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LIGHT-CORE™*

Compósito de Construção de Preenchimentos
INFORMAÇÕES GERAIS

O LIGHT-CORE é um compósito radiopaco, fotopolimerizável, de fibra reforçada de construção de preenchimentos. O LIGHT-CORE flexível e
estável poderá ser fotopolimerizado até 5 mm. O manuseamento flexível (antiaderente) e a excelente viscosidade permitem um contorno fácil e
adaptação ao dente e fixação. Está disponível em duas tonalidades: TRANSLÚCIDO e AZUL. Quando polimerizado, o LIGHT-CORE apresenta
propriedades físicas excepcionais e a capacidade de preparação como a dentina sem rejeição. O LIGHT-CORE está disponível em seringas
económicas e pontas doseadoras de uma única utilização muito práticas.
O TRANSLÚCIDO é ideal para utilização em restaurações estéticas. Poderá ser fotopolimerizável até 5 mm quando fotopolimerizado durante
20 segundos.
O AZUL é ideal para utilização em restaurações de fixação convencionais. Facilita a colocação quando é necessária uma estrutura de contraste
no dente. Poderá ser fotopolimerizável até 5 mm quando fotopolimerizado durante 30 segundos.
Indicações de utilização:
• Restauração na qual a preferência recaia sobre um compósito fotopolimerizável para construção.
Cuidados:
• Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Eliminar as pontas doseadoras gastas ou
		 contaminadas. Não limpar, desinfetar ou reutilizar.
Precauções:
• De forma a atingir uma fotopolimerização de 5 mm, a ponta fotopolimerizável deverá ser colocada a 0 mm do material do compósito após
		 os primeiros 5 segundos da fotopolimerização.
• Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em
		 caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
• Consulte as etiquetas individuais de cada componente para obter datas de validade concretas.
• Ficha de dados de segurança disponível mediante pedido.
• Ficha de dados de segurança disponível em www.Bisco.com.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Isole e limpe todas as superfícies que irão receber o material de preenchimento.
Aplique um adesivo segundo as instruções do fabricante.
Se for necessário colocar uma estrutura no dente, esta deverá ser cimentada de acordo com as instruções do fabricante.
Aplique e adapte o material LIGHT-CORE à preparação e estrutura, se existente, e forme a anatomia adequada com um instrumento. É
recomendado que o material seja calcado na preparação com um instrumento para eliminar potenciais cavidades antes da fotopolimerização.
NOTA: Para evitar que saia demasiado material da seringa, gire o manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio assim que tiver
extraído a quantidade desejada.

5. Fotopolimerização de cada incremento: TRANSLÚCIDO por um período mínimo de 20 segundos; AZUL por um período mínimo de 30 segun
dos. Após os primeiros 5 segundos de fotopolimerização, coloque a ponta em contacto direto com o material de preenchimento para maximizar
a fotopolimerização de 5 mm.
6. Prepare e conclua o preenchimento. Certifique-se de que uma ponteira de 2 mm é mantida na estrutura natural do dente.
ELIMINAÇÃO: consulte as disposições comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as disposições nacionais ou
regionais relacionadas com resíduos.
ARMAZENAMENTO: conserve à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
GARANTIA: a BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifiquem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequenciais, resultantes da utilização ou da incapacidade de utilização dos
produtos conforme descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, determinar a adequação do produto ao uso pretendido. O
utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
* LIGHT-CORE é uma marca registada da BISCO, Inc.
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