
Reparation av chipping på PFM eller PFZ 
med CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW
STANDARDPROCEDUR

  FUKTKONTROLL
  Användning av kofferdam är nödvändig för att skapa 

en tillräcklig isolering.

  PREPARATION AV ADHESIONSYTAN 
  Rugga upp adhesionsytan med sandblästring med 

aluminiumoxid eller använd en fin diamantborr. Vid 
sandblästring ska lufttrycket och pulverstorleken 
anpassas till materialet och/eller formen på den 
protetiska restaurationen. För bästa resultat behövs 
en bevel.      

  RENGÖRING AV ADHESIONSYTAN MED  
KATANA™ CLEANER

 1 Dosera en lämplig mängd av KATANA™ Cleaner  
i en blandningskopp.

 2 Applicera produkten med en gnuggande rörelse på 
adhesionsytan med appliceringsborsten i mer än  
10 sekunder.

 3 Skölj med vatten tills ingen lila färg längre är synlig 
på restaurationens adhesionsyta.

 4 Torka hela adhesionsytan noga med en mild oljefri 
luftström.

  APPLICERING AV CLEARFIL™ CERAMIC  
PRIMER PLUS

 1 Dosera en lämplig mängd av CLEARFIL™ CERAMIC 
PRIMER PLUS i en blandningskopp omedelbart före 
applicering.

 2 Applicera CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS på 
adhesionsytan med en appliceringsborste.

 3 Torka hela adhesionsytan noga med en mild oljefri 
luftström.

Finishering
Konturera restaurationen och justera ocklusionen 
med en fin diamantborr. Polera med silikonspetsar 
eller polertrissor (t.ex. CLEARFIL™ TWIST DIA) på 
vanligt sätt.

Applicera CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW
Välj den lämpliga färgen och flytbarheten. Applicera 
på de primade frakturytorna och ljushärda med en 
dental härdljuslampa.

MASKERING AV METALLEN
Maskera metallen med CLEARFIL™ ST OPAQUER. 
Applicera produkten med en tjocklek inte över  
0,5 mm på metallytan. Ljushärda pastan med en 
dental härdljuslampa. 

Notera: 
Om tandytan är en del av adhesionsytan, applicera ett 
bondingmaterial (t.ex. CLEARFIL™ SE BOND eller CLEARFIL™ 
Universal Bond Quick) på området enligt bruksanvisningen. 

Ansvarsfriskrivning: 
OBSERVERA. Detta är en sammanfattad procedur, läs 
bruksanvisningen som följer med varje produkt, före användning.
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ARBETSGÅNG ZIRKONIA (PFZ)
Fortsätt med steg 6
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ARBETSGÅNG METALLKERAMIK (PFM)


