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CHOICE™* 2
Κονία όψεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η κονία CHOICE 2 L/C είναι μια χρωματικά σταθερή (ΔE<1,2s), φωτοπολυμεριζόμενη κονία συγκόλλησης, υψηλής ισχύος συμπίεσης, η
οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκόλληση πορσελάνης, διπυριτικού λιθίου και έμμεσες όψεις από σύνθετη ρητίνη.
Οι δοκιμαστικές πάστες CHOICE 2 TRY IN PASTE διατίθενται ξεχωριστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση και τον
προκαθορισμό του αισθητικού αποτελέσματος της τελικής συγκόλλησης.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
• Συγκόλληση πορσελάνης, διπυριτικού λιθίου ή όψεις από σύνθετα υλικά
Αντενδείξεις:
• Μη χρησιμοποιείτε τον παράγοντα ALL-BOND UNIVERSAL®* σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων βαριάς μορφής
		 στις μεθακρυλικές ρητίνες.
Προειδοποιήσεις:
• Οι παράγοντες ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®* και BIS-SILANE™* είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι.
• Το υδροφθορικό οξύ είναι μια πολύ ισχυρή και επιθετική χημική ουσία. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πριν διαβάσετε και
		 κατανοήσετε πλήρως τις οδηγίες του PORCELAIN ETCHANT* (9,5% HF).
• Αποφύγετε την εκτίναξη στα μάτια. Εάν ο παράγοντας έρθει σε επαφή με τα μάτια, εκπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και
		 αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
• Το φωσφορικό οξύ του αδροποιητικού μέσου είναι μια εξαιρετικά ερεθιστική ουσία για τα μάτια και το δέρμα. Ενδέχεται να
		 προκληθεί τραυματισμός εάν το αδροποιητικό μέσο αφεθεί επί του δέρματος ή των βλεννογόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
		 Εάν εκτιναχθεί τυχαία στο μάτι, εκπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση
		 επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.
• Κατά τη χρήση συγκολλητικών παραγόντων, τυχόν μόλυνση με σάλιο θα θέσει σε κίνδυνο την προσκόλληση στην οδοντίνη
		 και ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της διάρκειας ζωής της αποκατάστασης. Συνιστάται η χρήση ελαστικού απομωνοτήρα για
		 όλες τις άμεσες αποκαταστάσεις και για άλλες ενδείξεις στις οποίες ενδέχεται να υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης.
Συστάσεις προσοχής:
• Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα
		 χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα παρελκόμενα. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.
Προφυλάξεις:
• Χρησιμοποιείτε τον παράγοντα ALL-BOND UNIVERSAL ή ALL-BOND 3 αμέσως μετά τη διανομή του στο βοθρίο ανάμιξης. Η
		 παρατεταμένη έκθεση στον αέρα και στο φως μπορεί να προκαλέσει εξάτμιση του διαλυτικού μέσου και σκλήρυνση του
		 συγκολλητικού υλικού.
• Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες μεθακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένα
		 άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
• Μην χρησιμοποιείται υλικά που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, EDTA ή ευγενόλη πριν τη συγκόλληση γιατί οι ουσίες
		 αυτές μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην συγκόλληση.
• Καθώς τα κεραμικά υλικά διαφέρουν πολύ από εργοστάσιο σε εργοστάσιο, είναι σημαντικό να μιλήσετε με το εργαστήριο και / ή
		 τον προμηθευτή της πορσελάνης για τις σωστές οδηγίες χειρισμού της επιφανείας του κεραμικού υλικού πριν τη χρήση του
		 συστήματος CHOICE 2.
• Το άκρο της συσκευής φωτοπολυμερισμού θα πρέπει να συγκρατείται όσο το δυνατόν πιο κοντά και κάθετα στην επιφάνεια
		 της ρητίνης. Εάν πρέπει να φωτοπολυμεριστεί μεγάλη επιφάνεια ρητίνης, συνιστάται η διαίρεση της περιοχής σε αρκετά τμήματα
		 και ο φωτοπολυμερισμός κάθε τμήματος ξεχωριστά.
• Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που περιέχουν ZOE (οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη) στη δομή του δοντιού εντός 2-3
		 εβδομάδων, καθαρίστε επαρκώς την επιφάνεια του δοντιού με ένα αποξεστικό μέσο πριν από τη χρήση του συγκολλητικού
		 υλικού.
• Το ανεπαρκές στέγνωμα με αέρα του συγκολλητικού παράγοντα δεν θα επιφέρει την πλήρη εξάτμιση του διαλυτικού μέσου και
		 μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ισχύ συγκόλλησης και μετεγχειρητική ευαισθησία.
• Διατηρείτε το UNI-ETCH®* μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Η χαμηλή ένταση φωτός πολυμερισμού προκαλεί κακή συγκόλληση.
• Η υπερβολική συγκέντρωση συγκολλητικού υλικού μπορεί να παρεμποδίσει την εφαρμογή της οριστικής αποκατάστασης.
• Δείτε τις ετικέτες των επιμέρους εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης
• Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεφόσονζητηθεί.
• Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) ειναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.Bisco.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΨΕΩΝ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ και ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
A. ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Ή ΔΙΠΥΡΙΤΙΚΟ ΛΙΘΙΟ
1. Βεβαιωθείτε ότι η όψη πορσελάνης έχει αδροποιηθεί καλά ή αδροποιήστε την όψη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
		 με υδροφθορικό οξύ (όπως το PORCELAIN ETCHANT 9,5%).
2. Τοποθετήστε με πινελάκι 1-2 στρώσεις σιλανίου (κατά τη χρήση του υλικού επένδυσης πορσελάνης δύο μερών BIS-SILANE,
		 αναμίξτε τα μέρη A και B σε αναλογία 1:1) μέσα στις όψεις. Περιμένετε 30δλ και στεγνώστε με αέρα.
		 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιφάνεια της επενδεδυμένης πορσελάνης θα έχει την ίδια όψη πριν και μετά από την εφαρμογή σιλανίου.

3.
4.
		
		
5.
		
		

Καθαρίστε την περιοχή προετοιμασίας του δοντιού με υδαρή κονία ελαφρόπετρας, ξεπλύνετε και στεγνώστε την.
Δοκιμάστε τις επικαλυμμένες με σιλάνιο όψεις στα δόντια για να δείτε εάν εφαρμόζουν καλά. Εφαρμόστε την επιθυμητή
απόχρωση δοκιμαστικής πάστας CHOICE 2 TRY-IN PASTE στις όψεις και τοποθετήστε τη, με ήπιες κινήσεις, στα δόντια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TRY-IN PASTE Η δοκιμαστική πάστα δεν θα σκληρύνει και θα ταιριάζει με την αντίστοιχη κονία συγκόλλησης.
Όταν καθοριστεί η επιθυμητή απόχρωση της CHOICE 2, αφαιρέστε τις όψεις και ξεπλύνετε τα δόντια και τις όψεις με νερό. Η όψη
θα πρέπει να ξεπλένεται ενδελεχώς με νερό (ή ιδανικά να καθαρίζεται με υπερήχους σε απεσταγμένο νερό ή με αιθανόλη/
ισοπροπυλική αλκοόλη για 2-3 λεπτά και κατόπιν να στεγνώνεται).

B. ΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
1. Καθαρίστε την περιοχή προετοιμασίας του δοντιού με υδαρή κονία ελαφρόπετρας, ξεπλύνετε και στεγνώστε την.
2. Δοκιμάστε τις όψεις από σύνθετα υλικά στα δόντια για να δείτε εάν εφαρμόζουν καλά. Εφαρμόστε την επιθυμητή απόχρωση
		 δοκιμαστικής πάστας CHOICE 2 TRY-IN PASTE στις όψεις και τοποθετήστε τη, με ήπιες κινήσεις, στα δόντια.
		 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TRY-IN PASTE Η δοκιμαστική πάστα δεν θα σκληρύνει και θα ταιριάζει με την αντίστοιχη κονία συγκόλλησης.
3. Όταν καθοριστεί η επιθυμητή απόχρωση του CHOICE 2, αφαιρέστε τις όψεις και ξεπλύνετε τα δόντια και τις όψεις με νερό.
		 Η όψη θα πρέπει να ξεπλένεται ενδελεχώς με νερό (ή ιδανικά να καθαρίζεται με υπερήχους σε απεσταγμένο νερό ή με αιθανόλη/
		 ισοπροπυλική αλκοόλη για 2-3 λεπτά και κατόπιν να στεγνώνεται).
4. Αμμοβολήστε ελαφρά την εσωτερική επιφάνεια της όψης για 1-2 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ:
1. Καθαρίστε τα παρασκευασμένα δόντια με υδαρή κονία ελαφρόπετρας. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2. Απομονώστε τα δόντια που έχουν παρασκεαστεί (ιδανικά δύο κάθε φορά) με ταινίες shim stock ή mylar.
3. Αδροποιήστε την αδαμαντίνη και την οδοντίνη με UNI-ETCH (32% φωσφορικό οξύ) για 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε ενδελεχώς
		 και αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού, αλλά μην αποξηράνετε. Η προετοιμασμένη περιοχή θα πρέπει να εμφανίζεται
		 ορατά υγρή.
4. Απλώστε το συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή:
		ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ALL-BOND 3: Αναμίξτε τα μέρη A και B σε αναλογία 1:1 και εφαρμόστε 1-2 διαδοχικές στρώσεις στην
		 προετοιμασμένη περιοχή. Στεγνώστε ήπια αλλά ενδελεχώς με αέρα για να εξατμιστεί το διαλυτικό μέσο. Η επιφάνεια πρέπει να
		 έχει λαμπερή εμφάνιση, διαφορετικά εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση από το ALL-BOND 3 και στεγνώστε με αέρα.
		 Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα.
		ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ALL-BOND UNIVERSAL: Εφαρμόστε δύο ξεχωριστές στρώσεις ALL-BOND UNIVERSAL, τρίβοντας την
		 προετοιμασμένη περιοχή με μικρό βουρτσάκι για 10-15 δευτερόλεπτα ανά στρώση. Μην φωτοπολυμερίζετε μεταξύ των
		 στρώσεων. Εξατμίστε την περίσσεια διαλυτικού μέσου στεγνώνοντας ενδελεχώς με αέρα, για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Δεν
		 θα πρέπει να υπάρχει ορατή μετακίνηση του υλικού. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη λαμπερή εμφάνιση, διαφορετικά
		 εφαρμόστε επιπλέον στρώση από το ALL-BOND UNIVERSAL και στεγνώστε με αέρα. Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα
5. Αφαιρέστε τις ταινίες shim stock ή mylar.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΙΑΣ:
1. Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση ρητίνης χωρίς HEMA, όπως PORCELAIN BONDING RESIN* στην εσωτερική επιφάνεια
		 της όψης και ΜΗΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΕΤΕ.
2. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα από την επιλεγμένη απόχρωση κονίας όψεων CHOICE 2 στην εσωτερική επιφάνεια της όψης.
3. Δουλεύοντας ανά ζεύγη, τοποθετείτε προσεκτικά μία όψη κάθε φορά και κατευθύνετε με ήπιες κινήσεις και τις δύο όψεις στη
		 θέση τους με παθητική πίεση.
4. Φωτοπολυμερίστε κάθε όψη για 3-5 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να εφαρμόσουν στο σωστό μέρος.
5. Απομακρύνετε την πλεονάζουσα ποσότητα κονίας.
6. Φωτοπολυμερίστε κάθε όψη για 40 δευτερόλεπτα από τη γλωσσική επιφάνεια και για 40 δευτερόλεπτα από την προστομική
		 επιφάνεια.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ξανακλείστε προσεκτικά τις σύριγγες τύπου “luer”. Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσου στον έλεγχο της
μόλυνσης των συριγγών.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές
περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F).
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO,
Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα
χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του
προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το παρόν.
* Τα CHOICE και BIS-SILANE είναι εμπορικά σήματα της BISCO, Inc.
Τα ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL και UNI-ETCH είναι σήματα κατατεθέντα της BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT και το PORCELAIN BONDING RESIN κατασκευάζονται από τη BISCO, Inc.
s
ΔE< 2 δεν ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι.
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