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BISFIL-II      
Self Cured Posterior Hybrid Composite           

                          

 
 

Allmänt 
 

Bisco BISFIL II är ett högfyllt radiopakt autopolymeriserande (kemiskt härdande) kompositmaterial avsett 
för posteriora fyllningar. BISFIL II:s höga fillerhalt (84 % vikt) ger en avsevärt förbättrad 
nötningsresistens, hög draghållfasthet och hög tryckhållfasthet, egenskaper betydelsefulla för kompositer 
som används i de posteriora tandsegmenten. För bästa resultat kombineras BISFIL II med ett kompatibelt 
adhesivsystem av typ ALL-BOND Universal 
 
Ledande kliniker rekommenderar att BISFIL II används som underfyllning i djupa kaviteter, som 
dentinersättning. Ovanpå appliceras ett lager med ljushärdande posterior komposit i enlighet med tekniken 
för ”Dirigerad Krympning”. BISFIL II är kemiskt härdande och härdar först i kontaktytan mot den varmare 
kavitetsväggen. När kompositmaterialet krymper under härdningen (vilket alla kompositer gör), kommer 
ännu inte härdat material pga krympningseffekten att dras i riktning mot kavitetsväggarna. Belastningen 
på dentin och emaljbindningen blir mer gynnsam jämfört med ljushärdande kompositer och risken för 
marginal spaltbildning minskar betydligt.  
 

Bruksanvisning 
 

1.  Följ respektive tillverkares instruktioner för hur kavitet förbereds med kompatibelt adhesivsystem. 
 
 
2.  Blanda lika delar bas och katalysator av BISFIL II, i minst 10 sekunder; undvik luftinblandning genom 

alltför lång blandningstid. Använd inte blandningsinstrument av metall, vilka kan missfärga materialet. 
Inserera det blandade materialet i kaviteten med ett icke-metalliskt instrument. Insereringsspetsar av 
typ Centrix underlättar fyllnadsarbetet och minimerar risk för luftinklusioner. Arbetstiden är 2 minuter 
och härdningstiden är max 5½ minuter vid rumstemperatur. Bisfil II härdar fortare intraoralt. 

 
3.  Konturering, finishering och polering av fyllningen kan påbörjas omedelbart efter att materialet har 

härdat färdigt. Efter slutlig puts kan kompositytan förseglas med FORTIFY, ett ytförseglingsmaterial 
som signifikant minskar nötning och kantnedbrytning av kompositfyllningar.  

 
 
BLANDNINGSTIPS: 
Pressa samman komponenterna under det 
att du ”darrar” på handen, då “smälter” 
dessa samman och blandas lätt och smidigt 
utan att man behöver trycka så hårt. 
 
Bisfil II är mycket kompakt att blanda. Enklast 
blandar man det genom att pressa samman lika 
delar bas och katalysator, med en spatel på ett 
blandningsblock, under det att man lätt “darrar” 
på handen, då flyter materialen samman och 
blandar sig lätt (Bisfil II är tixotropt). Vänd den 
blandade portionen på blocket och fortsätt blanda 
på samma sätt tills materialet blivit homogent.  
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Varuinformation 
Bisfil II innehåller Strontiumglas och Kisel som fillermaterial (84% vikt). Resinet utgörs av Bis-GMA, 
etoxylerad Bis-GMA  och TEGDMA.   
 
Filler     84% strontiumglas 
Partikelstorlek   3-5µm 
Resin     Bis-GMA bas 
E-modul   12,59 GPa 
Böjhållfasthet   123,10 MPa 
Tryckhållfasthet  330,72 MPa 
Diametral tryckhållfasthet 33,82 
Krympning   2,24% vol 
 
Arbetstid 2 minuter. 
Härdningstid 5½ minuter max. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRVARING 
Förvara vid rumstemperatur (22 °C). Se individuella komponenter för utgångsdatum. 
 
VARNING 
Opolymeriserat resin kan orsaka allergiska besvär hos känsliga individer. Vid hudkontakt tvätta med tvål 
och vatten. Se säkerhetsdatablad och produktmärkning för ytterligare information. 
 
GARANTIER 
Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. åtar sig inte 
skadeståndsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av 
användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma 
lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och 
ansvarsskyldighet. 
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Användningssätt tillsammans med ONE-STEP 
 

1. Rengör och förbered kaviteten. Applicera matrissystem, t ex Palodent sektionsmatrissystem .  
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra med BAC) i 15 sek. Spola noggrant med vatten, blästra bort  
 överskottsvatten. Torka inte ut. ONE-STEP fungerar bäst på fuktig, lätt våtglansig dentin och emalj. 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP adhesiv. Applicera 2 skikt direkt efter varandra med en mättad borste. Torka inte 

mellan skikten. Torka noggrant i 10 sek. med luftblästerspetsen på ca 5 cm avstånd, för att avlägsna lösningsmedel 
och vatten. (om ytan inte blir glansig, applicera ytterligare med adhesiv). Ljushärda i 10 sek.  Använd kvarvarande 
ONE-STEP i borsten och pensla på ytterligare ett lager. Det förbättrar vätningen mellan adhesiv och fyllning. Torka 
med luftbläster. 

4. Blanda lika delar bas och katalysator av Bisfil II, i minst 10 sek. Inserera med ickemetalliskt handinstrument eller med 
Centrixspruta. Fullborda fyllningen inom 2 min, efter att blandning av materialet påbörjades.. 

5. När  Bisfil II härdat, 4½ min efter att materialet började blandas kan fyllningen slutligt finisheras och putsas. Efter 
slutputs kan FORTIFY ytförsegling användas för att reducera nötning och kantnedbrytning. 

 
 

 
Användningssätt tillsammans med ALL-BOND 2 

 
1. Rengör och förbered kaviteten. Applicera matrissystem, t ex Palodent sektionsmatrissystem .  
2. Etsa dentin och emalj med Uni-Etch (32 % H3PO4) i 15 sek. Spola  noggrant med vatten. Blås bort överskottsvatten 

med luftbläster. Torka inte ut!   All-Bond 2  binder bäst till lätt fuktig emalj och dentin. 
3. Blanda Primer A & B och applicera i 5 skikt på dentin/emalj. Torka inte mellan skikten! Torka noggrant med luftbläster 

i ca. 5-6 sek.  Ytan ska ge ett glansigt intryck. Om ytan inte är glansig applicera ytterligare primer ! Ljushärda 20 sek. 
4. Blanda lika delar av D/E Bonding Resin och Pre-Bond Resin. Applicera tunt i hela kaviteten.  
5. Blanda lika delar bas och katalysator av Bisfil II i minst 10 sek. Inserera med icke-metalliskt handinstrument eller med 

Centrixspruta. Fullborda fyllningen inom 2 min. efter att blandning av materialet påbörjades.. 
6. När Bisfil II härdat, 4½ min efter att materialet började blandas kan fyllningen slutligt finisheras och putsas. Efter 

slutputs kan FORTIFY ytförsegling användas för att reducera nötning och kantnedbrytning. 
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