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TheraBase® Ca  
Självbindande kalciumfrisättande bas/isolering

 
 
 
 
 

Så här enkelt är det att använda TheraBase Ca 

 
 

 

1. Rengör kaviteten med pimpstensputs 

2. Montera en ny automixspets på dualsprutan  

3. Tryck fram blandat TheraBase Ca och applicera i kaviteten 

4. Ljushärda    
Se vidare i bruksanvisningen för detaljer 

 

 

 
 
 
 

ALLMÄN INFORMATION 
 
 
TheraBase Ca är en dualhärdande, kalciumfrisättande och självbindande bas/isolering. TheraBase Ca binder 
kemiskt till tandsubstans och frisätter kalcium. Det är radiopakt, vilket underlättar identifiering vid röntgen-
undersökningar. 
 
Avsedd användare: Legitimerad tandläkare 
 
Användningsområden: 
• Bas eller isolering vid tandlagning. 
 
Varningar: 
• Undvik kontakt med huden. Opolymeriserat (met-)akrylat kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer.  
  I händelse av hudkontakt: tvätta med tvål och vatten. 
• Saliv och orala vätskor kan allvarligt skada härdningen av det dentala bindemedlet. 
 
Försiktighet: 
 
Korskontaminering: 
• Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsbruk. Kassera använda eller förorenade spetsar. Rengör,    
  desinficera eller återanvänd inte. 
• Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontamination av sprutor   
   under behandling rekommenderas. Om sprutan blir kontaminerad, kassera den. Får inte rengöras eller desinficeras. 
 
Försiktighetsåtgärder: 
• Verknings- och bindningstider påskyndas i den varma intraorala miljön. 
• Låt bli att använda material som innehåller peroxid, EDTA eller eugenol före bindningsproceduren eftersom dessa 
   material kan hämma bindningen. 
• Opolymeriserat resin kan orsaka hudsensibilisering på mottagliga personer. Undvik kontakt med huden. Vid 
  hudkontakt: tvätta noggrant med tvål och vatten. 
• För att förhindra polymerisering eller tilltäppning ska dualsprutans statiska blandningsspets lämnas kvar tills 
  nästa applicering. Vid intraoral användning ska den torkas av med desinfektionsmedel innan den läggs undan för    
  förvaring. 
• Se märkning av individuella komponenter för specifika utgångsdatum. 
• Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på begäran. 
• Säkerhetsdatablad finns på www.bisco.com. 
• Bruksanvisning finns tillgänglig på begäran. 
• Bruksanvisning finns tillgänglig via www.bisco.com. 
 
TEKNISK INFORMATION 
Arbetsstid: Minst 1 minut (inklusive blandning) vid 22 °C 
Härdingstid: Högst 5 minuter vid 37 °C 
Arbetstid och härdningstid kan variera beroende på 
förvaringsförhållanden (temperatur, fuktighet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 

 
 
Förberedelseprocedurer 
1. Vid pulpablotta rekommenderar BISCO att du använder TheraCal LC som överkappningsmedel. 
2. Rengör preparationen med pimpsten och vatten. Skölj noggrant. 
3. Avlägsna allt ytvatten genom att spruta luft på preparationen i tre till fem sekunder. Låt bli att torka ut. (Skydda  
    preparationen mot kontaminering. I förekommande fall rekommenderar vi att du använder kofferdam.) 
 
 
Blandningsprocedurer 
1. Ta av skyddshättan från dualsprutan. 
2. Administrera en liten mängd material på ett blandningsblock för att eliminera eventuella luftbubblor i vardera  
    kammare i dualsprutan. 
3. Montera blandningsspetsen på dualsprutan genom att matcha den kilformade skåran på blandningsspetsen med 
    motsvarande skåra på dualsprutan. Vrid den bruna låsningsringen medurs. 
4. Tryck på kolven för att blanda och applicera TheraBase Ca. (Se avsnittet ”TEKNISK INFORMATION” för  
    information om arbets- och härdningstid.) 
 
 
Bas-/isoleringsprocedurer 
1. Applicera TheraBase Ca på dentinet i kaviteten direkt från dualsprutans kanylspets. 
2. Ljushärda i 20 till 30 sekunder för att möjliggöra självhärdning. (Bara det att snabbt ljushärda kanterna kan vid 
    självhärdning påskynda den slutliga bindningen.) 
 
 
 
ANVÄNDBARA TIPS 
• TheraBase Ca som lämnats kvar på ett blandningsblock kan ge intrycket av att inte härda. Detta beror på 
syrehämning vid polymeriseringsprocessen. Var förvissad om att produkten kommer att polymerisera (binda) normalt 
i samband med tandlagning. 

 
 
HYGIEN: Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontaminering av 
TheraBase Ca-dualsprutor under behandling rekommenderas. 
 
 
AVFALLSHANTERING: Se allmänna bestämmelser angående avfallshantering. Om sådana saknas, se nationella 
eller regionala anvisningar angående avfall. 
 
FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur 20–25 °C 
 
 
GARANTI: BISCO, Inc. erkänner sitt ansvar för att byta ut produkter om de visas vara felaktiga. BISCO, Inc. tar 
inte på sig något ansvar för skador eller förlust, vare sig direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller 
oförmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att, före användning, fastställa 
produktens lämplighet för den avsedda användningen. Användaren tar på sig alla risker och allt ansvar i samband 
därmed. 
 
OBSERVERA: Rapportera alla allvarliga händelser till BISCO och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat 
där användaren och/eller patienten befinner sig. 
 
FÖR BESTÄLLNING AV TILLBEHÖR:  
X-81270P – kanylspetsar 20 gauge för automatisk blandning (30 st). 
 
* TheraBase och TheraCal 
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