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AQUA-PREP F   
Fluoridated Rewetting &Desensitizing Agent 

 
 

Återvätnings- och desensibiliseringsmedel för dentin/emalj                           
 

Allmänt 
AQUA-PREP™F är en vattenlösning av fluor och hydroxyetylmetakrylat. Ett återvätningsmedel som används före 
applikationen av ett total-ets adhesivsystem som t ex ALL-BOND 2®, ALL-BOND 3®, ACE ALL-BOND TE™, och 
ONE-STEP®. AQUA-PREP™F löser problemet med hur våt tandytan skall vara inför bonding. Applikation av AQUA-
PREP F ger en ideal fuktighet på ytan får våt binding till tandsubstans. Applikation av AQUA-PREP™F 
ger ideal fuktighet på tandytan inför bonding 
 
AQUA-PREP™F appliceras i kaviteten efter syraetsing och torkas in lätt för att skapa korrekt nivå på fuktigheten i 
kaviteten. AQUA-PREP™F används för förebygga postoperativ överkänslighet som kan uppkomma pga överdriven 
torkning eller felaktig vätning av dentinet. 
 
Användningsområden: 
De huvudsakliga användningsområdena för AQUA-PREP™F är: 
 
1. Återfuktning av dentin och emalj efter syraetsning och torkning av kavitetspreparationen. 
2. Återfuktning av torkad hydrofil tandvävnad efter olika behandlingsåtgärder 
3. Återfuktning av syraetsad och torkad emalj före fissurförsegling. 
4. Desensibilisering 

 
Bruksanvisning  

 
1. Etsa dentin och emalj med 32%-37% fosforsyra, (t ex UNI-ETCH®). Spola bort gelen noggrant i 5 

sekunder. 
 
2. Torrblästra i 2-4 sekunder eller läska ytan med en skumpellet. En torr men inte uttorkad yta är att 

föredra innan man applicerar AQUA-PREP F. Dentinet skall se matt ut och emaljen skall ha ett 
kritaktigt utseende.  

 
3. Lägg upp 2 droppar AQUA-PREP F i en uppläggningskopp. Applicera på dentin och emalj med en borste. 

Applicera inte med bomullspellet. 
 
4. Låt AQUA-PREP F verka i 20 sekunder. 
 
5. Torka försiktigt med luftbläster eller läska ytan med en skumpellet för att avlägsna överskott och tillse 

att det inte ansamlats i hörn och skrymslen (förhindra pooling). Den behandlade ytan skall ha ett 
glansigt utseende. 

 
6. Applicera lämpligt adhesivsytem som t ex ex ALL-BOND 2®, ALL-BOND 3®, ACE ALL-BOND TE™ och 

ONE-STEP® i enlighet med tillverkarens instruktioner. 
 
FÖRVARING 

    Förvara vid rumstemperatur ((20°C/68°F - 25°C/77°F).  
 
GARANTIER 
Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte 
skadeståndsskyldighet 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 
skadeståndsskyldighet. 

 
 
      *  AQUA-PREP and ALL-BOND TE är varumärken som tillhör BISCO, Inc. 
         ACE, ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP och UNI-ETCH är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc 
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