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REVEAL™*

Λεπτόρευστη ρητίνη για μεταβατικές αποκαταστάσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το REVEAL είναι μια λεπτόρευστη ρητίνη υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ανθεκτικότερων
μεταβατικών, συγκολλούμενων αισθητικών αποκαταστάσεων, γνωστές και ως BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype).
Οι νανόκοκκες ουσίες της ρητίνης δίνουν στην REVEAL εξαιρετική ικανότητα στίλβωσης και οι ενισχυτικές ουσίες δίνουν
μέγιστη αντοχή και διάρκεια στις εμφράξεις. Το REVEAL επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να προσφέρει υψηλής αισθητικής και
αντοχής προσωρινές αποκαταστάσεις στον ασθενή, πριν πραγματοποιηθεί η οριστική αποκατάσταση.
Ενδείξεις χρήσης:
Προσωρινές αποκαταστάσεις
Προσοχή !
• Μετάδοση μόλυνσης: Το προϊόν μπορεί να περιέχει αντικείμενα τα οποία είναι κατασκευασμένα για μία μοναδική
		 χρήση. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες ή μολυσμένες δοσομετρικές φύσιγγες, τις συσκευές εφαρμογής και τα άκρα.
		 Μην καθαρίζετε, αποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε όσα είδη προορίζονται για μία χρήση.
Προφυλάξεις:
• 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.
• Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεφόσονζητηθεί.
• Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) ειναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.Bisco.com.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Απομονώστε και καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα τοποθετηθεί η ρητίνη REVEAL.
2. Δημιουργήστε ένα ατομικό δισκάριο χρησιμοποιώντας διαφανές υλικό (όπως το Triad TranSheet Clear*) στο γύψινο
εκμαγείο.
3. Πολυμερίστε το ατομικό δισκάριο. Κόψτε όπου χρειάζεται.
4. Τοποθετήστε διαφανές υλικό πολυβινυλοσιλοξάνης (όπως το REVEAL Clear Matrix) στο ατομικό δισκάριο και στο γύψινο
εκμαγείο και στη συνέχεια τοποθετείτσε το ατομικό δισκάριο στο εκμαγείο.
5. Μετά την πήξη της διαφανούς μήτρας πολυβινυλοσιλοξάνης αφαιρέστε τις περίσσειες. Δοκιμάστε τη μήτρα στο στόμα
του ασθενούς.
6. Αδροποιήστε τα δόντια του ασθενούς με τη βοήθεια ενός αδροποιητικού όπως το BISCO UNI-ETCH®* και ξεπλύνετε.
7. Τοποθετήστε τον συγκολλητικό παράγοντα (ΒΙSCO ALL-BOND 3®*σύμφωνα με τις οδηγίες) και φωτοπολυμερίστε για 10
δευτερόλεπτα.
8. Εγχύετε το REVEAL στο ατομικό δισκάριο.
9. Τοποθετείτε το ατομικό δισκάριο στο στόμα και αφήνετε το REVEAL για 2 λεπτά.
10. Αφαιρείτε το ατομικό δισκάριο, αφήνοντας τη διαφανή μήτρα πολυβινυλοσιλοξάνης στο στόμα. Φωτοπολυμερίστε το
REVEAL μέσω της μήτρας για 20 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια.
11. Αφαιρέστε τη διαφανή μήτρα και κόψτε τις περίσσειες της ρητίνης με κατάλληλη φρέζα.
12. Γυαλίζετε το υλικό.
ΥΓΙΕΙΝΉ: Ξανακλείστε προσεκτικά τις σύριγγες τύπου “luer”. Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσου στον
έλεγχο της μόλυνσης των συριγγών.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F – 25°C/77°F).
ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις
εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.
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 έμμεσες, 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 που σχετίζεται με το παρόν.
*

Το REVEAL είναι εμπορική ονομασία της BISCO, Inc.
Το Triad TranSheet Clear παρασκευάζεται από την Dentsply International.
Τα σήματα ALL-BOND 3 και UNI-ETCH αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρείας BISCO, Inc.
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