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Light Curing Veneer Luting Cement 

 

ALLMÄN INFORMATION 
 

CHOICE 2 L/C är ett färgstabilt (ΔE<1.2
▲
), ljushärdande kompositcement 

med hög tryckhållfasthet som utvecklats speciellt med avsikt på 
cementering av porslin, litiumdisilikat och indirekta kompositfasader.  
 
CHOICE 2 TRY-IN PASTE finns tillgängliga separat och kan användas för 
att visualisera och förutbestämma det slutgiltiga estetiska resultatet. 
 
Indikationsområden för användning: 
Cementering av porslins-, litiumdisilikat- eller kompositfasader 
 
Kontraindikationer: 

• Använd inte ALL-BOND UNIVERSAL®  ⃰ till patienter som tidigare 
  uppvisat allvarlig allergisk reaktion mot metakrylatresin. 

 
Varningar: 

• ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®*, och BIS-SILANE™* är mycket 
   brandfarliga.  
• Fluorvätesyra är en mycket stark och aggressiv kemikalie. Använd  
   inte denna produkt förrän du noggrant genomläst och förstått 
   bruksanvisningen för PORCELAIN ETCHANT * (9.5% HF) 
• Undvik stänk i ögonen. Om någon produkt kommer i kontakt med 
   ögonen spola rikligt med vatten och sök medicinskt omhänder-   
   tagande. 
• Fosforsyran i etsmedlet irriterar ögon och hud kraftigt. Skada kan 
   uppstå om etsmedlet får kvarstanna på hud eller slemhinna under 
   längre tid. Om ögonstänk skulle uppstå, spola rikligt med vatten och  
   sök medicinskt omhändertagande omedelbart. I händelse av kontakt 
   med andra vävnader spola omedelbart med mycket vatten i flera 
   minuter. 
• När dentaladhesiver används, orsakar salivkontamination en allvarlig  
   försämring av dentinbindningen och kan resultera i att ersättningen 
   får försämrad hållbarhet. Kofferdamanvändning rekommenderas till 
   alla direkta ersättningar och andra indikationer där risk för  
   kontamination är möjlig. 

 
Observanda: 

• Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-  
  gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör,  
  desinficera eller återanvänd inte.  
 

Försiktighetsmått: 
• Använd ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 omedelbart så snart det 
   lagts upp i blandningskopp, exponering för luft och ljus kan resultera i  
  avdunstning av lösningsmedel och förtjockning av adhesiven.  
• Undvik hudkontakt; opolymeriserat resin kan orsaka hudsensibilisering hos 
   Känsliga individer. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.  
 



   • Ljusledarens spets på härdningslampan skall hållas så nära och rakt mot 
      resinytan som är möjligt. Om en stor yta med resin ska ljushärdas är  
      det lämpligt att dela in denna i flera sektioner och ljushärda varje 
      sektion separat.  

 • Om ZOE-innehållande material använts på tandsubstansen under de 
    senaste 2-3 veckorna, rengör tandytan på ett adekvat sätt med ett 
    abrasiv före adhesivanvändning.  
 • Otillräcklig luftintorkning av adhesiven leder till att lösningsmedlet inte  
    avdunstas fullständigt och kan resultera i försämrad bindningsstyrka  
    och postoperativ överkänslighet.  
 • Förvara inte UNI-ETCH®* i direkt solljus.  
 • Låg ljushärdningsintensitet ger upphov till dålig bindning.  
 • Överskottsansamling av adhesiv kan resultera i att den definitiva 
    ersättningen inte kommer riktigt på plats.  
 • Hänvisning görs till enskilda komponenters märkning för särskilda  
   utgångsdatum.  

 
BRUKSANVISNING 

 
                             CEMENTERING AV FASADER: 

  FÖRBEREDELSE AV FASAD och INPROVNING: 
A. PORSLINS- ELLER LITIUMDISILIKATFASADER 

 
1. Kontrollera att porslinsfasaderna har blivit korrekt etsade eller etsa 

fasaderna med fluorvätesyra i enlighet med tillverkarens anvisningar 
(t ex med 9.5% PORCELAIN ETCHANT*). 

 
2.  Lägg på 1-2 skikt silan (När BIS-SILANE™ 2-komponents silanprimer 

 används, blanda del A och B i förhållandet 1:1) på fasadernas  
 insidor. Vänta 30 sekunder och lufttorka med luftbläster. 

 
OBS: Den silanprimerbehandlade porslinsytan kommer att se likadan 
ut efter, som före silaniseringen. 

 
3. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs, spola och torka. 

 
4. Prova in de silanbehandlade fasaderna på tänderna för att kontrollera  

       passform. Applicera önskad färg av Choice 2 TRY-IN PASTE   
inprovningspasta i fasaden och sätt försiktigt på plats.   

                      
             OBS:TRY-IN-PASTE härdar inte men matchar den korresponderande 
             cementfärgen. 
 

5. När önskad CHOICE 2 färg fastställts, avlägsna fasaderna och  
rengör både tanden och fasaden  med vatten. Fasaden bör spolas 
noggrant ren med vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat  

vatten eller etanol/ isopropylalkohol i 2-3 minuter) och sedan torkas. 
 
B. KOMPOSITFASADER 

 
1.  Rengör tandpreparationen med pimpstensputs. Spola och torka. 

 

2.  Prova in kompositfasaderna på tänderna för att kontrollera passformen.  

 Applicera önskad CHOICE 2 TRY-IN PASTE inprovningsfärg i fasaden och   

 sätt försiktigt på plats på tänderna.  

 



OBS: TRY-IN PASTE härdar inte men matchar den korresponderande 
cementfärgen 

 

3.  När önskad CHOICE 2 färg fastställts avlägsna fasaderna och rengör både  

 tanden och fasaden med vatten. Fasaden bör spolas noggrant ren med 

 vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat vatten eller etanol/isopropyl-   

 alkohol i 2-3 minuter) och sedan torkas.  

 

4.   Gör lätt sandblästring av fasadens insida i 1-2 sekunder. Spola och torka. 
 

 
TANDFÖRBEREDELSE: 
1.  Rengör tandpreparationen med pimpstensputs. Spola och torka. 

 
2.   Isolera tandpreparationerna (idealt två åt gången) med matrisband eller   

med plaststrip. 
 
     3.   Etsa emalj och dentin med UNI-ETCH (32% fosforsyra) i 15 sekunder.   
           Spola noggrant och avlägsna överskottsvatten men torka inte ut;   
           tandpreparationen ska se synligt fuktig ut. 
 
     4.   Applicera bindningsmaterial:  
 

               ALL-BOND 3 ANVÄNDARE: Blanda Part A och B i förhållande 1:1 och applicera   
               i direkt följd 1-2 skikt på preparationen. Torka noggrant och försiktigt för att   

            avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut. Ljushärda i 10 sekunder.  
 
            ALL-BOND UNIVERSAL ANVÄNDARE: Applicera två separata skikt med ALL- 
            BOND UNIVERSAL. Varje skikt ska gnuggas in i preparationen med Quick-stick  
            mikroborste i 10-15 sekunder. Ljushärda inte mellan skikten. Avdunsta 
            lösningsmedel genom noggrann intorkning med luftbläster i minst 10 sekunder; 

            adhesiven ska inte ses kunna röra sig. Ytan ska ha ett jämnt, glansigt utseende; 
            annars applicera ytterligare skikt med ALL-BOND UNIVERSAL och torka in.  
            Ljushärda i 10 sekunder. 
 

5.  Avlägsna matrisbandet eller plaststripset. 
 

CEMENTERING: 
1. Applicera ett mycket tunt skikt med HEMA-fritt resin, såsom 

PORCELAIN BONDING RESIN* på fasadens insida och LJUSHÄRDA INTE. 
  
2. Applicera frikostigt med utvald färg av CHOICE 2 fasadcement, på fasadens  

insida.  
 
(Anm Hultén & Co: Önskas tunnare konsistens kan Choice 2 tunnas ut med 
en mindre mängd Porcelain Bonding Resin). 
 
 3.  Arbeta parvis genom att försiktigt placera en fasad åt gången varefter båda 
      fasaderna försiktigt förs på plats med passivt tryck. 
 
 4.  Ljushärda vardera fasad i 3-5 sekunder för att fixera fasaderna på plats.  
 
 5.  Avlägsna överskottscement.  
 
 6.  Ljushärda vardera fasad i 40 sekunder från lingualytan och 40 sekunder 
      från facialytan. 



   HYGIEN: Återförslut sprutor med luer lock-hättan. Användning av vanligen  
   förekommande hygienskydd rekommenderas för att undvika att  
   sprutorna kontamineras under behandling. 

  

  AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro 
  av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringsföreskrifter. 
 
 
  FÖRVARING:  Förvara i rumstemperatur (20°C/68°F-25°C/77°F).  
 

GARANTIER: Bisco Inc. åtar sig skyldigheten att ersätta produkter som  
visats vara defekta. Bisco Inc. åtar 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 åtar sig därigenom all risk och 
ansvarsskyldighet. 

 
 

*CHOICE och BIS-SILANE är varumärken som tillhör Bisco Inc. 
 
 ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL och UNI-ETCH är registrerade 
 varumärken som tillhör Bisco Inc.  
 
 PORCELAIN ETCHANT och PORCELAIN BONDING RESIN tillverkas av BISCO,   
 Inc. 
 
▲
ΔE< 2 är inte skönjbart för det mänskliga ögat. 
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