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Blandningspistol till dual-spruta     

                                     

 

 

Allmänt 

Blandningspistol till dual-spruta är utformad för att kunna användas till alla Bisco:s 

produkter förpackade i dualspruta. Blandningspistolen gör det lätt och precist att använda 

material med högre viskositet som blandas i automixspets.   

 

Försiktighetsanvisningar: 

 

 För att förebygga polymerisation eller igensättning i dual-sprutans kamrar, bör använd 

blandningsspets på dualsprutan lämnas kvar tills nästa användningstillfälle. Användningen 

av vanligen förekommande hygieniska skydd för att undvika kontamination av sprutan 

under behandlingen rekommenderas. Om använd intraoralt, rengör spetsen med 

desinfektionsmedel före förvaring. 

  

 

 

      Bruksanvisning  

 

Ladda dualsprutan i blandningspistolen: 

1. Dra tillbaka Blandningspistolens pistong så att en Dual-Spruta kan monteras i 

blandningspistolen, genom att pressa upp frigörningsspaken placerad baktill på 

blandningspistolen. När frigörningsspaken pressas upp kan pistongen dras fram och 

tillbaka utan hinder. Dra tillbaka pistongen hela vägen. 

2. Avlägsna befintlig pistong från dualsprutan som ska monteras i blandningspistolen 

genom att med ett bestämt drag ta bort denna från dualsprutan (spara denna för ev 

senare användning). 

3. Dual-Sprutan kan bara monteras i Blandningspistolen på ett håll. Se till att patronen 

passar i öppningen på sidan av Blandningspistolen. Tryck på plats i Blandnings-

pistolen tills ett klick hörs. Klicket tillförsäkrar att patronen är korrekt monterad och 

låst på plats. 

 

 

 

Avlägsna dualsprutans täckkork och montera en blandningsspets. 

 

1. Avlägsna dualsprutans täckkork genom att vrida den 90 grader moturs och dra loss  

             den. 

 

2. Innan en blandningsspets monteras på dualsprutan ska en mindre mängd material  

              tryckas fram och strykas av på ett blandningsblock för att se till att material ur 

  bägge kamrarna kommer ut samtidigt. Detta för att tillförsäkra en homogen 

  blandning. 

  

3. Välj en blandningsspets 

 

4. Orientera de V-formade jacken mot varandra på dualsprutans mynning och 

  blandningsspetsens låsring. Tryck fast blandningsspetsen och vrid låsringen 90 

      grader medurs. 

 

5. Dispensera önskad mängd material genom att trycka försiktigt och ihållande på 

 handtaget. För att förebygga polymerisation eller igensättning i dual-sprutans 

  kamrar, bör använd blandningsspets på dualsprutan lämnas kvar tills 

 användningstillfälle.  

 



 

Avlägsnande och desinfektion/sterilisering: 

1.   För att avlägsna Dual-Sprutan från Dispenserhandtaget tryck på frigörningsspaken 

uppåt och dra tillbaka pistongen helt. Tryck ut Dual-Sprutan ur Dispenser-

handtaget.  

2. Den skall glida lätt, annars tryck upp frigörningsspaken en gång till, dra tillbaka 

pistongen och tillförsäkra att den är helt tillbakadragen.  

3. Desinfektionsmetod: Rengör blandningspistolen med en etanollösning eller med en 

indränkt dentaltork. 

4. Steriliseringsmetod: Blandningspistolen kan steriliseras i autoklav vid en 

temperatur som inte överstiger 132°C, för att förhindra att materialet på 

blandningspistolen (plast) slår sig. För detaljerade anvisningar kontakta 

autoklavtillverkaren. Använd inte blandningspistolen förrän den fått kylas ned. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Garantier 
Bisco Inc. åtar sig att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte 
ansvarsskyldighet 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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