
U-Bond 1639 

En-komponent selv-ætsende lyshærdende adhæsiv  

 Beskrivelse 
U-Bond er en en-komponent selvætsende lyshærdet adhæsiv,
designet til at binde komposit til dentin og emalje.

 Komposition 
- Acetone - Vand 
- Fumed Silica - UDMA
- 4-META - Tilsætningsstoffer

 Indikationer 
Binding af direkte komposit til tandstrukturer 

 Anbefalet procedure 
1. Isoler tanden der skal præpereres
2. Rens og præperer kavitet. Hvis det er tæt på pulpa påføres en 

minimal mængde calciumhydroxidcement.
3. Gennemblød børstespids med U-Bond. Påfør et lag

adhæsiv ved at gnide overfladen i 20 sekunder. Hvis der er
binding til usleben emalje, påfør fosforsyre, skyl med vand
og tør.

4. Spred U-Bond ud ved blæsning med højt tryk i 2-5
sekunder, for at fjerne opløsningsmidlet. Hvis overfladen
ikke er blank, påfør yderligere lag og tørlæg.

5. Lyshærd U-Bond I 10 sekunder. Hvis kaviteten er dyb
anbefales lyshærdning i 20 sekunder.

6. I tilfælde af styrkende påføring, lyshærd og håndter det
styrkende materiale ifølge producentens procedurer.

1. Opbevar Ikke I forhøjede temperature eller intenst
2. Opbevares I køleskabet.
3. Opbevares ikke tæt ved materiale som indeholder eugenol.
4. Efter brug af U-Bond, bør proppen straks sættes på igen, for

at minimere fordampning.

1. Kun til tandbrug.
2. Det bør anvendes af en tandlæge. Overhold procedure og

forholdsreglerne.
3. Undgå at komme i kontakt med øjne og hud 

4. Opbevar den uden for rækkevidde for ikke-tandfaglige 
personer, herunder børn, ældre og andre.

5. Brug ikke på patienter der har hudsensibilitet eller allergiske 
reaktioner af U-Bond.

6. Før brug af U-Bond der har været opbevaret I køleskabet, 
lad det nå rumtemperatur.

7. U-Bond bør bruges indenfor 5 minutter efter dosering
fra flasken.

8. I tilfælde af ikke-polymerisation skal du kontrollere
lysstyrken på lyshærdningsenheden og derefter kontakte den 
nærmeste forhandler(e) eller producent direkte vedrørende
de samme kvalitetssager.

9. Brug ikke sammen med materialer der indeholder eugenol.
10. Brug ikke efter udløbsdato.
11. Vær forsigtig med ikke-hærdet adhæsiv materiale. Hvis

adhæsiven får kontakt med huden vaskes straks med sæbe 
og vand.

12. Brug af beskyttelseshandsker anbefales.
13. Ved utilsigtet kontakt med øjne eller langvarig kontakt med 

oralt væv, skylles straks med store mængder vand og søg
medicinske råd.

 Symboler 

Anvendes inden LOT-nr. el. 
batch kode 

Katalog nummer 

8℃ 
46℉ 

2℃ 
35℉ 

Temperatur grænser  Authoriseret repræsentant 
i EU 

Irriterende

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.

Opbevaring 

Forholdsregler 
Garanti 

Fabrikant Produktionsdato

 Konsulter instruktioner
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