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FORTIFY™*

Yhdistelmämuovipinnoite

YLEISIÄ TIETOJA
FORTIFY on valokovetteinen matalaviskoosinen filleritön resiiniformulaatio.
FORTIFY on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmämuovin pinnoitteena. Taka-alueen
yhdistelmämuovirestauraatioiden muotoilu ja viimeistely pyörivillä instrumenteilla
voi aikaansaada mikrohalkeamia ja pinnan epäsäännöllisyyksiä, jotka edistävät
yhdistelmämuovin kulumista ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. FORTIFY, joka
on fillerittömästä resiinistä formuloitu pinnoite, vähentää taka-alueen yhdistelmämuovien
kulumista jopa 45 % viiden vuoden kohdalla1. FORTIFY-tuotteella pinnoitetulla
yhdistelmämuovipinnalla on parempi kulumiskestävyys ja pitkäaikainen saumatiiviys.
FORTIFY vaikuttaa kaikkiin etualueen ja taka-alueen yhdistelmämuoveihin (BisGMA- tai UDMA-resiinipohja) ja parantaa kulumiskestävyyttä. FORTIFY-tuotteen
ainutkertaisen formulaation ansiosta sitä voidaan ilmaohentaa merkittävästi ja sitten
valokovettaa ilman että se häiritsee purentaa.
FORTIFY-tuotteen käyttöperiaate on seuraavien pintojen läpäiseminen ja pinnoittaminen:
1. Suorat yhdistelmämuovirestauraatiot
2. Epäsuorat yhdistelmämuovirestauraatiot
3. Väliaikaiset restauraatiot
4. Amalgaamirestauraatiot
Varoitukset:
• Vältä silmiin roiskumista. Jos tuote pääsee kosketukseen silmien kanssa, huuhtele
		 runsaalla vesimäärällä ja käänny lääkärin puoleen.
Huomio:
• Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön.
		 Hävitä käytetyt tai kontaminoidut kerta-annos osat ja tarvikkeet. Ei saa puhdistaa,
		 desinfioida tai käyttää uudelleen.
Varotoimet:
• Polymeroitumattomat resiinit voivat aiheuttaa herkille henkilöille ihon herkistymistä.
		 Vältä ihokosketusta. Jos ainetta joutuu iholle, pese huolellisesti saippualla ja
vedellä.
• Katso yksittäisen osan viimeinen käyttöpäivämäärä kyseisen tuotteen omasta
		etiketistä.
• Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyynnöstä.
• Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa verkkosivustolta www.Bisco.com.
KÄYTTÖOHJEET
1. Uudet restauraatiot: Kun lopullinen restauraatio on tarkistettu, viimeistelty ja
		 kiillotettu, huuhtele hammasta ja restauraatiota runsaalla vesimäärällä kaikkien
		 jäämien poistamiseksi. TAI
		
Aiemmin tehdyt restauraatiot: Puhdista koko pinta hohkakivitahnalla ja
		vedellä.

2. Etsaa restauraation pinta ja noin 1–2 mm hampaan/restauraation reunan
		 yli noudattamalla etsausaineen valmistajan ohjeita. Etsaa koko pinnan peittävissä
		 restauraatioissa koko restauraatiopinta.
3. Huuhtele runsaalla vesimäärällä ja ilmakuivaa hammas ja restauraatio
		huolellisesti.
4. Vie pieni määrä FORTIFY-pinnoitetta sekoituskuppiin. Levitä ohut kerros aiemmin
		 etsatuille pinnoille hankaavaa liikettä käyttäen. Ilmaohenna puhaltaen ilmaa
		 kevyesti tämän kerroksen päälle varmistaaksesi pinnoitteen tasaisen
		leviämisen.
5. Valokoveta pinnoitetta 10 sekuntia. Tarkista purenta.
HÄVITTÄMINEN: Katso paikalliset jätteenkäsittelyn säännöt. Jos niitä ei ole, noudata
kansallisia tai alueellisia jätesäännöksiä.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).
TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osoittautuvat tuotteet. BISCO
Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka
aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla
tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun
tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
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