OliEtch Bond – samowytrawiający, œwiatłoutwardzalny system wiążący
JEDNA warstwa – ZERO pomyłek
OliEtch Bond to jednoskładnikowy, jednowarstwowy system wiążący VII generacji. Powstał z myœlą maksymalnego uproszczenia procedury, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakoœci i pewnoœci wiązania. Jest niewrażliwy na stosowaną technikę pracy i eliminuje wszelkie ewentualne błędy
proceduralne.

kod: OL003 – buteleczka 5ml

JEDNA procedura w 50 sekund!
Wczeœniejsze generacje systemów wiążących wymagają użycia kilku składników/buteleczek i kilku osobnych
procedur. W przypadku OliEtch Bond wszystkie procedury: wytrawianie, kondycjonowanie i wiązanie odbywają
się w jednym etapie, a całoœć zajmuje jedynie 50 sekund!

0:30
Odmierzyć wystarczającą
iloœć OliEtch Bond na tackę.

Przy pomocy aplikatora dokładnie wcierać OliEtch
Bond w wilgotne szkliwo
i zębinę przez 30 s.

0:10
Nadmiary wydmuchiwać
strumieniem sprężonego
powietrza przez ok. 10 s.

0:10
Rozprowadzoną warstwę
OliEtch Bond polimeryzować œwiatłem przez 10 s.
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OliBond – system wiążący do techniki poœredniej i bezpoœredniej
WIELE opcji wiązania
OliBond to œwiatłoutwardzalny system wiążący typu Prime/Bond zapewniający mocne wiązanie wszelkich
materiałów œwiatłoutwardzalnych z zębiną i szkliwem. Po dodaniu OliActivator system zmienia się w wiążący
chemicznie lub dualnie, co doskonale sprawdza się w kanale korzeniowym.

Zastosowanie OliBond + OliActivator z materiałami chemo- i podwójnie utwardzalnymi
I. 0:30

max.

2:00

Wytrawić przygotowany kanał korzeniowy
37% roztworem kwasu
ortofosforowego przez
ok. 1-2 min. Dokładnie
wypłukać wytrawiacz
dużą iloœcią wody.

II. 0:15

Nadmiary wody usunąć strumieniem powietrza i sączkami papierowymi.
Powierzchnię
pozostawić wilgotną.

Odmierzyć równe iloœci
OliBond i OliActivator
i mieszać przez 15 s.

I. Wcierać intensywnie
mieszaninę OliBond
i OliActivator przez 30 s.

Osuszyć przy pomocy
sączków papierowych.

II. Procedurę wcierania i osuszania powtórzyć
(w II etapie mieszaninę OliBond i OliActivator
wcierać przez 15 s.)

Zastosowanie OliBond z materiałami œwiatłoutwardzalnymi
W przypadku stosowania OliBond z materiałami œwiałoutwardzalnymi naniesioną warstwę OliBond (bez
OliActivator) należy naœwietlić przez 20 s. Przy głębokich ubytkach można nałożyć drugą warstwę OliBond
i naœwietlić jak poprzednią.

