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REVEAL™*

Afbundet funktionel æstetisk prototype
GENERELLE OPLYSNINGER
REVEAL er en særdeles stærk flow-komposit til fremstilling af semipermanente æstetiske bondede provisorier der normalt
kaldes BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Fillerpartiklerne i nanostørrelse bidrager til REVEAL fremragende
poleringsegenskaber, mens de forstærkende fillerpartikler tillader højt fillerindhold, hvilket giver REVEAL maksimal styrke
og holdbarhed. REVEAL gør det diagnostisk muligt for klinikeren at leve op til patientens æstetiske forventninger, inden de
endelige restaureringer fremstilles er.
Indikationer for brug:
Bondede æstetiske funktionelle provosorier
Forsigtigheder:
• Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller
		 kontaminerede enhedsdosiskapsler, applikatorer og spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.
Forholdsregler:
• Undgå kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forårsage sensibilisering af huden på følsomme
		 personer. Ved kontakt vaskes huden med sæbe og vand.
• Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
• Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com.
BRUGSANVISNING
Isolér og rens alle overflader, der skal have påført REVEAL.
Lav en individuelt fremstillet ske vha. et gennemsigtigt skemateriale (dvs. Triad TranSheet Clear*) på gipsmodellen.
Lyspolymerisér skeen i en lyskasse. Beskær efter behov.
Injicer en gennemsigtig VPS (såsom REVEAL gennemsigtig matrice) i skeen og på gipsmodellen, og sæt skeen ned på
gipsmodellen.
5. Når den gennemsigtige VPS er hærdet, skal overskydende materiale beskæres. Afprøv i patientens mund.
6. Æts tænderne med et ætsemiddel såsom UNI-ETCH®* m/BAC (afhængigt af hvor længe provisoriet skal fungere:
punktætsning eller komplet ætsning), og skyl.
7. Placér adhæsiv (ALL-BOND 3®*iht. vejledningen), og lyspolymerisér i 10 sekunder.
8. Injicér REVEAL i den gennemsigtige matrice.
9. Sæt den gennemsigtige matrice/ske i munden, og lad REVEAL flyde på plads i 2 minutter.
10. Fjern den hårde ske, og efterlad den gennemsigtige matrice i munden. Lyspolymerisér REVEAL gennem matricen i 20
sekunder per overflade.
11. Fjern den gennemsigtige matrice, og beskær overskydende kompositmateriale med karbidbor eller diamanter.
12. Polér kompositmaterialet.
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HYGIEJNE: Sæt luer-lock hætten på sprøjten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning for at hindre
enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.
OPBEVARING: Opbevar ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de
nationale eller regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager
sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at
bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede
brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.
*

REVEAL er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.
Triad TranSheet Clear fremstilles af Dentsply International.
UNI-ETCH og ALL-BOND 3 er registrerede varemærker tilhørende BISCO, Inc.
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