Bisco

0459

LIGHT-CORE ™

LightCured

Core Build-Up Composite

Instructions for Use

NL
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™*

kern opbouwcomposiet
ALGEMENE INFORMATIE

LIGHT-CORE is een radiopaque, lichtuithardend, vezel-versterkte kernopbouw-composiet. LIGHT-CORE is vormbaar en niet inzakkend en kan
tot 5mm worden gehard. Een vormbare (of niet-plakkend) hantering en uitmuntende viscositeit maken eenvoudig contouring en aanpassing
aan de tand en stift mogelijk. Het is verkrijgbaar in twee tinten: DOORSCHIJNEND en BLAUW. Eenmaal gepolymeriseerd toont LIGHT-CORE
uitzonderlijke fysieke eigenschappen en het vermogen om te worden geprepareerd als dentine zonder ditching. LIGHT-CORE is beschikbaar in
economische spuiten en handige unit-dose tips.
DOORSCHIJNEND is ideaal voor gebruik onder esthetische restauraties. Het kan tot 5mm worden gehard bij 20 seconden lichtuitharding.
BLAUW is ideaal voor gebruik bij conventionele restauraties. Het faciliteert plaatsing wanneer een contrast voor een tandstructuur is gewenst.
Het kan tot 5mm worden gehard bij 30 seconden licht harding.
Indicaties voor gebruik:
• Restauratie wanneer een lichtuithardend composiet voor kernopbouw is gewenst.
Waarschuwingen:
• Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die ontwikkeld zijn voor éénmalig gebruik. Gooi gebruikte of gecontamineerde unit-dose tips
		 weg. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.
Voorzorgsmaatregelen:
• Om een harding van 5mm hoog te bereiken moet de harding-lichttip op 0mm van het composietmateriaal geplaatst worden na de eerste 5
		 seconden lichtuitharding.
• Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van
		 contact, was de huid met zeep en water.
• Zie de etiketten van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdata.
• Op aanvraag zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.
• Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.Bisco.com.
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GEBRUIKSAANWIJZING

Isoleer en reinig alle vlakken waarop het kernmateriaal zal worden aangebracht.
Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Indien een stift wordt geplaatst, moet het worden gecementeerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Breng LIGHT-CORE-materiaal aan op het preparaat en de stift aan (indien aanwezig) en pas het materiaal aan, en vorm de gepaste anatomie
met een instrument. Het wordt aanbevolen dat het materiaal met een instrument in het preparaat wordt gedrukt om mogelijke holtes te elimineren
voorafgaand aan het harden.
OPMERKING: Om te voorkomen dat er te veel materiaal uit de spuit komt, draait u de handgreep direct linksom nadat de gewenste hoeveelheid
is afgegeven.

5. Laat elke laag lichtuitharden: DOORSCHIJNEND minimaal 20 seconden; BLAUW minimaal 30 seconden. Na de eerste 5 seconden van
uitharding plaatst u de lichttip direct op het kernmateriaal om de 5mm hoge uitharding te maximaliseren.
6. Prepareer en werk de kern af. Zorg ervoor dat een rand van 2mm op de natuurlijke tandstructuur blijft.
AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.
OPSLAG: Bewaren bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc.
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct(e) dan wel gevolgverlies/-schade, als gevolg van het gebruik of het niet
kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Vóór gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het
product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.
* LIGHT-CORE is een handelsmerk van BISCO, Inc.
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