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Beskrivelse 

 
 

1639 

- Metal(Ti, PFM), Zirconia 
① Blæs den kompositte restorationsoverflade der skal tættes med

aluminium oxid 30~50㎛.

② Rens den blæste overflade med alkohol og tør den med vand-fri og
olie-fri luft.

Fiber stolpe 
① Rens stolpen med alkohol og tør med vand-fri og olie-fri luft.

② Påfør en passende silan i overensstemmelse med brugsvejledningen.

Påføring af U-Cem Premium 
① Vælg farve af U-Cem Premium. Før brug af U-Cem Premium den

første gang, press en lille mængde ud af sprøjten.

② Doser cement på en blandingsblok og bland med en spatel. I tilfælde
af auto-mix type, brug blandingsspidsen og/eller intraoral spids. Til
cementering af ortodontisk bøjle, æts tandoverfladen med syre
ætsning.

③ Påfør den blandede cement jævnt I hele kaviteten eller fyld kronen med

cement.

④ Påsæt restorationen og stabiliser nok til at cementen kan størkne helt.

⑤ Efter påsætning af restoration fjernes overskydende cement med
en sonde eller scaler før cementen er hærdet helt. Det anbefales at
fjerne overskud i gel-fasen. Overskud af cement anbefales at
fjernes efter lyseksponering (omkring 1-3 sekunder). Det anbefales
af checke den nødvendige lys-hærdnings tid af det overskydende
cement ved at lyshærde lidt cement på en blandingsblok. I tilfælde
af selvhærdning anbefales det at fjerne overskud af cement i gel-
fasen efter omkring 2 minutter fra blandingen startede. Gel-fase
tiden kan være påvirket af oral og/eller temperature i rummet.

U-Cem Premium er en dual-hærdende selv-adhærerende resin cement der
ikke kræver nogen forbehandling. Det er nemt at fjerne og har bedre
bindingsstyrke til flere proteser og radiopaque. U-Cem Premium er
tilgængelig i Klar, Universal, Opakt for æstetik.

Sammensætning 
Katalysator pasta Base Paste 
�Barium Silicate �Fluorinated Barium Silicate 
�Dampet Silica �Dampet Silica 
�MDP �Bis-GMA 
�Dimethacrylate �Dimethacrylate 
�Katalysator �Stabilisator 
�Stabilisator �Pigmenter 

*Procenter i vægt af total uorganisk fylder er ca. 65%

Indikationer 
Cementering af keramik, metal eller komposit inlæg, onlæg, krone, bro, 
stolpe og skrue.  

Anbefalet Procedure 
Tid min:sec 
Blanding 00:20 

Arbejdstid(23°C) 03:00±30 

Lys hærdning 00:20 

Hærdningstid (i oral) ≤05:00 

*Arbejds- og hærdningstider vil være påvirket af omgivelserne.

Præparation 
① Fjern det provisoriske materiale og alle rester fra tandoverfladen

② Rens præparationen med pimpsten og vand. Rens grundigt. Fjern al
overfladevand ved olie-fri luft eller vatpellets. Ikke tør for meget.

③ Prøv at tilpasse restorationen.

Førbehandling af restorationen 
Følg instruktionerne for burg at det restorative materiale. Ved fravær af 
andre instruktioner, anbefaler vi at følge følgende procedure  

⑥ Efter fjernelse af overskuds cement, lyshærd(≥400mW/cm²) for
hver 20 sekunder(≥1,000mW/cm² for hver 10 sekunder) for alle dele. 

⑦ Fjern overskud af cement med sonde. Færdiggør approksimale
rum med finishing strips. Færdiggør kanterne med gloss plus
plade, pudse kopper og spidser.

⑧ Juster okklusionen.

Opbevaring 
1. Opbevar ikke ved forhøjet temperatur eller intenst lys

2. Opbevar i køleskab

3. Efter brug påsættes hætten straks igen. 

Forholdsregler 
1. Kun til tandbrug. 
2. Det skal bruges af en tandlæge eller tandfaglig person. Overhold

proceduren og forholdsreglerne.

3. Opbevar det uden for rækkevidde for ikke-tandfaglige personer,

herunder børn, ældre og andre.

4. Hvis hudsensibilisering opstår eller allergi til dette produkt, stop bruget.
5. Eksponering til uhærdet resin bør undgås. Ved kontakt til huden, vask 

straks med sæbe og vand. 
6. Ved utilsigtet kontakt med øjne eller langvarig kontakt med oralt væv,

skylles straks med store mængder vand.
7. Hvis det opbevares i køleskab, skal materialet nå stuetemperatur før

brug.
8. Brug af beskyttelseshandsker anbefales. 
9. Arbejdstiden og størkningstiden afhænger af temperature i rummet og 

munden. Ved ændring I temperature på 1°C kan arbejdstiden 
ændres med 15 sekunder. 

10. I tilfælde af ikke-polymerisering, undersøg lys intensiteten på
lys-hærdnings unit og kontakt derefter den nærmeste
forhanlder(e) eller producent angående de same kvalitetssager.

11. Brug ikke efter udløbsdato.
12. U-Cem Premium bør bruges efter 60 sekunder fra blanding. 

13. U-Cem Premium anbefales at bruges indenfor 6 måneder efter 
åbning. 

Symboler 

- Komposit
① Sandblæs den kompositte restorationsoverflade der skal

tættes med aluminium oxid 30~50㎛.

② Rens den blæste overflade med alkohol og tør den med vand-fri
og olie-fri luft.

③ Påfør en passende silan i overensstemmelse med

brugsvejledningen.

Anvendes inden

8℃ 

46℉ 

2℃ 
35℉ 

Temperatur grænser 

Garanti 

LOT-nr. el.
batch kode

Katalog nummer 

- Glas keramik(Lithium disilicate, Porcelæn)
① Brug 5% hydrofluorisk syre til at ætse overfladen af glas keramik

restoratioen, der skal tættes, i 20 sekunder.

② Rens grundigt med vand I 15 sekunder og tør med vand-fri og olie-
fri luft.

③ Påfør en passende silan I overensstemmelse med brugsvejledningen.

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. 

Da 

Autoriseret repræsentant i EU

Konsulter 
brugsanvisning

ProduktionsdatoAutoriseret repræsentant i EUFabrikant

mailto:vericom@vericom.co.kr
mailto:overseas@vericomdental.com
http://www.vericom.co.kr/

	Beskrivelse
	Sammensætning
	Indikationer
	Anbefalet Procedure
	Opbevaring
	Garanti



