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Nytt produkt

All-Bond Universal™

Produktbeskrivelse
All-Bond Universal er den første virkelige universale dental -
adhesiven som kombinerer ets, primer og bonding i en flaske. 
Brukes enten som selvetsende bonding (trenger ingen aktivator)
eller som “total-etch” til alle typer teknikker og materialer. 
Vi anbefaler total-etch!

All-Bond Universal er en bonding som er hydrofil før polymerisa-
sjon, hydrofob etter lysherding. Den hydrofile fasen gir en god
infiltrasjon av dentin tubuli under applikasjon, mens den hydro-
fobe fasen etter polymerisasjon gir en effektiv barriere, og for-
hindrer at fukt trenger igjennom til de hydrofobe komposittene. 

All Bond Universal har høyt innhold av BisGMA, og minimalt,
men tilstrekkelig innhold av HEMA. På grunn av sin høye pH-
verdi på 3,2 er All-Bond Universal en universal bonding! Den har
 høyere pH enn tilsvarende en-komponent bondingmaterialer (er
pH-verdien for lav må man ha en aktivator for å oppnå binding
til dualherdende sement). Med All-B nd Universal får du
 maksimal binding til dual-, selvherdende og lysherdende
sementer/materialer, uten bruk av aktivator.

Bisco anbefaler å etse emaljen separat på forhånd, såkalt
selective-etch, for å oppnå optimal binding. 

Viktig informasjon
Studier av bondingmaterialer som inneholder silan har vist seg 
å ikke gi gode resultater. Silan mister effekten i kombinasjon
med bondingmaterialet. Bisco har derfor ikke tilsatt silan i 
All-Bond Universal, men anbefaler Bis-Silane til keramer for
optimal binding. 

Teknikk – Reparasjon av krone
1. Slip med diamant og skråskjær 45 grader. 
2. Sandblås hele  området rundt for å fjerne glanset porselen. 
3. Dekk til blottlagt dentin og emalje med OpalDam (se s. 91)

og ets 90 sek. med 4,5 – 9,5 % HF (flussyre). 
4. Skyll godt, fjern OpalDam og ets med 35 % fosforsyre

20–30 sek. med en stiv børste for å fjerne salter. 
5. All Bond 3 (se s. 53) legges på blottlagt emalje/ dentin.
6. Isolerer metall/porselen med Barrier Gel (se s.128). 
7. Appliser Z-Prime plus (se s. 52) på metall/evt. zirconia. Ved

bruk av All-Bond Universal  brukes denne også på metall/
zirconia, men porselenet må  isoleres. 
8. Bis-Silane (se s. 52, 131) appliseres på porselenet. Bisco
Opaquer (se s. 62) appliseres på blottlagt metall (men ikke
på  porselenet). 

9. Appliser Bisco Porcelain Bonding Resin (se s. 52) på hele
området og lysherd. 

10. Bygg så opp i ønsket kompositt.

: Kl in isk  tekn ikk :
TRINN 1
Velg teknikk A, B eller C.

Selvets – Teknikk A

Total ets – Teknikk B

Selektiv ets – Teknikk C

TRINN 2

TRINN 3

TRINN 4

Gjør klar kavitet. Skyll godt med vann.
Bruk en absorberende pellet i 1–2 sek.
for å fjerne overskudd av vann (ikke tørk
ut tannen).

Gjør klar kavitet. Skyll godt med vann.
Ets emalje og dentin i 15 sek. Skyll godt.
Fjern overskudd av vann med en pellet
eller HVE (high volume evacuation) i 1–2
sek. Tannen skal være tydelig fuktig.

Gjør klar kavitet. Skyll godt med vann.
Velg etsemateriale og ets både preparert
og ikke preparert emalje i 15 sekunder.
Bruk suget for å fjerne etsen fra tannen.
Skyll godt. Fjern overskudd av vann med
en pellet eller HVE  i 1–2 sek. Tannen
skal være tydelig fuktig.

Appliser 2 separate lag med ALL-BOND 
UNIVERSAL og skrubb/jobb  materialet 
inn i tannen med en Microbrush eller 
børste i 10–15 sekunder PER lag. 
Ikke lysherd mellom lagene. 

Fjern fuktighet med luft og treveissprøyte
i min. 10 sek. Det skal ikke være noe syn-
lig bevegelse i materialet og overflaten
skal skinne. I motsatt fall appliser nok ett
lag med adhesive og gjenta trinn 3.
Lysherd i 10 sek. 

Appliser ønsket restaurasjons materiale
og følg fabrikantens instruksjoner. 
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Dette uttaler en av dine kollegaer
Den ideelle adhesiv skal være hydrofil når den appliseres og hydrofob
etter polymerisering (det har vært hovedproblemet med de selv-etsende
adhesiver til nå, at de fortsatt er hydrofile etter herding).
Problemet synes å være løst med Bisco’s All-Bond Universal. ”Higly Cross
linking Monomer”, mer BisGMA (sterkere), minimalt med HEMA (nok til
å fukte tannen, men så lite at den ikke er så hydrofil som selv- etsende
bondinger), en mix av etanol og vann som ikke gir vannrester etter at
etanolen fordamper (azeotropisk), mild pH på 3,2 gir lang  lagringstid,
mer hydrofob ferdig herdet adhesiv som er mer kompatibel med sakte-
herdende materialer (selvherdende, to-komponent).
All-Bond Universal må skrubbes inn i dentinet; 10–15 sek. pr. lag, 2 lag
uten lysherding imellom. Dette er viktig for å nøytralisere – heve pH –
slik at den lysherder bedre. Blås så minimum 10 sek. for å evaporere
etanolen. Lysherdes i 10 sek. Man kan bruke All-Bond Universal som en
ren selv-etsende adhesiv, etse bare emalje kanten (selektiv ets), eller
 total etsing som ved All-Bond 3 (gir høyest bindestyrke). Bindestyrken på
All-Bond Universal blir da like god eller bedre enn All-Bond 3. Etsetid ca.
15 sek. Den kan brukes til direkte og indirekte restaureringer (film -
tykkelse mindre enn 10 my), trenger ikke noe ekstra resinlag, binder til
LC, DC og SC sementer. Den binder også til metaller (stål, titan, gull-
legeringer, etc.), glasskeramikk, Zirkona, Alumina, Porcelen og Litium
Disilikat. Den kan lagres ved romtemperatur og har en holdbarhet på 
18 måneder. Den kan brukes på uttørket tannsubstans, og over fuktige
tenner; men vil gi best bindings-styrke på lett fuktige tenner.
Jeg har i mange år vært skeptisk til verdien av selv-etsende bondinger,
fordi holdbarheten av bindinger over tid synes tvilsom og fordi binde-
styrken har vært vesentlig lavere. Men når All-Bond Universal har komm-
et synes disse problemene å være borte, og vi har fått en bonding som
er lite teknikksensitiv, som gir meget god bindestyrke, som har et bredt
bruksområde og som gir god totaløkonomi.

Dette blir min bonding fra nå av.
Henning Myhre, Tannlege MNTF, Larvik

15478 All-Bond Universal Kit
1 x 6 ml + tilbehør

15480 All-Bond Universal refill
1 x 6 ml

Nytt produkt

Select HV Etch

Produktbeskrivelse
SELECT HV ETCH er en 35% høy viskøs fosforsyre, ideell til
”total-etch” teknikk. Brukes også til såkalt “selektiv” etsing eller
“hybrid” teknikk, – dvs. etsing av emaljekanter uten å etse av
dentin. Select HV renner ikke, er lett å visualisere grunnet sin
sterke farge, lett å skylle ut og etterlater ingen rester. 

13931 Select HV Etch
4 x 5 g

Nytt produkt

Intraoral Repair Kit

Produktbeskrivelse
Bisco har satt sammen et unikt reparasjons-sett som inneholder
alt du behøver.

Teknikk
1.Bruk kofferdam hvis mulig, for å beskytte gingiva mot HF
(flussyre) og kontroll på saliva.

2.Slip vekk glansing av porselen, og skråskjær 45 ° kant. Plasser
Barrier Gel på evt blottlagt gingiva og på porselen som vi ikke
ønsker skal etses.

3.Ets 90 sek med 9,5 % flussyre på porselenet som skal reparer-
es. Sug av syren og rens med rikelig mengde vann (Flussyre
må ikke komme i kontakt med tannsubstans – dette gir utfell-
ing av CaF som reduserer bonding med 60–70 %. Dekk even-
tuelt til med OpalDam eller BarrierGel). 
Blir overflaten kalkaktig, brukes en fuktig Microbrush og
skrubb godt, rens og tørrlegg. Man kan også sandblåse
 overflaten først i tillegg/eller som alternativ til flussyre. Vask
bort sand med fosforsyre.

4.Appliser 1 lag Porcelain Primer (silan) på det etsede porselenet
i 30 sek og lufttørk, helst med varmluft.

5.Appliser 1–2 lag Z-Prime plus på eksponert metall/zircona/
alumina og lufttørk 3–5 sek.

6.Hvis metall må maskeres, bland Opaquer Base og catalyst,
legg på et tynt lag på metallet. La opaqueren selvherde eller
lysherd i 5 sek. Legg et lag til om nødvendig.

7.Legg på et tynt lag Porcelain Bonding Resin, lysherd i 10 sek.
8.Bygg opp med valgfri kompositt. Bittinnsliping og polering.
OBS! Fosforsyre må ikke brukes på Zirkona. Da mister man all
binding!

14434 Intraoral Repair Kit
1 x Porcelain Primer, silan (3 ml), 1 x 9.5% Porcelain Etchant
(5 g), 1 x Barrier Gel (5 g), 1 x Z-PRIME™ Plus (2 ml), 
1 x Porcelain Bonding Resin (6 ml), 1 x Opaquer Catalyst (3 ml),
1 x Opaquer Base Universal (3 ml) og spisser.

Scan QR-
koden og se 
presentasjon 
av Intraoral 
Repair Kit
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Nytt produkt

Z-Prime plus 

Produktbeskrivelse
Z-Prime plus øker bondingverdiene betydelig mellom indirekte
restaureringer og komposittbaserte materialer. Du får overlegen
binding til Zirkonia, Alumina og metall restaureringer.
Z-Prime plus “behandler” overflaten på Zirkonia slik at 
“forbindelsen” til vann utestenges. Forskning viser at fuktighet
svekker kronen drastisk. Z-Prime plus kan med fordel brukes til 
restaureringer som PG, kompositt, stift-sementering og intra-
orale reparasjoner. 

OBS! Z-Prime plus skal ikke brukes til porselen.

For mer informasjon, se kap. 11.

Teknikk

14510 Z-Prime plus
1 x 4 ml

Nytt produkt

Porcelain Bonding Resin

Produktbeskrivelse
Et hydrofobt og HEMA-fritt resin til reparasjon og sementering
av porselensrestaureringer. Materialet gjør at vann/fuktighet
ikke penetrerer og  dermed elimineres risikoen for farge -
endringer/misfarginger.

Viktig informasjon
Fjern HEMA fra alle dine porselensbundne retaureringer. Ikke
bruk et D/E-resin eller bondingmaterialer som inneholder HEMA
da dette på sikt vil gi misfarginger.

15831 Porcelain Bonding Resin
6 ml 

Nytt produkt

Bis-Silane™

Produktbeskrivelse
Et to-komponent etanolbasert silan, med pålitelig holdbarhet,
fordi silanet aktiveres og hydroliseres først når det blandes og
sikrer dermed effektiv binding til porselen. Silanbehandling er
spesielt viktig for på lang sikt å inngå kantmisfarging. Det er lett
å silanisere, men vanskelig å vite om silaniseringen er effektiv.
En tommelfingerregel sier at den etsede porselensflaten skal se
like frostaktig ut etter silanisering. Det er vanskelig å finne
 årsaken til en mislykket silanisering, men det som ofte skjer er at
innholdet i flasken forandres til en uvirksom polysiloksan som
motvirker en bra binding. Dette skjer med en-komponent silan
som er såkalt prehydrolysert. 

Se kapittel 11 for teknikk og reparasjon av porselen.

15653 Bis-Silane
2 x 6 ml

Rengjør restaurer-
ingen, skyll og blås.

Appliser 1–3 strøk.
Pensle godt over
hele flaten. 
Blås i 3–5 sek.

Fortsett med
sementering, bruk
en komposittbasert
sement som 
f. eks Duo-Link eller 
C&B sement.
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Nytt produkt

Porcelain Etchant

Produktbeskrivelse
9,5 % buffret flussyre til reparasjon og/eller sementering av 
porselen/eMax.

13986 Porcelain Etchant
5 g

UR2 Porcelain Etchant spisser (Black Disposable Plastic Tips)
30 stk.

18531 Barrier Gel
5 ml. m/spisser
For mer informasjon se side 128.

15479 All-Bond Blue Needle Tip
125 stk.

Nytt produkt

ACE All Bond TE (Total Etch)

Produktbeskrivelse
Ets, klikk og bond. Raskt og enkelt, uten å kompromisse med
bindingsstyrke eller holdbarhet. ACE All Bond TE har en over -
legen kjemi, dokumentert styrke, og er enkel å bruke. Et
 universalt ”total-etch” adhesive system hvor du primer og
 bonder i én og samme operasjon. Etanolbasert, dualherdende
adhesive materiale. Kompatibelt med alle materialer på marked-
et, lys- og dualherdende. ”Cross-linking” monomer eliminerer
behovet for et hydrofobt adhesive resinlag.

Viktig informasjon
ACE patronen må ikke komme i kontakt med bondingen når
man klikker ut materialet. Hvis patronen kommer i kontakt med
bondingen kan patronen tette seg og bli ødelagt.

Teknikk for direkte kompositt restaureringer, opp -
bygginger og indirekte restaureringer

OBS! ACE All-Bond leveres i en dispenser og er det samme
materialet som All-Bond 3, som leveres i flasker.

Ikke behov for ekstra resinlag!
Tidligere forskning har indikert at et separat lag med resin vil
virke som en hydrofob barriere, og ble anbefalt pga styrke og
holdbarhet. 6 års studier viser at All-Bond 3 er stabil, og har
høye bondingverdier med eller uten dette resin laget. Dette for-
klares ved tilsetningen av patenterte ”cross-linking” multifunk-
sjonelle monomerer i All Bond 3 primere, som skaper øyeblikke-
lig hydrofobitet ved herding. Dette eliminerer behovet for nok et
resinlag. Dette sparer klinikeren for tid, og eliminerer bekymr-
ingen om filmtykkelse. 

Tips fra en av dine kollegaer
”ACE All-Bond TE gir endelig en helt nøyaktig dosering av All-Bond, og
applikasjonen er meget enkel. Dessuten slipper man nå klissete bonding-
flasker, noe assistenten er meget fornøyd med! Hygieneperspektivet er
og ivaretatt, da ACE-dispenseren er meget enkel å desinfisere”.

14416 ACE All-Bond TE Starter Kit
2 x ACE ALL-BOND TE Cartridges (4 ml), 1 x ACE dispenser, 
1 x Uni-Etch

14417 ACE All-Bond TE Refill
4 x 2 ml

14411 All Bond™ 3 introkit
1 x 6 ml All Bond 3 A & B, 1 x 2 ml Resin, 1 x Uni-Etch

14415 All Bond™ 3 Part A
1 x 6 ml

14409 All Bond™ 3 Part B
1 x 6 ml

14413 All Bond™ 3 Resin
1 x 4 ml

Ets og skyll Blås forsiktig, skal 
være fuktig

Appliser ACE All-Bond
TE i blandekoppen

Bland med en
børste/kost

Appliser ACE All-Bond
TE på tannen

Tørrlegg, blås forsiktig

eller

Anbfalt: Lysherd Fortsett med kompositt
etter eget ønske

24 Hours 26 Weeks 6 Years

ALL-BOND 3 57.3 (12.1) 60.4 (12.3) 49.5 (17.4),
without resin layer n=30

ALL-BOND 3 with 62.4 (11.1) 67.4 (12.3) 44.9 (13.0),
resin layer n=23

Scotchbond MP 46.1 (11.6) 54.5 (15.4) 31.7 (9.5), 
Plus (3M ESPE) n=14,
with liner 1 debonded

Long term bond strength µ-TBS Data on file. BISCO, Inc.
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Nytt produkt

Modeling Resin
Gjør det enklere for deg selv!

Produktbeskrivelse
Modeling resin, et etterlengtet materiale fordi flytende kom-
positter “klisser” mer og bonding gir svekket adaptasjon mellom
komposittlagene. Bruk Modeling Resin som et fuktmiddel for
lettere å forme til kompositten og slik at materialet ikke kleber
til  instrumentet, ei heller løsner fra tannen. Modeling Resin er et
lysherdende lavviskøst og mikrofylt resin (30 %) som gir sterkere
binding mellom de ulike komposittlagene og inneholder ikke
løsningsmidler. Modeling Resin vil ikke påvirke kompositten
negativt eller gjøre fyllingen svakere i motsetning til andre resiner!

Tips fra en av dine kollegaer
Etter at jeg først prøvde Modeling Resin for å dyppe kompositt -
instrument ene i, har jeg brukt den konsekvent til alle fortanns- og klasse
V fyllinger. Den gir kompositten en flytende følelse og gjør den lett
formbar, i tillegg til at man unngår at kompositten løsner fra tann -
substansen på grunn av klebing til instrumentet.

Guro Hauge
Tannlege MNTF

14414 Modeling Resin 
2 x 1,5 g med spisser

Nytt produkt

Characterization Tints

Produktbeskrivelse
Bisco Characterization Tints er intense, lysherdende, lavviskøse
og flytende farger som gir mulighet for individuell karakterisering
av alle restaureringer og appliseres med børste eller instrument.
Du kan kopiere dekalsifiseringer og mørke flekker på okklusal-
flaten og øke chroma-verdier eller tilpasse fargen på kompositten
ved å applisere tint mellom lagene ved oppbyggingen av lagene.

Teknikk
For best mulig resultat bør det legges  under eller inn i kompositt -
materialet. Kan legges direkte over bondingmaterialet for å  karakterisere
deler eller områder av komposittrestaureringen. Ved dype fyllinger kan
det med fordel legges mellom de siste sjiktene i kompositten. Lysbryting
og spredning av innfargingen gir på denne måten et mest mulig naturlig
utseende. Man  unngår dermed at farger som er lagt i overflaten slites
bort etter kort tid.

Indirekte
Characterization Tints kan benyttes til korreksjoner eller karakterisering
av fasetter. Legges på tannoverflaten, etter applisering av et bonding-
materiale på fasetten, eller blandes med sementen. Vent med lysherding
til fasetten er trykket på plass, slik at tilpasningen ikke forstyrres. På
samme måte kan Characterization Tints brukes sammen med Choice
eller Choice vannoppløselige innprøvingspastaer for å presentere/evalu-
ere fargen sammen med  pasienten. 

Direkte
Characterization Tints appliseres med en liten pensel, sonde eller annet
egnet  instrument. Appliseres i tynne sjikt til ønsket resultat. Ikke påfør
Characterization Tints utover kantene på restaureringen.
Characterization Tints lysherdes i minst 40 sek. med egnet herdelampe.
Deretter fullføres restaureringen med den valgte kompositten på vanlig
måte. Ved applisering okklusalt lysherdes materialet i 20 sekunder.

UR2 Characterization Tints
Grå, gul, hvit, violet, pink, rød/brun eller blå
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Nytt produkt

TheraCal LC

Produktbeskrivelse
TheraCal LC bør brukes på en lett fuktig dentinoverflate før ets-
ing og bonding av fylling. Ypperlig som liner i fyllingsterapi.
Se side 105 for mer informasjon.

11281 TheraCal™ LC
4 x 1,2 ml

One-Step®

Produktbeskrivelse
Det er visse krav som bør stilles ved valg av bonding. Bindings -
styrken til dentin og emalje bør overstige 21 Mpa og dentin og
emalje skal kunne behandles likt. Polymeriseringen av bonding-
en skal skje raskt og det bør være egnet til bruk på alle overflat-
er og til alle prosedyrer, både indirekte og direkte.

One-Step er bygget på den samme  patenterte teknologien som
All-Bond 2. Ingen andre  bondingsystemer inneholder den pat-
enterte (5, 348, 988 og 5, 658, 963) BPDM molekyl struktur.
Denne kom binasjonen av BPDM og foto initiator system gir en
gjennom herding, selv ved reduserte lysforhold. 

Scan QR-
koden og se 
presentasjon 
av TheraCal
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BPDM er nøkkelen til den legendariske binding til metaller. One-
Step’s bindingsstyrke overstiger 26 Mpa for både direkte og
indirekte prosedyrer. One-Step  opprettholder høy bindingsstyrke
og har den rette filmtykkelsen som gjør den egnet til sementering.
One-Step er det mest universale adhesjonssystem og det eneste
en-flaske  systemet som kan brukes i kombinasjon med kjemisk
herdende kompositter. 

200 publiserte vitenskapelige og kliniske artikler og abstrakter
bekrefter dette.

Teknikk, desensibilisering av preparerte tenner
Man unngår plager med ising/smerter i perioden mellom preparering og
sementering. Sementering kan foretas i mye større grad uten bedøvelse.
Mindre fare for pulpareaksjoner når man har forseglet tannen. 

1. Preparer 
2. Tråd
3. Lage midlertidig
4. Avtrykk
5. Forsegl. 
6. Ets med fosforsyre i 10 sekunder. Skyll godt med vann. 
7. Appliser et lag med One-Step. Blås helt tynt. Lysherd i 10 sekunder
bukkalt, palatinalt/lingualt og okklusalt. 

8. Sementer midlertidig restaurering.

: Kl in isk  tekn ikk :
One-Step

Teknikk, desensibilisering av tannhalser med One-Step
For å kunne eliminere eller redusere dentinal hypersensitivitet må tann-
legen forsøke å gjenopprette tannens naturlige beskyttede struktur.
Målet er å erstatte dentinkanalenes naturlige forsegling med et ikke
løselig resinadhesiv som forhindrer den inter tubulære væske strømmen
som forårsaker pulpal irritasjon. Bruken av All-Bond 2 og One-Step har
klinisk vist seg å være meget effektivt til  desensibilisering i kombinasjon
med kompositt  fyllinger eller brukt alene i kasus der fyllingsterapi er
unødvendig.

1. Rengjør tannhalsen med pimpesten.
2. Skrubb med en bomullspellet fuktet i hypokloritt på tannhalsen og
approksimalt.

3. Ets med fosforsyre i 3–4 sekunder.
4. Skyll godt med vann/luftspray i 3 sekunder.
5. Lett tørrlegging i 2 sekunder.
6. Appliser Aqua Prep F. La virke i 20 sekunder.
7. Appliser et tynt lag med One-Step.
8. Blås helt tynt. NB! Unngå overskudd gingivalt/approksimalt.
9. Lysherd i 10 sekunder.

Om det er tap av tannsubstans kan man legge på et lag med Æliteflo
LV. Dette vil gi et tykkere, beskyttende lag. Det vil ta lengre tid for
 pasienten å få pusset bort. Desensibilisering med kun bondingmaterialer
vil holde ca. 9–12 måneder.

Teknikk, One-Step V. klasse fylling
1. Fjern gammel fylling.
2. Ets med Select HV i 15 sekunder. 
3. Skyll godt med vann/luftspray i 3 sekunder.
4. Lett tørrlegging i 2 sekunder.
5. Appliser Aqua Prep F. La virke i 20 sekunder.
6. Appliser et strøk med One-Step, blås godt i 3  sekunder. Appliser

nok et strøk med One-Step og blås godt i 2 sekunder. Lysherd i 
10 sekunder (ved sementering lys herdes hver side i 10 sekunder,
totalt 30 sekunder).

7. Appliser Æliteflo i et tynt lag og lysherd i 10 sekunder. 
8. Appliser et nytt lag med Æliteflo og lysherd i 2 sekunder.
9. Etter å ha fjernet overskudd og pusset, poler med D-Fine Double

Diamond.
10. Ets 10 sekunder. Skyll og blås tørt.
11. Appliser Fortify komposittforsegler og lysherd i 20 sekunder.

Teknikk, teksjon med One-Step
1. Tørrlegging. Bruk kofferdam, tråd og matrise.
2. Desinfeksjon: Fukt en bomullspellet med Chlorcid 3% (natrium
hypoklorid). La denne ligge over åpningen i 2 minutter.

3. Skyll godt med vann. Dekk perforasjonen med Ultrablend Plus. Lysherd.  
4. Ets med fosforsyre i 10 sekunder. Skyll godt med vann.
5. Lett tørrlegging i 2 sekunder.
6. Appliser Aqua-Prep F. La virke i 20 sekunder.
7. Appliser One-Step. Lysherd i 10 sekunder.
8. Legg på et tynt lag med flytende kompositt (Æliteflo LV) over
 åpningen til pulpa. Lysherd i 20 sekunder.

9. Fortsett med vanlig prosedyre.

14436 One-Step Standard pakke
2 x Uni-Etch, 1 x 6 ml One-Step adhesive,
børsteholder, 50 børster, 30 spisser og
blandeblokk

14437 One-Step refill 
6 ml

13540 One-Step Plus refill
6 ml

Ets dentin og
emalje med
Uni-Etch i 15
sek.

Skyll. Lufttørk 
2–3 sek,

Appliser
Aqua-prep F.
La virke i 20
sek.

Blås forsiktig
i 1–2 sek.

Rist flasken i
3–5 sek.
Appliser 1–3
lag med One-
Step på
dentin og
emalje.
Rør/agiter
lett i 10 sek.

Blås godt i
min. 10 sek.
For å fjerne
og evapuere
overflødig
vann og
væske.

Lysherd 10
sek. Per flate.
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Aqua-Prep™ F

Produktbeskrivelse
God bindingsstyrke er avhengig av bondingens evne til å  
penetrere gjennom kollagenet for en fullstending metning av
det deminiraliserte dentinet. Om tannen er tørrlagt i mer enn 3
sekunder etter etsing kollapser kollagenet og blir til en barriere.
Aqua-Prep F er et refuktemiddel som gir kollagenet hjelp til å
komme tilbake til sin “fluffy” tilstand. Aqua-Prep F gir en  konstant,
fuktig overflate som gjør det enkelt å penetrere med aceton eller
alkoholbaserte adhesiver. Aqua-Prep F inneholder dessuten fluor
og reduserer sjansene for post operative smerter i betydelig grad.

Teknikk, desensibilisering
1. Appliser Aqua-Prep F på tannen med en svamp-pellet og la den virke
i 20 sekunder. 

2. Deretter appliseres bondingmaterialet rett på Aqua-Prep F. 
3. Hema vil herde sammen med bondingen og sikre en maksimal
desensibilisering og bindingsstyrke.

14351 Aqua-Prep F 
6 ml

14352 Aqua-Prep F
30 ml

Nytt produkt

Core-Flo™ DC (Dual Cure)

Produktbeskrivelse
Med Core-Flo DC har du ett materiale til pilaroppbygging, 
stiftsementering og til store klasse 2. fyllinger. Core-Flo DC har
røntgenkontrast og inneholder fluor. Ingen krav til minimum
eller maksimum tykkelse. Ved klasse 2. fyllinger, fyll opp med
Core-Flo DC til dentin – emaljegrensen, lysherd, appliser
 kompositt etter valg. Styrken og det lave vannopptaket sikrer et
sterkt fundament for kroner og direkte restaureringer – slipes
(cuts) som dentin! Lav krymping gjør Core-Flo ideell til store
kaviteter. God flyt uten blærer gjør Core Flo ideell til stift -
sementering.
Se også side 133.

Teknikk 

Bilder gjengitt med tillatelse fra Dr. Morgan

15052 Core-Flo DC
Natural/A1, 8 g

15053 Core-Flo DC
Blue, 8 g

15054 Core-Flo DC
Opaque white, 8 g

22375 Dual Syringe Dispenser

Core-Flo er lettflytende, kjemisk herdende
 (dualherdende) kompositt som først herder mot
kavitets veggen slik at krympingen som forårsaker
spalter, ikke skjer her! Forbedret marginal
 tilslutning forhindrer mikrolekkasje.

Lysherdende kompositt.

CORE-FLO DC er et dualherdende materiale som inneholder fluor. Ideell 
til konusoppbygging, stiftsementering og store fyllinger. CORE-FLO DC er
 radiopaque og fås i to farger, NATURAL/A1 og OPAQUE WHITE og en
 kontrastblå farge for å fylle alle krav knyttet til direkte og indirekte 
restaureringer.

HØY RØNTGENKONTRAST
CORE-FLO DC er enkel å indentifisere på røntgenbilde for rask og enkelt 
diagnostisering.
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All-Bond® 2 

Produktbeskrivelse
Dette materialet har vært på markedet siden 1989 og er det
eneste bondingmaterialet på markedet med så lang fartstid.
Fortsatt et unikt og enestående materiale som brukes av
 tusenvis av tannleger over hele verden. All Bond 2 er det som
alle nye materialer måles opp mot den dag i dag. Mer enn 200
publiserte vitenskapelige og kliniske  artikler og abstrakter 
beviser at All Bond 2 fungerer.
All-Bond 2 har både dualherdende primer og resin system som
gjør det enkelt å bruke til alle prosedyrer. Alltid optimal  bonding -
styrke med innebygd sikkerhet for  nettopp å unngå postoperativ
sensibilitet. All-Bond 2 brukes til alle typer  komposittfyllinger,
kroner, broer, stifter,  inlay/onlay og  amalgam. Levetiden for en
klinisk vellykket restaurering er avhengig av at man har tilgang
til et bondingssystem med god og varig binding. Imidlertidig har
også disse fysikalske  begrensninger. Ikke alle bondingsystemer
er like. Noen av dem fungerer bare i enkelte typer restaurering-
er, f.eks bare fyllinger. Omfattende forskning dokumenterer at
All-Bond2 og  One-Step® gir god og varig binding, samtidig med
at begge, med små variasjoner, tilbyr et bredt spekter av kliniske
 muligheter. 

15491 All-Bond 2 Kit
6 ml Primer A ,6 ml Primer B, 6 ml D/E Bonding resin, 
3 ml Pre-Bond, 1 x Uni-Etch, penselholdere, børster, 
spisser, blandeblokker og bruksanvisning.

15493 Primer A 
6 ml

15494 Primer B 
6 ml   

15492 Dentin/Enamel Bonding Resin (D/E resin) 
6 ml  

15498 PreBond Resin 
3 ml 

Fortify™

Produktbeskrivelse
Konturering og polering av kompositter med roterende
 instrumenter kan gi mikrosprekker og ujevnheter i overflaten
som gjør at kompositten raskere slites i de første seks måneder.
Under legging av en fylling kan det lett oppstå spalter på grunn
av krymping eller dårlig kanttilslutning, med marginale lekkasjer
som resultat. Fortify komposittforsegler er spesielt formulert for
å trenge inn i mikrospalter og ujevnheter i over flaten slik at man
får en glatt og slitesterk fylling. Konturering og finering av
 kompositter har en uttalt effekt på abrasjonsresistensen. 
Prosessen gir store overflateskader i form av mikrostrukturelle
defekter som gir signifikant reduksjon av slitestyrken. Korrekt
applisert vil Fortify redusere slitasjen med opptil 50%.
Marginalintegriteten viser også vesentlig forbedring og er nok
det tyngste argumentet for å bruke Fortify. Fortify er et lys -
herdende, lavviskøst, ufylt resin og vil penetrere inn i irreguære
overflater og langs  kantene. Etter applisering av Fortify er det
ikke nødvendig å foreta okklusale justeringer ettersom film -
tykkelsen er minimal. Fortify er den eneste komposittforsegleren
som kan vise til et 5 års klinisk forsøk som viser reduksjon i
slitasjen opp til 50% på  posteriore fyllinger.

Teknikk

1. Etter høyglanspolering av komposittfyllingen, ets 
med fosforsyre i 15 sekunder.

2. Skyll og tørrlegg.
3. Appliser Fortify og blås helt tynt. Fjern overskudd 
approksimalt med tanntråd.

4. Lysherd i 10 sekunder bukkalt, lingualt og okklusalt.

Polymeriseringskontraksjon og  Fortify forsegler disse områdene, 
finering med roterende forhindrer slitasje og reduserer 
instrumenter lager mikrospalter i marginalspalten og plaqueretensjon 
kompositten og spalter i overgangen med 90 %.
mellom tann og fylling.

10761 Fortify
5 ml
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BisCover LV

Produktbeskrivelse
Ypperlig til glansing av temporære restaureringer. Du sparer tid
og får et glansfullt resultat. Et lav-viskøst, lysherdende resin som
pensles på kompositten og forsegler og polerer i ett uten
oksygen-inhibisjonslag og med kun 30 sekunders lysherding.
Forhindrer misfarginger og  minsker slitasjen på restaureringen.
BisCover etterlater seg en skinnende blank overflate, og kan
også brukes på midlertidige restaureringer slik at du slipper å
bruke tid på polering. BisCover brukes primært anteriort, blir
aldri gul da den er etanol- og ikke acetonbasert. Herder ved
bruk av både LED og halogen lampe.
Se også side 135.

Viktig informasjon
Hvite streker oppstår i kompositten om du herder for lenge.

Teknikk

15662 BisCover LV
3 ml

Mixing Wells

Produktbeskrivelse
Mixing Wells 3 og 2 hulls med eller uten lystett lokk.

15483 Mixing Wells
1 stk.

Uni-Etch 37 %

Produktbeskrivelse
37 % fosforsyre i gelform.

16671 Uni-Etch 37% fosforsyre 
4 x 5 g

15260 Uni-Etch 37% fosforsyre 
1 x 70 g flaske

15479 Blue Needle tips 
125 stk.

PQ1®

Produktbeskrivelse
PQ1 er en vevsvennlig primer/resinkombinasjon med kun
etylalkohol som løsningsmiddel. Et høyt fillerinnhold gir meget
høy bindingsstyrke og gjør at PQ1 kan brukes til alle direkte
 prosedyrer. PQ1 avgir fluor og gir god røntgenkontrast.
Ultradent’s velkjente appliseringssystem gjør det enkelt å
applisere og man unngår enhver form for hudkontakt med
materialet. 

14913 PQ1 refill
4 x 1,2 ml

16643 Inspiral Brush tips
100 stk.

Ultra-Etch®

Produktbeskrivelse
En 35% fosforsyre med optimal konsistens og unike egenskaper.
Ultra-Etch er selvbegrensende i sitt etsedyp og gir dermed en
signifikant bedre mulighet for det etterfølgende bonding -
materialet å binde til dentin. Samtlige bondingmaterialer på
markedet, uavhenging av fabrikant, viser til signifikant bedre
bondingverdier ved bruk av Ultra-Etch som etsemateriale.

11191 Ultra-Etch
4 x 1,2 ml

11192 Ultra-Etch øk.pk
20 x 1,2 ml

11193 Ultra-Etch Indispense 
30 ml

15479 Blue Needle tips
125 stk.

Etter okklusjonsjustering
etses kompositt og
emalje med forsforsyre i
15 sekunder. Skyll og
blås .

BisCover LV appliseres
tynt med pensel. La virke
i 20 sekunder.

Lysherd i 20 sekunder.
Overflaten skal bli blank
og hard.
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Consepsis®

Produktbeskrivelse
Consepsis er en 2% klorhexidinløsning  med mild smaktilsats til
intraoralt bruk. Consepsis bør brukes før sementering av kroner
og før applisering av restaurasjoner. Tubulis desinfiseres og post-
operativ pulpit og overfølsomhet reduseres ved nøye rengjøring
og desinfisering av preparasjonen før forsegling med bonding.
Consepsis anbefales også til rutinemessig bruk ved endodontisk
desinfeksjon. Brukes også ved teksjon. 

Viktig informasjon
Bruk alltid Consepsis før applisering av bonding for desinfisering
av sensible rotflater. Consepsis inneholder ingen ingredienser
som kan påvirke bondingstyrken negativt.

14438 Consepsis Indispense
30 ml

14435 Consepsis Scrub med pimpesten
4 x 1,2 ml

OraSeal® Caulk & Putty 

Produktbeskrivelse
OraSeal forseglingsmateriale er en hvit pasta som fester effektivt
til våt kofferdam, våt gingiva og mucosa, våte tenner, metaller
etc. Flere bruksområder åpenbarer seg jo mer man bruker disse
materialene. OraSeal brukes i de kasus hvor fullstendig forsegling
er vanskelig å oppnå med berørte tenner og/eller røtter. Oraseal
Putty er mer viskøs. 

Se kap. 3 for mer informasjon.

Teknikk

For å forhindre/ kontrollere fuktighet ved bonding av
ortodontiske bånd, forsegl med OraSeal Caulk
eller Putty, for å forhindre eksudat.

11839 OraSeal Caulk
4 x 1,2 ml

11848 OraSeal Putty
4 x 1,2 ml

14626 Black Mini Brush Tips
100 stk.

Calset komposittvarmer

Produktbeskrivelse
Med Calset øker flyten på komposittmaterialer med opptil 67%
mens herdetiden forkortes med opptil 80%. Calset er derfor
ideell til både fyllingsterapi og sementering. Kompositten blir
myk og lettflytende, lettere å presse ut av kapselen og enklere å
fylle opp kaviteten fullstendig. Alle kompositter krymper ved
herding og hvor mye avhenger av materialets  fysikalske egen-
skaper. Ved å varme opp materialet i Calset, vil kompositten
polymerisere fullstendig og raskere. Fåes til både kapsler og
sprøyter.

Det tar 10 minutter før maskinen er klar til bruk, og 
2–3 minutter å varme opp kompositten. Materialet kan stå 
8 timer i maskinen uten at dette påvirker for tidlig herding av
kompositten. 

15603 Calset for kompositt sprøyter 110041   
15604 Calset adapter 600047 for Centrix til heater 110041   

Dispenser Tray for bruk av Centrix og kapsler. 
Passer til Calset 110041

15602 Calset kompositt kapsel heater nr. 110008
15601 Calset komposittvarmer for Centrix 110008-2
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Amelogen Plus

Produktbeskrivelse
En lysherdende mikro-hybrid kompositt som kombinerer styrke
og estetikk. Uovertruffen polerbarhet, enkelt bygd opp med kun
7 dentinfarger, 3 emaljefarger, 3 translusente og 1 opak, gjør
Amelogen Plus til et førstevalg for mange tannleger. Du kan
bygge opp med kun dentinfarger, eller bruke sjikteteknikk, for
således å kunne gjenskape en naturtro tann. Bruksområder for
Amelogen Plus er både anteriore og posteriore restaureringer.
Amelogen Plus er også ideell ved splinting. Amelogen Plus
 renner ikke og henger ikke på instrumentet.

Dette uttaler en av dine kollegaer
Jeg har nå jobbet et års tid med Amelogen plus og er veldig fornøyd!
Har eksperimentert med farver og estetikk. La en fylling på 47, hvor hele
den bukkale-mesiale kusp og mesiale-linguale kusp ble bygd opp med
Enamel Neutral (EN). Kjernemateriale er A3 og det er lagt Æliteflo i
prep.grensen. Preparasjonen går så vidt subgingivalt bukkalt-mesialt. 
Det er slike fyllinger som gir livet mening!

Jørgen Sandnes, Tannlege MNTF, Trondheim

UR2 Amelogen Plus kapsler
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1, C2, EG, EN, EW, OW, 
TG, TO, TW.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

UR2 Amelogen Plus sprøyter
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1, C2, EG, EN, EW, OW, 
TG, TO, TW.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Nytt produkt

CoMax komposittpistol

Produktbeskrivelse
CoMax komposittpistol gjør det enkelt å applisere kompositt.
Lett å lade. Ergonomisk håndtak. Alle metalldeler er av rustfritt
stål og alle gjenger er skjulte. Plastikken i håndtaket er spesial-
laget for å eliminere risikoen for stress og sprekkdannelser. Kan
autoklaveres.

15805 CoMax komposittpistol

: Kl in isk  tekn ikk:  
Amelogen Plus

Frakturert 41 disto-insisale hjørne

Før Etter

Gjengitt med tillatelse fra tannlege Erik Svendsrud, MNTF, Oslo

Ring oss gjerne for å få tilsendt CD med 
komplett bruksanvisning eller se våre nettsider 
www.norskorthoform.no

Appliser et tynt lag
med Æliteflo
 flytende kompositt.
Lysherd 20 sek.

Appliser Amelogen
Plus dentin opp til
dentin/ emalje-
grensen lagvis og
maks 2 mm og lys-
herd hvert lag 20
sek.

Fortsett applisering
i tynne lag til
 preparasjonen er
fylt og anatomi er
ferdig. Lysherd
hvert lag i 20 sek.

Appliser Amelogen
Plus Emalje Nøytral
som siste sjikt (for
mye emalje kan gi
en grålig farge)
Gjør ferdig
anatomi og lysherd
20 sek.

Ved bruk av kun
dentin farger kan
tannen virke mer
opak. Emaljefarger
vil gi mer liv til
tannen og du får
en naturtro restau-
rering.

Etter silikonpolerere,
bruk Groovy polish-
er på en fuktig
tann, med høy
hastighet og uten
vann for optimal
høyglans etterfulgt
av diamond polish.

C2B1A5A4A3A2A1
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Æliteflo™

Produktbeskrivelse
Postoperative smerter er den hyppigste årsaken til at  pasienten
kommer tilbake til tannlegen etter at en komposittfylling er lagt.  

Æliteflo og Æliteflo LV (low viscosity) er lysherdene, høyfylte
mikrohybrid kompositter med lav elastisitetsmodul. Disse kom-
posittene med flyteegenskaper er ideelt egnet til restaureringer i
klasse III og klasse V og enkelte mindre restaureringer i klasse IV.
De kan også brukes som kavitetsforing (klasse I eller klasse II),
forsegling av groper og fissurer, til reparasjon av kantdefekter,
til blokkering av undersnitt, porselensreparasjoner, til sementer-
ing av porselensfasetter, eller med splintmaterialer (for eksempel
Ribbond). Med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 0,7 mik-
rometer har disse komposittene gode poleringsegenskaper, og
takket være fyllstoffet av bariumglass er de røntgenopake ved
tykkelse på over 2 mm.

Selv om Æliteflo og Æliteflo LV kan bringes til å flyte, har de
egenskaper som forhindrer sammensynkning for bedre kontroll
på steder hvor det er vanskelig å komme til. Med de medfølg-
ende spissene kan disse materialene lett injiseres direkte inn i
den preparerte kaviteten og kan vanligvis formes med selve
spissen.

Studier av C. L. Davidson og C. M Kemp-Scolté har vist at det er
en sterk sammenheng mellom kantsvikt og Youngs modul i det
kompositten (restaureringsmaterialet), særlig ved restaureringer
av klasse V. Jo høyere elastisitetsmodul, jo stivere blir materialet,
slik at sannsynligheten for kantsvikt øker ved okklusal belast-
ning. Dentin har en modul på ca 18 GPa, mens ÆLITEFLO har ca
3,6 Gpa. Dette gir materialet mer elastiske egenskaper, slik at
det kompenseres for påkjenninger ved sammentrekning under
herding, noe som reduserer hyppigheten av marginal mikrolekk-
asje og mulig bindingsoppløsning. Dette er særlig viktig ved
restaurering av tenner med flere abrasjonslesjoner, hvor et stivt
komposittmateriale med fyllstoff etter hvert kan svikte.

Viktig informasjon
Når ÆLITEFLO/ÆLITEFLO LV er applisert og lysherdet, må det
pusses med diamanter, pusseskiver og poleringspasta osv.
Restaureringen kan virke jevn og glatt umiddelbart etter 
pålegging, men et oksygeninhibisjonslag er til stede og må
fjernes for å unngå misfarging. Fjern spissen etter hver bruk 
for å unngå krysskontaminering og at kanylen tettes.

Teknikk V. klasse 
1. For å unngå blødning og for å opprettholde et tørt arbeidsområde

brukes Ultrapak tråd nr. 1 (blå) tørr.
2. Fjern gammel fylling.
3. Ets med Uni-Etch i 15 sekunder.
4. Skyll og tørrlegg.
5. Appliser Aqua-Prep F og la virke i 20 sekunder.
6. Appliser bonding etter fabrikantens anvisninger.
7. Appliser ÆliteFlo i et tynt lag. Lysherd i 10 sekunder.
8. Appliser et nytt lag med ÆliteFlo. Lysherd i 2 sekunder.
9. Puss og høyglanspoler.
10. Forsegl med Fortify og etterherd i 10–20 sekunder. Dette vil gi

bedre kanttilslutning, og redusere slitasje og misfarging.
11. Husk å fjerne tråd.

18710 Æliteflo Intro sett
5 x 1,5 g sprøyter, A1, A2, A3,5, C2, D3 
og 30 spisser

UR2 Æliteflo refill
1,5 g. A1, A2, A2-opak, A3, A3,5, A5, 
B3, C2, C3, D3, opak eller translucent
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Nytt produkt

Æliteflo™ LV Radiopaque

Den nye Æliteflo LV Radiopaque (lavviskøs) har de samme gode
egenskaper som tidligere, men mye bedre viskositet og røntgen-
konrast.

18715 Æliteflo LV refill
1,5 g A2

18716 Æliteflo LV refill
1,5 g A3,5

18708 Æliteflo spisser
19 ga. Sort. 50 stk.

18711 Æliteflo spisser
22 ga. Blå. 50 stk.

18712 Æliteflo spisser
22 ga. Grønn. 50 stk. 

PermaFlo

Produktbeskrivelse
PermaFlo er en lysherdende, flytende kompositt med ekstremt
god røntgenkontrast. 68% filler og 6 my filmtykkelse gjør
PermaFlo ideell til kl. III og V fyllinger, som en liner i kl. II
 kaviteter og til sementering av laminater. PermaFlo I/E, en insisal
emalje-farge som er translusent, er ideell til sementering.
PermaFlo avgir dessuten fluor på lik linje med PermaSeal
 fissurforseglingsmateriale.

Se neste side for klinisk teknikk.

UR2 PermaFlo refill
2 x 1,2 ml. A2, A3, B1, Pearl opak eller Pink.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

14624 Black Micro Tips
100 stk.
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Bisfil™ 2B 

Produktbeskrivelse
Kjente problemer ved post eriore komposittfyllinger er post-
operativ sensibilitet og dårlige kontaktpunkter. Post-operativ
sensibilitet skyldes dannelsen av spalter mellom tann og fylling,
en konsekvens av komposittens polymerisasjonskrymping, som
er større enn styrken mellom tann og bondingen. Hvis krefter
som utløses under polymeriseringen av kompositten kunne
minskes, ville sjansene for post-operativ komfort øke. En måte å
løse dette er å bruke Bisfil 2B, en lettflytende, kjemisk herdende
kompositt som først herder mot kavitetsveggene slik at
 krympingen som forårsaker spalter ikke skjer her. Forbedret
marginaltilslutning forhindrer mikrolekkasje.

15651 Bisfil 2B Duo-Syringe
10 g inkl. blandespisser

16608 Bisfil 2B Mixing tips
30 stk.

15644 Bisfil 2B øk. pk. Universal
2 x 5 g base/katalyst

15643 Bisfil 2B øk. pk.
2 x 5 g base/katalyst A3/A3,5

Opaquer

Produktbeskrivelse
Opaquer brukes til å maskere mørke metallflater. Opaquer er et
tokomponent kjemisk herdende materiale. For å forenkle
 appliseringen og unngå renning, kan materialet lysherdes uten
at dette påvirker den kjemiske herdingen. Opaquer systemet er
et Bis-GMA basert resin og kompatibel med de fleste kompositt-
materialer. Når Opaquer brukes sammen med en metall primer
(Primer B i All Bond® 2), oppnår man en ekstrem binding mellom
metall og kompositt.

Teknikk 
1. Rengjør metalloverflaten.
2. Sandblås eller abrader med en grov diamant. Skyll og blås. 
3. Trykk ut en dråpe Primer B og appliser to lag på den preparerte
metalloverflaten. Lufttørk.

4. Trykk ut en dråpe av catalyst (Opaquer A) og en dråpe av base
 (Opaquer B) og bland sammen med en pensel.

5. Appliser et tynt lag over metallflaten og vent ett minutt på at
 materialet herder. Om nødvendig, lysherd i 5–10 sek. for å unngå
renning. Et oksygen inhibisjonslag vil vise seg på overflaten av
 materialet når herdingen er komplett slik at komposittmaterialet kan
nå bondes direkte til denne overflaten.

6. Appliser ønsket kompositt lagvis og avslutt som vanlig. 

15490 Opaquer refill
3 ml Catalyst (opaquer A)

15510 Opaquer refill
3 ml Base (opaquer B)
Light, Universal

: Kl in isk  tekn ikk :  
Permaflo Pink
Brukes ved 5. klasse-fyllinger hvor rotstrukturen er eksponert og
kan dekke over gingiva når dette har trukket seg oppover.

Metallmaskering

Bisfil 2B

Bilder gjengitt med tillatelse fra Tannlege Harald Prestegaard MNTF

Etter preparering
og bonding bygges
 restaureringen
 lagvis med
Permaflo Pink.

Man kan dekke
over hvite rotflater
hvor  tannkjøttet
har krøpet oppover
og gingivektomi
ikke er et alternativ.

Appliser et
tynt lag med
Æliteflo
 opaque shade
over ekspo -
nert metall og
lysherd i 20
sekunder.

Preparer til
laminater.

Appliser
Æliteflo 
på laminatet
med Black
Mini tip. Legg
merke til
opasiteten på
PermaFlo.

Etter 
sementering.

Tannen isoleres.  Bruk Stevenson
matrise.

Ets.

Appliser bonding
med høy bindings-
styrke og som  binder
til kjemisk herdende
 kompositt før
 applisering av Bisfil
2B.

Bisfil 2B fyller ca. 2/3
av kaviteten. 
Topplag legges med
en hybridkompositt. 
Puss og poler.

Lysherdende kompositt. Bisfil 2B herder først mot
kavitets veggen slik at krymp-
ingen som forårsaker spalter,
ikke skjer her! Forbedret
marginal tilslutning forhindrer
mikrolekkasje i motsetning til
lysherdende kompositt.



informasjon@norskorthoform.no telefon 22 76 01 40 telefax 22 26 02 30 63

4

Bisfil™ II

Produktbeskrivelse
Bisfil II er en fast, kjemisk herdende posterior hybrid kompositt
med 86% filler som består av syreetset strontiumglass og rest -
behandlet mikrosilika. Bisfil II kondenseres inn i kaviteten opp til
dentin/emalje grensen, sikrer kontaktpunkt, trekkes mot veggene
av kaviteten og gir en sikker forsegling av dentin kanalene.

Teknikk
1. Tannen bør isoleres. Det anbefales å bruke pimpesten mens du

venter på anestesien. Når man preparerer, fjernes kun det som er
nødvendig, det vil si den gamle restaureringen, og all emalje får stå
igjen selv om den ikke er understøttet. 

2. Videre trengs riktig matrise og trekile. Anbefalt matrise er
Stevenson matrisesystem (se s. 66). Matrisen plasseres inter -
proksimalt. En kile med riktig størrelse plasseres interproksimalt.
Med denne teknikken skal man ikke bruke kilen for å oppnå
separasjon av tennene. Man skal kun oppnå at det blir tett
 gingivalt. 

3. Et bondingmateriale med høy bindingsstyrke (All-Bond® 2 eller
One-Step™) appliseres i henhold til bruksanvisningen.

4. Bland materialet godt, og appliser i kaviteten med Centrix sprøyte
og High Viscosity Accudose tipper. Bisfil II har en ekstrem interes -
sant karakteristikk, den gjennomgår tre distinkte faser under
polymerisering. Først er den plastisk, så får den en gummi type
konsistens. Under denne andre fasen er Bisfil II kondenserbar. 

5. Materialet kondenseres slik at man oppnår gode kontakt punkter
og god adapsjon til det pulpale gulv. Denne fasen varer i 15–20
sekunder. På slutten av andre fase blir mat erialet meget hardt. 
På dette tidspunktet må konden seringen avsluttes, hvis ikke vil
kompositten brekke. 

6. Fyll ca. 2/3 av kaviteten.
7. Et tynt lag med ufylt resin (One-Step) pensles på den herdete

 kompositten og dekkes med en lysherdende hybrid kompositt. 
Den lysherdende hybrid kompositten appliseres lagvis, og hvert lag
polymeriseres. 

8. Matrise og kile fjernes og fyllingen justeres inn i okklusjon/
 artikulasjon. Det anbefales å bruke pusseskiver approksimalt. 

9. Når fyllingen er polert, etses det i 5 sekunder. Skyll og tørrlegg.
Fortify appliseres, blåses helt tynn, og man fjerner overskudd
 approksimalt med tanntråd. 

10. Deretter lysherdes fyllingen bukkalt, lingualt og okklusalt. 

15645 Bisfil II 1-1 pk.
2 x 7 g base/katalyst

15646 Bisfil II øk. pk.
2 x 14 g base/katalyst

Ælite™ Aesthetic Enamel

Produktbeskrivelse
Biscos komposittserie med nanofillerpartikler gir deg muligheten
til å skape naturtro tenner. Kompositten er utviklet ved hjelp av
tannleger i USA og Europa for å tilfredsstille de krav som stilles
til et moderne restaureringsmateriale. 

Ælite Aesthetic Enamel er en lysherdende, forsterket kompositt
med nanofillpartikler til bruk kun anteriort. Enkel å polere
 kombinert med styrke, gjør at dette også kan brukes som
 toppsjikt posteriort. 

UR2 Ælite Aesthetic sprøyter
4 g. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,
D2, D3, D4, Bleach, Incisal Frost, Incisal Clear, eller 
Incisal Light Gray.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

UR2 Ælite Aesthetic kapsler
15 stk. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,
D2, D3, D4, Bleach, Incisal Frost, Incisal Clear, eller 
Incisal Light Gray.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Ælite All-Purpose™ Body

Produktbeskrivelse
En lysherdende mikrohybrid som er enkel å forme og blir der du
appliserer den. Ælite All-Purpose Body stemmer overens med
translucensen og opasiteten i  naturlige tenner. Ælite All-Purpose
Body gir optimale polerings muligheter samt styrken som trengs
til posteriore restaureringer.

UR2 Ælite All-Purpose Body
4 g. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, D3, Light Opaque eller 
Dark Opaque.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

UR2 Ælite All-Purpose Body kapsler
15 stk. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, D3, Light Opaque eller 
Dark Opaque.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.
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Ælite™ LS Packable

Produktbeskrivelse
Ælite LS er markedets første og eneste lysherdende kompositt
med liten eller ingen krymping. De kliniske implikasjoner ved
 lysherding (krymping) av kompositt er mange; spaltedannelser,
dårlig adhesjon, bakterieinntrengning, væskegjennomtrengning,
sekundær karies, dannelse av mikroorganismer, postoperativ
sensibilitet, pulpairritasjon, spenningsfrakturer og sprekker i
kusper/emalje og tyggesmerter. Ælite LS er kondenserbar og har
en krymping på 1,4 % i volum, som er den laveste krymping
noen lysherdende kompositt kan vise til i dag. 88% filler i vekt 
i kombinasjon med lav krymping gjør den ideell til bruk i
 posteriore restaureringer. Enkelt å oppnå  okklusal kontur og
anatomi, proksimale overflater og interproksimale kontakter.
Ælite LS har røntgenkontrast og skal brukes med 4. eller 5.
 generasjons bondingmaterialer som All-Bond® 2 eller One-Step®,
og en komposittforsegler som Fortify™ eller Fortify Plus.  
Ælite LS er indikert for 1. og 2. klasse restaureringer eller som et
konusoppbyggingsmateriale.

Teknikk
1. Velg  ønsket farge.
2. Isoler tannen og preparer konvensjonelt. Rengjør med pimpesten 

og Consepsis, eller vann.
3. Ets tannen i henhold til fabrikantens instruksjoner.
4. Appliser bondingmateriale som All-Bond 2 eller One-Step i henhold

til bruksanvisningen.
5. Appliser Ælite LS og legg 1–2 mm lagvis opp til 

dentin/emaljegrensen og lysherd hvert sjikt. Det siste laget med  
Ælite LS skal lysherdes i 40 sekunder.

6. Sjekk okklusjon og start høyglanspolering.
7. Etter høyglanspolering, skyll med vann og ets med fosforsyre 

15-20 sekunder.
8. Skyll og blås tørt.
9. Appliser Fortify Plus i et tynt lag. Blås med luft for å unngå 

overskudd.
10. Lysherd i 10 sekunder.

UR2 Ælite LS Packable
4 g. A1, A2, A3, Neutral Enamel eller Yellow Gray Enamel.
NB! Husk å oppgi farge ved bestilling.

Ultra-Blend® Plus 

Produktbeskrivelse
Ultra-Blend Plus er et unikt lysherdende materiale med røntgen-
kontrast som inneholder kalsiumhydroksyd og hydroxylapatitt i
en uretandimetakrylatbasis. Ultra-Blend Plus brukes som en
kavitetsliner og/eller basemateriale før applisering av kompositt
eller amalgam. Kan også brukes til pulpakapping ved reversibel
pulpitt.

Viktig informasjon
Ultra-Blend Plus er ikke en dentinbonding. Appliser på tørre
 flater. Der hvor høy styrke er viktig, bruk en egnet dentin -
bonding. Bør oppbevares i kjøleskap hvis den ikke brukes daglig.

Oppbevaring
Kjøleskap

15761 Ultra-Blend Plus 
4 x 1,2 ml

14624 Black Micro tip
100 stk.

Cracked Tooth model

Produktbeskrivelse
Cracked Tooth model viser hvordan og hvorfor en krakelert tann
forårsaker sensibilitet og pulpairritasjon. Den ene siden av
 modellen viser en sprekk mellom amalgam og kusp med en
 irritert pulpa, og på den andre siden en krone som forhindrer
sensitivitet og beskytter pulpa.

Pasienten ser raskt hvorfor tannen gjør vondt og hvorfor nerven er blitt betent.

15051 Cracked Tooth model


