
Vonflex S Bite 
Vinyl Polysiloxane Bid Registrerings Materiale 

  Beskrivelse 
Vonflex S Bite, som den yderligere polymeriserings silicone bid 
resgistrering, rekonstruerer patientens unikke okklusion på 
bideplade ved registrering mellem øvre og nedre tænder.  

  Sammensætning 

5. Pres håndtaget flere gange for at få materialet ud på 
okklusalfladen af tænderne. Instruer patienten til 
centreret okklusion for at registrere bid. 

6. Efter materialet er hærdet, fjernes det fra munden. Hvis der er 
overskud af materiale, fjernes det efter. 

7. Vær opmærksom på bid registrationen og klar model. 

  Opbevaring 

- Vinyl siloxane
- Dampet silica 
- Silica 

- Hydrogen siloxane 
- Organo platinum complex
- Pigmenter 

1. Opbevar et køligt sted (2~24°C). 
2. Luk låget hurtigt og tæt efter brug.
3. Undgå kontakt med luft. 

  Teknisk Information 
Hurtig 

hærdnin
g 

Normal 
hærdning 

Arbejds tid(23°C, sek.) 30 45 
Minimum tid til at fjerne fra munden (sek.) 30 45 
Hårdhed (Shore A) 88±2 88±2 

  Kontraindikationer 
Vonflex S Bite bør ikke bruges til patienter de udvikler 
hudsensibilisering og allergi eller har en historie med udslæt eller 
dermatitis fra silikone.  

  Indikationer 
- Standard bid registrering af det normale sammenbid 
- Afbillede  af antagonister 
- Coating af bidepunkter 
- Hovedmateriale til nålepunkts registrering.
- Produktion af små model segmenter
Advarsler 
1. Hvis materialet får kontakt til øjne, skyld med store mængder

vand i flere minutter. Hvis der opstår symptomer, kontakt en
læge.

2. Må ikke inhaleres, sluges eller indtages. Hvis
sundhedsproblemer opstår efter slugning af materialet, kontakt
straks en læge. I få tilfælde kan der opstå blokkering i tarmene.
Kontakt straks en læge hvis produktet inhaleres.

3. Efterlad ikke rester af materiale i sulcus eller den orale kavitet.
4. Vonflex S Bite bør ikke bruges til konventionelle aftryk da dets

endelige hårdhed gør det meget svært at fjerne fra munden. Kan 
resultere i uønsket ekstraktion. 

5. Overfølsomme personer kan opleve allergiske reaktioner til
produktet. 

 Forholdsregler
1. Vonflex S Bite skal bruges a fen tandfaglig person og skal

opbevares uden for rækkevidde for ikke-tandfaglige personer,
herunder børn, ældre og andre.

2. Brug ikke beskadigede produkter.
3. Blandingsspidser er kun til engangsbrug. Efter brug, lad 

blandingsspidsen sidde på patronen for at holde den lukket. 
4. I tilfælde af at kondensations polymeriserings silikoner,

polysulfide aftryks materialer, eugenol-holdige materialer, latex 
handsker, fugt og glycerol, kosmetik, nyligt indsatte komposit
fyldninger osv. kommer i kontakt med Vonflex S Bite, kan de
muligvis sænke polymeriseringen eller danne en ru overflade på 
Vonflex S Bite.

5. I tilfælde af brug af bedøvelsesmidler (Lidocaine osv.) I form
af spray eller pulver, er der en stor risiko for at forsinke
hærdningen og ru overflade.

6. Pas på at ikke-hærdet materiale ikke kommer på tøjet. Det er
svært at fjerne når det hærder på tøjet. 

7. Brug ikke Vonflex S Bite efter det er udløbet. 
8. Hvis materialet opbevares I køleskab, skal det nå stuetemperatur 

før brug. Opbevaringstemperaturen før brug kan føre til længere
eller kortere arbejdstid. I tilfælde af fald eller øgning i 
temperature på 1°C, kan arbejdstiden forkortes eller forlænges
med 15 sekunder.

9. Vonflex S Bite bør bruges i overensstemmelse med
brugsanvisningen.

1. Før man tager Vonflex S Bite renses alle forureninger i den orale 
kavitet ved at skylde og tørre. 

2. Placer Vonflex S Bite patronne i doseringspistolen. 
3. Dose ren lille mægnde aftryks materiale før påsætning af

blandingsspids, for at sikre ens flow fra begge sider af patronen. 
4. Pres fast for at tilhæfte blandingsspidsen til patronen. Derefter

roteres den farvede krave på blandingsspidsen ¼ omgang med uret 
til enden af patronen. 

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. 
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Symboler 

 Anbefalet procedure Garanti 

Anvendes inden

24℃ 
75℉ 

LOT-nr. el.
batch kode

Katalog nummer 

2℃ 
35℉ 

Temperatur grænser 
Autoriseret 

repræsentant i EUFabrikant Produktionsdato

Konsulter brugsanvisning

VERICOM CO.,LTD. www.vericom.co.kr 

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea 
Tel : +82-31-441-2881 Fax : +82-31-441-2883 
E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com 

European Representative (Koo Kyo-Chan) 

3 Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France 
E-mail kdescartes@vericom.co.kr 

VERICOM USA, INC. 

22541 Aspan St. Suite A Lake Forest, CA 92630 USA 
Tel  : +1-949-317-3011     Fax : +1-949-317-3012 

http://www.vericom.co.kr/
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