
- Dimethacrylat
- Tilsætningsstoffer

-  Bis-GMA

-  Methacryloyl syre     - Ethanol 

- Indikationer
1.  Binding af direkte komposit 
2.  Binding til komposit og amalgam
3. Binding af indirekte restaureringer - porcelæn, 

komposit (Inlays, Onlays, facader, kroner)
4. Forsegling af overfølsomhedsområder på tænder 

Kontra-indikationer
BC Plus bør ikke anvendes på patienter, der har haft overfølsomhed over for 
methacrylatmonomer. 

Applicering

Instruktioner til direkte binding af komposit til tandstruktur
1. Rengør og klargør tanden. Af hensyn til beskyttelse af Pulpa, anbefales det at der 

anbringes en lille mængde calciumhydroxid cement efterfulgt af påføring af 
glasionomer.

2. Æts emalje og dentin med en etch i 15 sekunder. Efter påføring af etch skylles der 
grundigt med vand. Hvis tanden er for tør, kan der opstår en dårlig bindingsstyrke 
samt følsomhed. 

3. Dispensér 2 dråber BC Plus i blandeskålen. Kom adhæsiven på børstespidsen og 
påfør 2 lag adhæsiv på tandoverfladen i 20 sekunder. [Billede.2]

4. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv. [Billede.3]
5. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm i 2 ~ 5 sekunder [Billede.4]. 

Hvis overfladen ikke er blank, skal du påføre yderligere et lag og lade det tørre.
6. Lyshærd BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed 

[Billede.5]. (Hvis outputtet af lyshærdningsenheden er under 400 mW / cm2 målt ved 
hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærdetid.)

7. Anbring kompositten trinvist i hulrummet og afslut i overensstemmelse med 
producentens anvisninger om materialet. 

Instruktioner til limning til komposit og sæt amalgam
1. Kofferdam er den foretrukne isoleringsmetode.
2. Rug overfladen efter fra eksisterende amalgam eller komposit kan fjernes ved hjælp 

af enten et bor, en diamant eller med sandblæsningsteknik.
3.

4.

Æts emalje og dentin med etch i 15 sekunder. Skyl derefter grundigt med vand, fjern 
evt. overskydende vand fra overfladen med en vatpellet. Hvis tanden er for tør, kan 
der forekomme dårlig bindingsstyrke og følsomhed. 

 Doser 2 dråber BC Plus adhæsiv i blandingsskålen. Kom adhæsiv på børstespidsen 
og påfør 2 lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.

5. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv. 
6. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm i 2 ~ 5 sekunder [Billede.4]. 

Hvis overfladen ikke er blank, skal du påføre yderligere et lag og lade det tørre.
7. Lyshærd BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed 

[Billede.5]. (Hvis outputtet af lyshærdningsenheden er under 400 mW / cm2 målt 
ved hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærdetid.)

8. Ved tilfælde af amalgam tilhæftning påføres adhæsiv med et tynd lag (0,25 ~ 0,5 
mm) på overfladen med en børste. Lyshærdning af hvert lag i 20 sekunder.

9. I tilfælde af opbygning, følg producenten anvisninger for dette. 

Instruktioner til cementering af porcelæn og indirekte kompositrenovering 
1. Fjern midlertidig restaurering. Forbered og rengør tanden. Prøv restaureringen for 

pasform, farve osv.
2. Æts emalje og dentin med en etch i 15 sekunder. Efter æts, skyl med vand, 

overskydende vand fra overfladen kan fjernes med en vatpellet. Hvis tanden er for 
tør, kan der opstå dårlig bindingsstyrke og følsomhed.

3. Dispensér 2 dråber BC Plus adhæsiv i blandingsskålen. Mæt børstespidsen grundigt med 
adhæsiv og påfør 2 lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.

4. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv.
5. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm i 2 ~ 5 sekunder. Hvis 

overfladen ikke er blank, skal du påføre yderligere lag og tørre.
6. Lyshærdning BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed. (Hvis 

lyshærdningsenhedens output er under 400mW / cm2, målt ved hjælp af et radiometer, kan 
det være nødvendigt med øget hærdetid.)

7. Påfør silan på indersiden af restaureringen. Tørlæg. (Til sammensat restaurering er 
påføring af silan valgfri.)

8. Børst på 1. lag BC Plus adhæsiv i stedet for den påførte silan. 
9. Fjern opløsningsmidlet fra BC Plus adhæsiv med en luftstråle. Let hærdning er ikke nødvendig.
10. Bland og påfør korrekt skygge af dobbelthærdende eller lethærdende cement på 

indersiden af restaureringen. Overskydende cement fjernes let, når cement hærdes delvist 
(ca. 2 ~ 3 sekunder).

Instruktioner til desinficering af rodoverfladen
1. Rengør rodoverfladen let med pimpsten. Skyl og tør.
2. Ætsning af dentin med ætsemiddel i 15 sekunder. Efter æts, skyl grundig med vand, 

overskydende vand fra overfladen kan fjernes med en vatpellets. Hvis tanden er for tør, 
kan der opstå dårlig bindingsstyrke og følsomhed.

3. Dispenser 2 dråber BC Plus adhæsiv i blandingsskålen. Mæt børstespidsen grundigt og 
påfør 2 lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.

4. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv. 
5. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm for at fordampe 

opløsningsmidlet i 2 ~ 5 sekunder. 
6. Lyshærdning af BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed. 

(Hvis lyshærdningsenhedens output er under 400mW / Cm2, målt ved hjælp af et 
radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærdetid.)

7. Påfør 2 ekstra lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder. 
8. Vent på i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv. 
9. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm for at fordampe 

opløsningsmidlet i 2 ~ 5 sekunder. 
10. Lyshærd BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed. (Hvis 

lyshærdningsenhedens output er under 400 mW / cm2, målt ved hjælp af et radiometer, 
kan det være nødvendigt at øge hærdetiden.)

Garanti
VERICOM CO., LTD. erstatter produkt, der har vist sig at være defekt. VERICOM 
CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der 
stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før 
brug er det brugerens ansvar at bestemme produktets egnethed til dets tilsigtede 
anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.

Udstedelsesdato 2020.04.03. IFU06E(Rev.11)-ETW

Beskrivelse
BC Plus er et enkeltkomponent adhæsiv, designet til at binde komposit til dentin, 
emalje, støbte metaller, behandlet porcelæn og amalgam. BC Plus er en ethanolbaseret 
resin adhæsiv. Før anvendelsen af BC Plus skal tanden smøres med en etch. Brugen af 
etch er afgørende for både emalje- og dentinoverflader.

Komponenter

1.  Kun til tandbrug
2.  Skal anvendes af en tandlæge. Overhold proceduren og forholdsreglerne.
3. Opbevares væk fra ikke-tandlæger, herunder børn, ældre og andre. 
4. Eksponering for uhærdet resin bør undgås. Ved kontakt med huden skylles straks med 

rigeligt sæbe og vand.
5. Ved utilsigtet kontakt med øjnene eller ved langvarig kontakt med oralt væv skylles straks 

med en stor mængde vand. Søg lægehjælp. 
6. Brug af beskyttelseshandsker anbefales. 
7. Ved opbevaring i køleskabet skal BC Plus nå stuetemperatur inden brug. 
8. Indånd ikke dampen. Indånding kan forårsage sensibilisering.
9. Følg producentens anvisninger om håndtering, korrekt brug og anbefalinger til 

øjenbeskyttelse, når du bruger et hærdningslys. 
10. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Forholdsregler

1. Opbevar ikke ved forhøjet temperatur eller intenst lys. 
2.  Opbevar BC Plus i køleskab for at opretholde ydeevnen, når du ikke bruger BC Plus.
3.  Opbevar ikke materiale i nærheden af eugenolholdige produkter.
4. For at minimere fordampningen af adhæsiv skal flasken tildækkes omgående efter 

brug.

Opbevaring
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Symbols

Autoriseret repræsentant i EU

Batch kode el. LOT-nr. katalog-/reference-nr.

2℃
35℉

27℃
80℉

Anvendes inden

Temperaturgrænse

BC Plus- adhæsiv
Enkelt komponent adhæsiv 1639

European Representative (Koo Kyo-Chan)
3 Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France
E-mail  kdescartes@vericom.co.kr
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VERICOM USA, INC.
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