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TRANSLUMA™

* POST 
Radiopaque Translucent Fiber Post System 

 
Bruksanvisning  

 
ALLMÄN  INFORMATION 

BISCO’s TRANSLUMA ROTSTIFT är uppbyggda av unidirektionella, förspända, glasfibrer bundna i en 
epoxyplastmatris. Denna uppbyggnad ger stift med böjhållfasthet som överskrider den som metallstift har, men 
med en elasticitetsmodul liknande dentinets. Den låga e-modulen förmår att fördela spänningar snarare än att 
överföra och koncentrera spänningar i kvarvarande tandrot, vilket man ser med gjutna eller prefabricerade 
metallstift. 
 
Genom sin translucens ger BISCO’s TRANSLUMA ROTSTIFT utmärkta estetiska förutsättningar för den 
slutliga ersättningen utan behov av maskeringsmedel. Detta stift binder intimt samman med tandsubstans och 
pelaruppbyggnad medan dess avsmalnande form tar hänsyn till kanalform och bevarar tandsubstans. 
 
KLINISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Med den endodontiska behandlingen färdigställd förbereds den kvarvarande tandsubstansen i enlighet med 
vedertagna principer. 
 
VIKTIGT: Handskar måste användas när man hanterar TRANSLUMA ROTSTIFT eftersom stiften kan 
irritera huden och fett på huden kan påverka stiftets bindningsstyrka. 
 
OBS: Om andra bondingmaterial, cement och pelarmaterial används än de som anges i dessa anvisningar, 
hänvisas vänligen till tillverkarens anvisningar för vägledning. 
 
1. VAL AV STIFTSTORLEK  

Stift och borr är storleksordnade enligt ISO Standardnumrering som svarar mot vanliga  
endodontiska filar och reamers. Borren är färgkodade och förpackningarna för respektive stift är 
märkta med färgkodning för enkel identifiering såsom följer: 
 
   —  ISO 70 Förborrningsborr: Grön  
 
   —  ISO 90 Stift och borr: Vit  
     
   — ISO 100 Stift och borr: Gul 
 
   — ISO 120 Stift och borr: Blå  
 

2. KANALRYMNING   
A. Allmänna rekommendationer att följa för kanalrymning:    
  

• Stiftet bör vara 2/3 till ¾  av rotens längd. 
• Minst 3-5mm guttaperka bör finnas kvar vid apex. 

Lämplig isolering av arbetsfältet måste ske. 
 

B. Avlägsna guttaperka med storlek 1 eller 2  Peeso Reamer, storlek 3 Gates Glidden eller 
uppvärmd endodontisk plugger. 

C. Välj stiftstorlek efter ISO-storlek som motsvarar de endodontiska filar eller reamers som 
tidigare använts. 

D. Kanalrymning: 
 
(1) Använd ISO 70 Förborrningsborr (grön) för att avsluta den inledande 

preparationen. Detta instrument bestämmer det slutliga djupet 
till vilket stiftet skall sträcka sig och fungerar 
som vägledning i preparationen med de efterföljande borren. 



(2) Ett endodontiskt gummistopp på skaftet på borren bör användas som vägledning 
för att bestämma längden på preparationen, med röntgenologisk kontroll. För att 
förhindra rotperforation vid borrning tillse att borren alltid befinner sig i kanalen. 

 (3) Avlägsna debris från kanalen med vatten följt av torkning 
med papperspoints. 
  

 
E. Slutlig kanalrymning:  

  
(1) Använd ISO borrar i ordning; börja med den minsta, tills den önskade storleken 

erhållits. 
     
VÄNLIGEN NOTERA: Stift kräver följande användning av  borrsekvens: 
 
• ISO 90: Använd Förborrningsborr ISO 70 (grön),   
   följt av ISO 90 borr (vit). 
     
• ISO 100: Använd Förborrningsborr ISO 70 (grön),   
   följt av ISO 90 borr (vit), 
   följt av ISO 100 borr (gul) 
     
• ISO 120: Använd Förborrningsborr ISO 70 (grön),   
   följt av ISO 90 borr (vit), 
   följt av ISO 100 borr (gul), 
   sedan av ISO 120 borr (blå). 
    

(2) Under ideala förhållanden finns tillräckligt med plats i preparationen för både stift 
och 30 mikron bonding material. 
 

 
3. BESTÄMNING AV STIFTLÄNGD 
 
 A. Prova in stiftet och bestäm total längd som behövs. 
 B. Avlägsna stiftet från kanalen och kapa med en diamant borr eller skiva.  

VARNING: Använd aldrig tång för att kapa stiftet, då trycket kan förstöra  
stiftets struktur. Därtill är ytbehandling (sandblästring eller uppruggning med borr) av 
stiftet kontraindikerad. 
  

 
 
4. STIFTCEMENTERING 
 

När DUO-LINK™* (resincement ) och ONE-STEP®*/ONE-STEP PLUS (adhesiv) används.  
 
 VIKTIGT: Rengör inte kanalen med väteperoxid då detta kan förhindra  

bindning. 
 A. Förberedelse kanal: 
    

(1) Applicera fosforsyraetsmedel (såsom t ex  UNI-ETCH®* w/BAC) i kanalen i 15  
ekunder och spola med vatten. 

(2) Sug upp överskottsvatten i kanalen med papperspoints. 



(3) Applicera 2 skikt av ONE-STEP®* eller ONE-STEP PLUS på kanalväggarna med en 
Endo Applicator. 

(4) Torka kanalen med papperspoint tills papperspointen blir torra.   
 

VÄNLIGEN NOTERA: Användningen av papperspoint är ett viktigt steg för att 
avlägsna ansamlad adhesiv för att på så sätt förhindra att detta interfererar med 
stiftets korrekta placering. 

 
(5) Ljushärda ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS i minst 10 sekunder med  

500mW/cm2. Placera ljuset så nära kanalmynningen som möjligt. Ljusåtkomst är 
nödvändigt för härdning av ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS i kanalen.  
       
  

B. Stiftcementering: 
    

(1) Täck stiftet med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS och ljushärda i 10 sekunder på 
500mW/cm2. 

(2) Täck stiftet med ett tunt skikt DUO-LINK och applicera DUO-LINK med 
dualsprutan: 
                      
a. Avlägsna korken på dualsprutan och pressa fram lite material för att 

kontrollera att luftbubblor inte finns i sprutan. 
b. Sätt på en rotkanalspets på blandningsspetsen och montera   

blandningsspetsen på dualsprutan. 
c. Injicera DUO-LINK direkt i kanalen med början i den apikala delen.  
 

(3) Sätt stiftet snabbt på plats i kanalen. När väl stiftet är på plats håll ett bestämt tryck i  
5-10 sekunder. 

(4) Avlägsna överskottscement och ljushärda i 40 sekunder på 500mW/cm2 genom att  
placera ljusledaren på stiftets spets. 

(5)  När cement har stelnat, fortskrid med pelaruppbyggnad. 
  

 
När BisCem®* (Själv-Bondande Resincement) används.  
 
VIKTIGT: Rengör inte kanalen med väteperoxid då detta kan förhindra bindning. 

 
A. Förberedelse kanalutrymme: 
    

(1) Spola kanalen noggrant med vatten. 
(2) Torka kanalen med papperspoints. 

  
B. Stiftcementering: 
 

(1) Täck stiftet med ett tunt skikt BisCem och applicera BisCem med dualsprutan: 
                      
a. Avlägsna korken på dualsprutan och pressa fram lite material för att 

kontrollera att luftbubblor inte finns i sprutan. 
b. Sätt på en rotkanalspets på blandningsspetsen och montera   

blandningsspetsen på dualsprutan. 
c. Injicera BisCem direkt i kanalen med början i den apikala delen.  
 

(2) Sätt stiftet snabbt på plats i kanalen. När väl stiftet är på plats håll ett bestämt tryck i 
5-10 sekunder. 

(3) Avlägsna överskottscement. (För att underlätta avlägsnandet av överskottscement 
kan initial härdning i 2-3 sekunder göras). Ljushärda i 20-30 sekunder på 
500mW/cm2 genom att placera ljusledaren på stiftets spets. 

(4) När cement har stelnat, fortskrid med pelaruppbyggnad. 
    
 



5.  PELARUPPBYGGNAD  
 

Om LIGHT-CORE™* (Ljushärdande pelarmaterial) och 
ONE-STEP®*/ONE-STEP PLUS (adhesiv) andvänds. 
 

 (1)  Rengör alla ytor som skall förses med pelarmaterial (inklusive stift)   
  med pimpsten och CAVITY CLEANSER™* (desinfektionsmedel ) eller       

pimpsten och vatten. Spola och torka. 
(2) Etsa tandsubstansen i 15 sekunder med fosforsyra etsmedel, såsom UNI-ETCH w/BAC.  
(3) Applicera 1–2 skikt med ONE-STEP/ONE-STEP PLUS. Torka försiktigt med luftsprutan för 

att avdunsta lösningsmedel. Ljushärda i 10 sekunder på 500mW/cm2. 
(4) Dispensera önskad mängd LIGHT-CORE™* på ett ljusskyddat blandningsblock genom att 

vrida sprutans handtag medurs.   
OBS: För att förhindra att för mycket material pressas fram, vrid handtaget moturs så snart 
tillräcklig mängd erhållits.  

(5) Placera pelarmaterial på preparationen (och runt stiftet) i skikt (inte tjockare 
än 5 mm). 

(6) Ljushärda varje skikt i minst 20 sekunder på 500mW/cm2. (Eller minst 30 sekunder om  
LIGHT-CORE BLUE används.)  

 
6. SLUTLIG PREPARATION 
 

Vedertagna tandpreparationsprinciper (med korrekt rotomfamning) måste följas för ett optimalt 
resultat. 
 

• Preparationen för den slutliga ersättningen måste förläggas till frisk tandsubstans. 
• Det måste finnas minst 1.5mm frisk tandsubstans bortom pelarmaterialet. 
• Horisontella och vertikala väggar utan underskär, bör finnas. 

 
DESINFEKTION AV TRANSLUMA STIFT 

 REKOMMENDERAS REKOMMENDERAS EJ 

DESINFEKTION 

Alla kemiska desinfektionslösningar 

 

 

 

X 

RENGÖRING 

Alkohol t ex Etanol: 1-5 minuter 

Kokning  

Ultraljudsrengöring 

 

X 

 

 

X 

X 

STERILISERING 

Hetluftsterilisering 120° C 
Stift måste förpackas i steriliseringspåse 

Gassterilisering/Kemiklav 

Ångsterilisering/Autoklav 
  Stift måste förpackas i steriliseringspåse 

 

X 
 
 

 
X 

 

 
 

X 

 
* Ej godkänd steriliseringsmetod kan göra stiftet obrukbart. 
 
 
FÖRVARING: Förvara alla komponenter förutom BisCem vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). 
Kylförvara BisCem när det inte används (2°C/36°F - 8°C/46°F). Se märkning av enskilda komponenter för 
specifika utgångsdatum. 
  
VARNING: Opolymeriserat resin kan orsaka allergiska besvär hos känsliga individer. Vid hudkontakt tvätta 
med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Fosforsyra i UNI-ETCH är ett kraftigt irritationsmedel i ögon och 



vävnad. Om stänk i ögonen av misstag spola med rikliga mängder med vatten och sök sjukvård omgående. I 
händelse av kontakt med annan vävnad, spola omedelbart med rikliga mängder med vatten i flera minuter. 
Skada kan uppstå om UNI-ETCH får kvarstanna på hud eller mukosa under längre tid. 
 
TRANSLUMA POSTS får inte hanteras med händer/fingrar utan skydd, för att försäkra att fibrer inte irriterar 
huden. Dessutom kan fett från huden påverka stiftets bindningsstyrka. Handskar bör användas när man hanterar 
TRANSLUMA POSTS. 
   
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. 
 
 
* ONE-STEP, UNI-ETCH och BisCem är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc. 
   TransLuma, DUO-LINK, LIGHT-CORE och CAVITY CLEANSER är varumärken som tillhör BISCO, Inc. 
   ENDO APPLICATORS distribueras av BISCO, Inc. 
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