Bisco

0459

LIGHT-CORE ™

LightCured

Core Build-Up Composite

Instructions for Use

FI
IN-068R10
Rev. 9/18

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

LIGHT-CORE™*

Pilarin rakentamiseen tarkoitettu yhdistelmämuovi
YLEISTIETOJA

LIGHT-CORE on radio-opaakki valokovetteinen ja kuituvahvisteinen pilarin rakentamiseen tarkoitettu yhdistelmämuovi. Veistettävissä olevaa
ja muotopysyvää LIGHT-CORE-yhdistelmämuovia voidaan kovettaa bulkkina suurina määrinä aina 5 mm:iin asti. Veistettävissä oleva (tai
tarttumaton) käsittely sekä erinomainen viskositeetti takaavat ääriviivojen helpon muotoilun sekä adaptoitumisen hampaaseen ja nastaan. Sitä
on saatavana kahdessa sävyssä: LÄPIKUULTAVA ja SININEN. Polymeroitumisen jälkeen LIGHT-CORE-yhdistelmämuovin fysikaaliset ominaisuudet ovat erinomaiset ja sitä voidaan preparoida kuten dentiiniä ilman, että se säröilee. LIGHT-CORE on saatavana edullisissa ruiskuissa
sekä kätevissä kapseleissä.
LÄPIKUULTAVA on ihanteellinen esteettisiin restauraatioihin. Sitä voidaan kovettaa suuremmissa määrissä aina 5 mm:iin asti, kun sitä kovetetaan
valolla 20 sekunnin ajan.
SININEN on ihanteellinen perinteisissä kiinteissä restauraatioissa. Se helpottaa viemistä, kun hampaan rakenteelle tarvitaan kontrastia. Sitä
voidaan kovettaa suuremmissa määrissä bulkkina aina 5 mm:iin asti, kun sitä kovetetaan valolla 30 sekunnin ajan.
Käyttöindikaatiot:
• Restauraatiot, joissa valokovetteinen yhdistelmämuovisen pilarin rakentaminen on parempi vaihtoehto.
Huomio:
• Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöisiä osia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet kärjet. Älä puhdista, desinfioi tai uudelleen
		käytä.
Varotoimet:
• Viiden millimetrin bulkkikovettumisen saavuttamiseksi kovettava valokärki tulee asettaa 0 mm:n etäisyydelle yhdistelmämuovista ensim
		 mäisten viiden valokovetussekunnin jälkeen.
• Vältä ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Jos ainetta joutuu
		 kosketuksiin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
• Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.
• Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
• Käyttöturvallisuustiedote löytyy sivustolta www.Bisco.com.
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KÄYTTÖOHJEET

Eristä ja puhdista pinnat, joille pilarimateriaalia tullaan levittämään.
Levitä sidosaine valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Mikäli aiotaan asettaa nasta, tulee se sementoida valmistajan ohjeiden mukaan.
Levitä ja sovita LIGHT-CORE preparointiin ja nastalle , mikäli sellainen on ja muotoile se instrumentilla haluttuun muotoon. On suositeltavaa
painella materiaali instrumentilla preparoituun kohtaan tiukasti, jotta mahdolliset ilmakuplat eliminoidaan ennen kovettamista.
HUOMAUTUS: Kun toivottu määrä on annosteltu ruiskusta, käännä ruiskun kantaa välittömästi vastapäivään, jotta ruiskusta ei työnny ulos
ylimääräistä materiaalia.

5. Koveta jokainen kerros valolla: LÄPIKUULTAVA vähintään 20 sekuntia; SININEN vähintään 30 sekuntia. Aseta valokärki viiden ensimmäisen
kovetussekunnin jälkeen suoraan kontaktiin pilarimateriaalin kanssa 5 mm:n bulkkikovetuksen maksimoimiseksi.
6. Preparoi ja viimeistele pilari. Varmista, että 2 mm:n reunus jää hampaan luonnolliseen rakenteeseen.
HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia
kansallisia tai alueellisia säännöksiä.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).
TAKUU: BISCO Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista
vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kuvauksen vastaisesta käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä
kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä määrittää tuotteiden sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan
liittyvät riskit ja vastuut.
* LIGHT-CORE on BISCO, Inc:n tavaramerkki.
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