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BRUKSANVISNING 
 
       Material 
• Kolfiberstift av lämplig storlek 
• Adhesivsystem typ ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 

 eller ALL-BOND UNIVERSAL  
• Cement/pelarmaterial typ Bisco COREFLO D/C, 
        DUO-LINK eller BIS-CEM 
 
Kliniskt tillvägagångssätt 
Tanden förutsätts ha blivit endodontiskt behandlad och 
den preparerade rotkanalen fyllts med guttaperka. 
Kvarvarande tand har preparerats så att hållfast, sund 
tandsubstans återstår. 
 
• Val av stiftstorlek. CARBOPOST är tillgänglig i 4 

olika storlekar som passar mot Dentatus HELIX eller 
Classic Reamer system. Storlek och riktning på kanal 
bestäms genom röntgenundersökning. 

 
• Följande stiftdimensioner finns: 
 
 #2 till 1.2 mm rotrymmare 
 #3 till 1.3 mm rotrymmare  
 #4 till 1.4 mm rotrymmare  
 #6 till 1.6 mm rotrymmare  
 
 Kanalpreparation 
• Rym kanalen med lämplig storlek av Dentatus 

Reamer. Använd vinkelstycke av standardtyp med låg 
hastighet, max 10.000 varv per minut. 
Kanalpreparationen inleds med den tunnaste 
rymmaren varefter närmast större används successivt 
till att önskad dimension uppnåtts.   

 
Inprovning av rotstift 
Prova in stift av storlek som motsvarar 
preparationsinstrumentets dimension. Använd high speed 
diamant eller separationsdisk för att korta stiftet till önskad 
längd. ANVÄND ALDRIG avbitartång, då trycket från 
denna kan förstöra stiftet. 
 
Stiftcementering 
Använd lämpligt bondingsystem som  t ex ALL-BOND 2, 
ALL-BOND 3 eller ALL-BOND UNIVERSAL tillsammans 
med ett dualhärdande komposit-pelarmaterial, t ex Bisco 
CoreFlo D/C eller cement som DUO-LINK eller 
självbondande BISCEM, för att cementera rotstiftet. Följ 
anvisningarna steg för steg för respektive system, 

 

 
 
 
 
 
 

Cementering av rotstift med All-BOND UNIVERSAL 
 

1. Lägg upp 1-2 droppar ALL-BOND UNIVERSAL i en ren 
blandningskopp. Sätt tillbaka korken på flaskan omgående för 
att undvika avdunstning av lösningsmedel. 

2. Rengör stiftet med alkohol och torka det med oljefri tryckluft. 
3. Applicera ett skikt med ALL-BOND UNIVERSAL på rotstiftet. 

Torka in och blästra ut med luftbläster. Ljushärda varje delyta 
i 10 sekunder.  

4. Preparera rotkanalen. Spola noggrant rent med vattenspray. 
Använd absorberande papperspoints för att avlägsna 
överskottsvatten (torka inte ut). 

5. Applicera två separata skikt med ALL-BOND UNIVERSAL i 
kanalen genom att gnugga med en quick-stick mikroborste i 
10-15 sekunder per skikt. Ljushärda inte mellan skikten. 
Avlägsna överskottsadhesiv med papperspoints och sug lätt 
följt av försiktig luftström för att torka in grundligt. OBS: 
Steget med papperspoint är viktigt för att avlägsna ansamlad 
adhesiv, så att rotstiftets passform inte påverkas. 

6. Ljushärda i minst 10 sekunder med en smal ljusledare eller 
med ett ljus-genomsläppligt stift (typ Luminex)*. Detta steg är 
mycket viktigt! Ofullständig härdning av ALL-BOND 
UNIVERSAL resulterar i försämrad bonding. 

7. Fortsätt med cementering och pelaruppbyggnad genom att 
inserera blandat cement i rokanalen med automixtip med 
endospets. Börja i den apikala delen och dra tillbaka spetsen 
långsamt under det att spetsen befinner sig i cementet, för att 
minimera uppkomsten av luftblåsor. Täck den apikala delen 
av stiftet med cement. Sätt rotstiftet försiktigt väl på plats. Om 
pelar/cement typ CoreFLO DC används fortsätt direkt med att 
bygga upp pelaren runt stiftet. Låt självhärda eller härda med 
ljushärdning av varje delyta i 40 sekunder. Om cement typ 
Duo-Link används, avlägsna överskott och ljushärda ocklusalt 
ifrån i 40 sekunder eller vänta tills självhärdning skett, innan 
stiftet manipuleras. Fortsätt och bygga upp pelaren med 
lämpligt pelarmaterial runt stiftet.   

 
• Användaren måste själv bedöma hur pass väl ljusåtkomsten är ner i kanalen. ALL-

BOND UNIVERSAL  är mycket ljuskänsligt men Bisco kan inte garantera en god 
bindning om ljushärdningen i kanalen inte varit tillräcklig. 

 
Cementering av rotstift med BISCEM självbondande cement. 
 
Förberedelse av preparation 
1. Preparera kanalen för rotstiftet i enlighet med tillverkarens 

anvisningar. Etsning eller primer-behandling behövs inte. 
2. Välj ut stiftstorlek och prova det på plats. 
3. Rengör stiftet med alkohol. Torka med oljefri tryckluft. 
 
Blandning av cement 
1. Avlägsna hättan på dualsprutan.  
2. Tryck ut en mindre mängd material på ett blandningsblock för 

att eliminera ev. luftbubblor i någon av kamrarna på 
dualsprutan. 

3. Montera en automixtip med endospets på dualsprutan genom 
att matcha jacken mot varandra. Lås fast genom att vrida den 
bruna ringen medurs. 

4. Tryck på kolven för att trycka ut blandat BisCem.  
 
Cementeringsförfarande 
1. Injicera blandat BisCem cement i kanalen. Börja i den apikala 

delen och dra tillbaka spetsen långsamt under det att spetsen 
befinner sig i cementet, för att minimera uppkomsten av 
luftblåsor. Täck den apikala delen av stiftet med cement. Sätt 
rotstiftet försiktigt väl på plats. 

2. Sätt stiftet på plats och avlägsna överskottscement. Ett tips är 
att först initialhärda i 2-3 sekunder och därefter avlägsna 
överskottscement. 

3. Ljushärda i 20-30 sekunder eller låt självhärda. Fortskrid med  
pelaruppbyggnad med lämpligt kompositmaterial. 
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