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BISCO FOSFORSYRA ETSMEDEL 
SemiGel etchants 

 

 
Fosforsyraetsgel för Dentin/Emalj 

 
ETCH-37 (37%) 

UNI-ETCH (32%) 
ALL-ETCH(10%) 

 
Bisco Semi-Gel etsmedel är fosforsyra-beredningar som är försedda med konsistensgivare av födoämneskvalitet, vilka 
spolas bort snabbt och enkelt. Semi-Gel lämnar inte kvar några rester på den etsade yta som kiselförtjockade etsgeler är 
kända för att göra. 
 
Samtliga tre koncentrationer avlägsnar effektivt smear layer från dentin och emalj och kan användas enskilt eller i 
kombination. ETCH-37 är 37% fosforsyra en klassisk koncentration som etsar dentin och emalj snabbbast. UNI-ETCH är 
32% fosforsyra som effektivt etsar dentin och emalj. ALL-ETCH är 10% fosforsyra och är den minst aggressiva 
koncentrationen av de tre. Den etsar effektivt emalj och dentin under förutsättning att emaljen är nypreparerad och att 
gelen agiteras (rörs runt) under etsförfarandet. Etstiderna bör följas med stoppur, även om detta i sig inte är avgörande 
för ett gott resultat. Detta i syfte att säkra god kvalitet. Samtliga koncentrationer av etsgel kan fås med BAC, benzal- 
koniumklorid, ett effektivt desinfektionsmedel. 
 

 
BRUKSANVISNING  

 
1. Applicera etsmedel med ett lämpligt instrument och låt ligga på plats i 15 sek. Börja tidtagning vid början av 

applikationen. 
 
2. Spola noggrant med vatten (i minst 5 sek) för att effektivt avlägsna alla spår av gelen. 
 
3. För att försäkra sig om att fullvärdig emaljets erhållits, torka med luftbläster så att den typiska frostigheten framträder. 

Upprepa steg 1-3 om så erfordras. För bästa resultat undvik att torka ut dentinet under längre tid. Återfukta med 
vatten eller Aqua-Prep och lämna ytan våt om bondingsystem av typ ALL-BOND 2 eller ONE-STEP används. Dessa 
moderna dent/emalj primers förutsätter fuktigt dentin och emalj för bästa kliniska resultat.   

 
 
FÖRVARING 
Förvara vid rumstemperatur (22 °C). Se individuella komponenter för utgångsdatum. 
 
VARNING 
Fosforsyra är kraftigt frätande på hud och ögon. Om ögonstänk skulle uppstå, spola rikligt med vatten och sök läkare. 
Tvätta med tvål och vatten om hudstänk uppstår. Skador kan uppstå om etsgelen kvarstannar på huden en längre stund. 
För vidare information se varuinformationsblad och produktmärkning. 
 
GARANTIER 
Bisco Inc. bekräftar skyldigheten 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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