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Porslinsreparatur (MK-porslin)   Kräver sandbläster, fluorvätesyra, metall-opaker typ Bisco D/C Opaquer och silan typ Porcelain Primer. 
 
1. Applicera kofferdam! Rengör exponerad metall och porslin med pimpstensputs.  Spola och torka. 
2. Kantskär frakturerad porslinskant med medium grov diamant. Spola och torka. 
3. Sandblästra exponerad metall och porslinskant Spola och torka. Applicera fluorvätesyra (ep. produkt) på porslinet i 4  
 minuter. Spola och torka. Applicera 2 skikt silan med BISCO Porcelain Primer. Torka med luftbläster. 
4. Applicera 1 skikt med ONE-STEP på metall och porslin. Torka noggrant med luftbläster för att avlägsna lösningsmedel. Ljushärda i 10 sek. 
2. Applicera ett tunt skikt med opaker, tex Bisco Dual Cure Opaquer* på metallen.  Ljushärda i 30 sek. 
 (* Skaka flaskorna väl före anvädning. Kontroller utgångsdatum.) 
5.  Applicera 1 skikt adhesiv med det som finns kvar av ONE-STEP i borsten. Torka noggrant med luftbläster och ljushärda 10 sek. 
6.  Fortsätt med komposituppbyggnad. Undvik mikrofillkomposit. 
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Komposit till komposit (reparatur)                              Kräver sandbläster. 
 
1. Rengör  ytan med pimpstensputs. 
2. Avlägsna ytlagret på tidigare komposit och kantskär frakturkant. 
3. Sandblästra kompsitytan. Spola och torka. 
4. Etsa komposit och tandyta med Uni-Etch (32% fosforsyra) i 15 sek. Spola noggrant med vatten och blås bort  
5. överskottsvatten med luftbläster. 
6. Applicera 1 skikt med ONE-STEP på kompositytan. Torka noggrant med en luftbläster för att avlägsna lösningsmedel.  Ljushärda i 10 sek. 
7. Fortsätt med komposituppbyggnad, härdning och puts. 
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Komposit på amalgam/metall                                 Kräver även sandbläster, metall-opaker typ Bisco Dual Cure Opaquer. 
 
1.   Sandblästra metallytan. Spola och torka. 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola  noggrant med vatten. Blås bort överskottsvatten 
 med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt med blank yta. 
3. Applicera 1 skikt med ONE-STEP på den sandblästrade och etsade ytan. Torka noggrant med en luftbläster för att 
 avlägsna lösningsmedel och vatten. Ljushärda i 10 sek. 
4. Applicera ett tunt skikt metall-opaker (skaka flaskorna väl före dispensering) på den adhesiv-behandlade metallytan och låt självhärda. 
 Ljushärda i 30 sek om skiktet tappar formen. 
5. Fortsätt med komposituppbyggnad direkt mot den opakerbehandlade ytan, härda och putsa. 
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Behandling av känsliga tandhalsar                        
 
1. Rengör dentinytan pimpstensputs. 
2. Spola noggrant med temperererat vatten (av hänsyn till patient). Torka med en torr bomullspellet, men Lämna ytan  
 fuktig och lätt våtglansig. Torka inte med luftbläster. 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka. Ljushärda i 20 sek. 
4. Upprepa steg #3 om desensibilisering inte erhållits . 
5. Avlägsna det syreinhiberade ytskiktet med en fuktad gasvävstork. 
 
 Om fullständig desensibilisering inte uppnås bör rotytan rengöras med scaler och behandlingen upprepas. 
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Akrylatreparatur fasadfullkrona                            Kräver sandbläster och metall-opaker typ Bisco D/C Opaquer  
                             
1. Avlägsna gammal akrylatfasad. Rengör exponerad metall med pimpstensputs.  Spola och torka. 
2. Sandblästra metall som skall täckas av fasadmaterial. Spola och torka. 
3. Applicera 1 skikt med ONE-STEP på metall. Torka noggrant med luftbläster för att avlägsna lösningsmedel. Ljushärda i 10 sek. 
4. Applicera ett tunt skikt med opaker, tex Bisco Dual Cure Opaquer (skaka flaskorna väl före dispensering). Ljushärda i 30 sek.   
5. Applicera 1 skikt adhesiv med det som finns kvar av ONE-STEP i borsten. Torka noggrant med luftbläster och ljushärda 10sek. 
6.  Fortsätt med komposituppbyggnad 
 

För recementering av labframställd akrylatfasad: Rugga upp metallyta med sandbläster. Applicera ett skikt ONE-STEP, Torka in och ljushärda 
i 10 sekunder. Gör motsvarande på insidan av fasad. Cementera därefter med kompositcement typ Bisco C&B, CHOICE eller CHICE 2. 
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Cementering av pelare och rotstift  
 
1. Förbered rotstift enl. tillverkarens anvisningar. Etsa rotkanal med UNI-ETCH gel i 15 sek. Spola noggrant med vatten. Blås bort överskottsvatten 

genom kort luftblästring som lämnar emalj och dentin lätt, men synligt fuktig och våtglansig. Ansamlat vatten i kanalen kan avlägsnas med 
papperspoint. 

2. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. Applicera 2 skikt direkt efter varandra med en väl mättad borste. Torka noggrant i 10 sek med luftblästerspetsen, för 
att avlägsna lösningsmedel och vatten. Använd papperspoints för att avlägsna ansamlad adhesiv i kanalen. Detta steg är viktigt för att tillse att  

 stiftet kommer att gå väl på plats i kanalen, efter härdning. 
3. Ljushärda i 10 sek. med ett ljusgenomsläppligt stift (typ Luminex) eller en smal ljusledare. Detta steg är mycket viktigt! Ofullständig härdning av ONE-

STEP resulterar i försämrad bonding. Ljusåtkomst är avgörande! 
4. Sandblästra rotstiftet. Spola med vatten och torka. Applicera ett skikt med ONE-STEP och torka in noggrant. Ljushärdning är här inte nödvändigt. 
5. Lägg upp lämplig mängd av valfritt självhärdande eller dualhärdande kompositcement. Blanda noggrant och inserera i rotkanal. Sätt rotstift på plats 

och avlägsna överskott. Vänta tills fullständig härdning skett, innan stiftet manipuleras. 
6. Fortsätt med pelaruppbyggnad  
 
Användaren måste själv bedöma ljusåtkomst i kanalen. ONE-STEP är mycket ljuskänsligt men Bisco kan inte garantera en god bindning om 
ljushärdningen i kanalen varit otillräcklig 
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Kompositfyllning, klass: I, II, III, IV 
 
1. Rengör och förbered kaviteten.  
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola  noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sek. 
 Ytterligare skikt One-Step som appliceras reducerar krympningsspänningar mellan tand och fyllning  

 
4. Applicera kvarvarande adhesiv på borsten, på dentin och emalj. Torka kort igen. 
 
5. Inserera komposit skiktvis. Härda och putsa. Applicera FORTIFY för ytförsegling. 
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Kompositfyllning med dirigerad krympning                                          kräver Bisfil-2B kemiskt härdande komposit. 
 
1. Rengör och förbered kaviteten. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sek. 
 Ytterligare skikt One-Step som appliceras reducerar krympningsspänningar mellan tand och fyllning  

 
4. Applicera matrissystem. Injicera flytande, kemiskt härdande Bisfil-2B  i kaviteten med en automixspruta, till i höjd med emalj-dentin gränsen. 

 
5. Innan Bisfil-2B härdat applicera ett lager ljushärdande posterior komposit (tex. ÆLITEFIL) som täcker kaviteten och  
 kondensera försiktigt över ytan (förhindrar att Bisfil 2-B flyter ut).  

 
6. När Bisfil härdat, kondensera kraftigare och avlägsna överskott. Ljushärda i 40 sek. 

 
7. Avlägsna matrisband och fortsätt med puts och finishering. Använd FORTIFY för ytförsegling. 
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Kompositfyllning klass V                                                                                                                                                                         
 
1. Rengör och förbered kaviteten. 
 OBS  Sklerotiskt, blankt dentin bör ruggas upp med medium grov diamant före etsning. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola  noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sek. 
 
4. Applicera ytterligare 2 skikt med ONE-STEP på tanden, följt av torkning, Ljushärda i 10 sek. 
 
 OBS Steg 4 är ett valfritt steg som dock rekommenderas. Undersökningar har visat att ett tjockare lager adhesiv hjälper till  
 att fördela deformerande krafter när tanden belastas*. Det efterföljande våta lagret med våt adhesiv förbättrar  
 adaptationen av visköst kompositmaterial . 
 
5. Applicera kvarvarande ONE-STEP  i borsten, på tanden. Torka igen. Ljushärda inte. 
6.  Inserera komposit. Härda och putsa. För ökad nötningsresistens; applicera FORTIFY. 
 
 
 *Ref:  1) Kemp-Scholte CM, Davidson CL,Marginal Integrity related to bond strength and strain capacity of composite resin restorative systems,  J. Posthet Dent 
 1990,64:658-664, 2) Van Meerbeck B, Dentin adhesion: Morphological,physico-chemicaland clinical aspects, Thesis, Leuven 1993. 

ONE-STEP ™ 

 

Så här enkelt är det att använda ONE-STEP på tanden, för  
fyllningar, cementeringar och reparaturer! 

 

   
 

  ETSA EMALJ OCH DENTIN  MED FOSFORSYRA- APPLICERA 2 SKIKT ONE-STEP. TORKA MED LUFTBLÄSTER.   
  ETS I 15 SEK. SPOLA OCH LÄMNA YTAN FUKTIG, LJUSHÄRDA ALLA YTOR  I 10 SEK.UTFÖR FYLLNING ELLER CEMENTERA 
   (se tillämpligt avsnitt för fullständig anvisning) 
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Beh. vitalt, preparerat dentin, före avtryckstagning 
 
1. Rengör preparationen med pimpstensputs. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola  noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sek. 
 
4. Torka bort det syreinhiberade lagret från preparationen med gasväv. Detta förhindrar att avtrycksmaterial och  
 temporärt kron & bromaterial binder till den förseglade tandytan. 
 Slutlig cementering: 
 Med zink-fosfatcement, Glasionomercement 
• Avlägsna provisorium och rengör med pimpstensputs. Spola med vatten och torka. 
• Cementera med fosfatcement. 
 
 Med kompositcement 
• Avlägsna provisorium och rengör med pimpstensputs. Spola med vatten och torka. 
• Cementera med teknik som anges under på sidorna 5, 6, 7 eller 8 i manualen.  
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Cementering av metallersättn. (krona, MK, inlägg)     kräver även kompositcement, typ RESINOMER eller BIscoC&B cement. 
 
1. Avlägsna temporär ersättning. Rengör preparationen och prova ersättning på plats. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. UNDVIK ANSAMLINGAR I VINKLAR. Ljushärda i 
10 sek. 

 
 Förbehandlingav metallytan (ädel-, lågädel-, oädel- och basmetall-legeringar) 
• Sandblästra insidan av ersättningen. Spola med vatten och torka. 
• Applicera 1 skikt med ONE-STEP. Torka noggrant och försiktigt med luftbläster för att avlägsna  
 lösningsmedel. Ljushärda i 10 sek. 
  
 Cementering av behandlad ersättning på förberedd tand 
• Blanda kompositcement, bas och katalysator. Applicera cement i ersättningen  
• Sätt ersättningen på plats med ett jämnt, lätt tryck. För högt tryck kan ge postoperativ överkänslighet 
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Cementering av porslin* (krona, inlägg, onlay)  Kräver även dualcement typ DUO-LINK eller CHOICE Porcelain Adhesive och silan typ BISCO 
Porcelain Primer. 
 
1. Avlägsna temporär ersättning. Rengör preparationen och prova ersättning på plats. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. UNVIK ANSAMLINGAR I VINKLAR. Ljushärda i 10 
sek. 
 
 Förbehandling av porslinsersättning 
• Sandblästra insidan av ersättningen, om inte etsad med fluorvätesyra på lab. Spola med vatten och torka. 
• Tvätta ersättningen med Uni-Etch etsgel i 15 sek. Spola och torka  noggrant.  
• Applicera 2 skikt med tex Bisco Porcelain Silane Primer. Torka med luftbläster. 
• Applicera 1 skikt med ONE-STEP. Torka noggrant och försiktigt med luftbläster för att avlägsna lösningsmedel. Ljushärda i 10 sek. 
  
 Cementering av behandlad ersättning på förberedd tand 
• Blanda dualcement, bas och katalysator. Applicera cement på ersättningen. 
• Sätt ersättningen på plats med ett jämnt, lätt tryck. Avlägsna överskott (ev. applicera Barriär gel mot syreinhibering).   
• Ljushärda varje del av ersättningen i 40 sek. 

 
*Använd inte resin-ionomercement. Dessa kan orsaka frakturer.  
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Cementering av komposit (krona, inlägg, onlay)   Kräver även dualcement typ DUO-LINK eller CHOICE Porcelain Adhesive  och silan typ BISCO 
Porcelain Primer. 
 
1. Avlägsna temporär ersättning. Rengör preparationen och prova ersättning på plats. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola  noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. UNVIK ANSAMLINGAR I VINKLAR. 
 Ljushärda i 10  sek.      
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 Förbehandling av kompositersättning 
• Sandblästra insidan av ersättningen. Spola med vatten och torka. 
• Applicera 1 skikt med ONE-STEP. Torka noggrant och försiktigt med luftbläster för att avlägsna lösningsmedel. Ljushärda i 10 sek. 
 

 
Cementering av behandlad kompositersättning på förberedd tand 

• Blanda dualcement, bas och katalysator. Applicera cement på ersättningen, eller på preparation. 
• Sätt ersättningen på plats med ett jämnt tryck. Avlägsna överskott (ev. applicera Barriär gel mot syreinhibering) 
• Ljushärda varje del av ersättningen i 40 sek.  
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Cementering av porslinslaminat (skalfasader )  Kräver även 
kompositlcement typ CHOICE eller CHOICE 2 och silan typ BisSilane eller Bisco Porcelain Primer. 
   
 Om Try-In paste används, följ tillverkarens instruktioner. Fortskrid med steg 1 nedan för cementering 
 
 Tand-förbehandling 
1. Rengör preparationen med pimpstensputs. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. 
 Spola  noggrant med vatten. Blås bort överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt med blank yta.  
 
2. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sekunder. 
 
 Laminat-förbehandling 
• Sandblästra insidan av ersättningen, om inte etsad med fluorvätesyra på lab. Spola med vatten och torka. 
• Tvätta ersättningen med Uni-Etch etsgel i 15 sek. Spola och torka noggrant.  
• Applicera 2 skikt med tex Bisco Porcelain Silane Primer. Torka med luftbläster. 
• Applicera 1 skikt med ONE-STEP. Torka noggrant och försiktigt med luftbläster för att avlägsna lösningsmedel. Ljushärda INTE. 
  
 Cementering 
• Välj ut önskad färg av CHOICE Porcelain Adhesive paste (ljuhärdande) eller CHOICE 2. Applicera på insidan av laminatet. 
 (önskas dualcement-egenskap, blanda med dualkatalysator enl tillverkanrens  anvisningar). 
• Sätt laminatet på plats med ett jämnt tryck. Ljushärda i 10 sek för att fixera ersättningen. 
• Avlägsna överskott (ev. applicera Barriär gel mot syreinhibering). Ljushärda varje del av ersättningen i 40 sek med början lingualt ifrån. 
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Adhesiv (bondad) amalgamfyllning            Kräver även kompositliner typ RESINOMER 
 
1. Förbered kaviteten. 
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sek. 
 Applicera all kvarvarande One-Step på tanden. Torka med luftbläster.  
 
4. Smörj matrisband med vax  (inkluderas i RESINOMER-satsen). Applicera matrissystemet. 
 
5. Blanda lika delar av RESINOMER bas och katalysator och applicera ett tunt lager på alla kavitetsväggar och  kanter.  
 Skiktet skall vara tunt, undvik ansamlingar. 
 
6. Inserera och kondensera amalgam. Utför fyllning på konventionellt sätt. Glittning (punsning) av kanterna  förbättrar kantadaptation. 
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Nytt amalgam till befintligt amalgam                       Kräver även kompositliner typ RESINOMER. 
 
1. Sandblästra ytan på befintligt amalgam. Spola med vatten. Torka. 
 
2. Applicera 1 skikt ONE-STEP adhesiv till den sandblästrade ytan. Torka noggrant med luftbläster för att avlägsna  
 lösningsmedel. Ljushärda i 10 sek. 
 
3. Blanda lika delar av RESINOMER bas och katalysator och applicera ett tunt lager på amalgamytan. Skiktet skall vara 
 tunt, undvik ansamlingar. 
 
4. Inserera och kondensera amalgam. Utför fyllning på konventionellt sätt. 
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Preprotetisk fyllning, pelaruppbyggnad        Kräver dual-, kemiskt- eller ljus-härdande pelarmaterial typ BIS-CORE, CORE-FLO eller LIGHT -
CORE  
 
1. Förbered och rengör kavitet. (OBS om siftcementering gör samtidigt fortskrid direkt med punkt 5 efter att stiftcement härdat)    
 
2. Etsa emalj och dentin med Uni-Etch (32 % fosforsyra) i 15 sek. Spola noggrant med vatten. Blås bort 
 överskottsvatten med en luftpuff så att dentin och emalj lämnas lätt, men synligt fuktigt och blank yta. 

 
3. Lägg upp 2 droppar ONE-STEP. 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 behandlad yta inte blir glansig, applicera ytterligare skikt med adhesiv och torka med luftbläster. Ljushärda i 10 sek. 
 Ytterligare skikt One-Step som appliceras reducerar kympningsspänningar mellan tand och fyllning  
 
4. Applicera kvarvarande ONE-STEP i borsten, på ytan Torka kort med luftbläster. Ytterligare adhesiv underlättar kompositvidhäftning till tand. 
 
7.  Bygg upp med pelarkompositmaterial i inkrement runt rotstift. Ljushärda om så erfordras. 


	UNIVERSAL DENTAL  ADHESIVE  SYSTEM
	Forts teknik 7
	Tand-förbehandling


