
Ürün Tanımı:
VisCalor bulk ışıkla sertleşen, radyoopak nano-hibrit dolgu materyalidir.  En büyük özelliği düşük 
polimerizasyon stresi ile birlikte yüksek polimerizasyon derinliğine sahip olmasıdır, dolayısıyla 4mm 
kalınlığında tabaklamaya olanak verir. 
VisCalor bulk %83 ağırlığınca anorganik doldurucuya sahiptir ve alışılagelmiş mine dentin bondları ile 
birlikte kullanılır.
VisCalor bulk kullanım öncesi ısıtılır. Isının yükselmesi ile birlikte materyalin viskozitesi azalır ve böylece 
hem kavite içine daha basit uygulanır hem de kaviteye duvarlarına daha iyi adaptasyonu sağlanmış olur. 
Materyal kaviteye uygulandıktan sonra kompozitin soğuması ile birlikte viskozite tekrar artar. Almış olduğu 
bu kıvamda modelaja uygun hale gelmiş olur.

Renkler:
Üniversal (U), A1, A2, A3

Endikasyonları:
– Sınıf I ve II dolgularda
– Sınıf I ve II kavitelerde kaide olarak
– Sınıf V dolgularda
– Mobil dişlerin sabitlenmesi, şinelenmesinde
–  Faset tamirlerinde, mine defektlerinin ve geçici kompozit esaslı materyaller ile yapılmış geçici 

restorasyonların tamirinde
– Geniş fisürlerin kapatılmasında
– Süt dişi restorasyonlarında
– Kor yapımında

Hazırlanışı:
Uygulamanın yapılacağı dişler temizlenir. Gerekli görüldüğü taktirde oklüzal kontak noktalarını işaretleyiniz. 
Kompozit ısıtma cihazını (örn. Caps Warmer), kullanım talimatına uygun olarak 68 C’ ye getiriniz. Kapsülleri 
yerleştiriniz ve ısıtınız (ykl. 3 dk.). kapsülleri maksimum bir gün ısıtma cihazında bırakınız alternative ısıtma 
gereci olarak VisCalor Tabanca da kullanılabilir. Bunun için lütfen kullanım talimatını dikkate alınız.

Renk Seçimi:
Renk belirlemeden önce dişleri temizleyiniz. Rengi tam kurutulmamış olan diş yüzeyinden alınız.
Kavite Preparasyonu:
Kavite preparasyonu doğal dişi koruyacak şekilde minimal invazif ve adeziv dolgu tekniğine uygun 
şekilde hazırlanmalıdır. Materyal uygulanmadan önce kaviteyi yıkayınız ve kurutunuz. Çürük olmayan kole 
lezyonlarına preparasyon yapılması gerekmemektedir, detaylı temizlik yeterli olacaktır.

İzolasyon:
Çalışılacak bölgenin kuru olduğundan emin olunuz, Rubber Dam kullanılması tavsiye edilir.

Matris Yerleştirilmesi:
Aproksimal açılımı olan kavitelerde matris kullanılması tavsiye edilmektedir. Aproksimal arada kama ile 
sabitlenen şeffaf matrisler önerilir. Minimal seperasyon aproksimal kontak şekillendirmesini ve matrisin 
yerleştirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Pulpa Koruma:
Pulpaya yakın olunan alanlarda uygun bir pulpa koruyucu kullanılmalıdır ve gerekli görüldüğü taktirde 
stabil bir siman ile örtülmelidir.

Bonding Materyali:
VisCalor bulk adeziv tekniğinde dentin mine bond’u ile beraber kullanılmaktadır. Tüm ışıkla polimerize olan 
bonding ajanları ile kullanımı uygundur. Kullanılan bonding ajanının kullanım talimatı dikkate alınmalıdır.

VisCalor bulk’ın uygulaması:
Caps Warmer’ da ısıtılmış olan kapsülü tabancaya yerleştirinizve 20sn. içerisinde uygulayınız. 20sn.’ Nin 
sonunda VisCalor 61 C sıcaklıkta olacaktır. Eğer VisCalor Tabanca kullanıcısı iseniz 1 numaralı programı 
(65 C) seçiniz. Materyalin ısıtılması 30sn. sürecektir, bunun devamında materyal 2.5 dk. sıcak kalacaktır. 
Detaylı bilgi için lütfen VisCalor Tabancasının kullanım talimatını okuyunuz. VisCalor bulk’ ı kavitenin 
en derin noktasından başlayarak direk uygulayarak alttan üste doğru yerleştiriniz. Işlem sırasında kanülün 
ucunu materyalin içinde bırakmaya özen gösteriniz. Hava kabarcığı oluşturmamak için materyali yavaş 
ve eşit miktarda kaviteye sıkınız. Materyali 4mm’ yi geçmeyen tabakalar halinde yerleştiriniz, uygun bir el 
aleti ile adapte ediniz ve sonrasında ışık ile sertleştiriniz.

Polimerizasyon: 
Materyalin polimerizasyonu için dalga boyu 400 ila 500nm arasında olan ışık cihazları uygundur. Cihazın 
ışık gücüne, 2mm- 4mm tabaka kalınlığına ve seçilen renge göre polimerizasyon süreler aşağıdaki gibidir:

Tabaka kalınlığı 2mm’ nin altında ise gücü en az 500 mW/cm2 olan bir halojen lamba ile polimerizasyon 
süresi 10 sn.’dir. 
Işık çubuğunu materyal yüzeyine en yakın olacak şekilde tutunuz, aksi taktirde daha kötü bir sertleşme ile 
karşılaşabilirsiniz. Yetersiz sertleşme renklenmeler ve şikayetlere neden olabilir.

Bitim:
Polisaj ve cilalama (örn. ince elmas frez veya polisaj diskleri ile) işlemleri matris uzaklaştırıldığı gibi 
yapılabilmektedir. Son olarak dişin florlanması tavsiye edilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
–  VisCalor bulk metakrilat ve BHT içermektedir. Materyalin içeriğindeki maddelere hassasiyet (alerji) var 

ise VisCalor bulk kullanılmamalıdır.
–  Fenolik maddeler, özellikle ojenöl ve timol içerikli preparatlar dolgu materyalinin sertleşmesini kötü 

yönlü etkilemektedir. Bu yüzden çinkoksit ojenöl simanların veya diğer ojenöl içerikli maeryallerin ürün 
ile birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

–   VisCalor bulk her bir kapsülünü bir hastaya olmak şekilde kullanınız. Kapsül sadece bir kez 
ısıtılabilmektedir. Kapsülleri dengeli ve yavaş basınç uygulayarak kullanınız.

–   Oklüzal basınç alan dolgular, olası değişiklikleri erken fark edebilmek için senede en az bir kez kontrol 
edilmelidir.

–   VisCalor bulk ısıtma cihazında ısıtıldıktan sonra uygulanmalıdır, aksi taktirde yüksek uygulama gücü 
gerekmektedir. İki kullanım arasında VisCalor Tabancasının  aşırı ısınmasını engellemek için soğumaya 
bırakılmalıdır (2-3 dk.).

Saklama Koşulları:
Ürün 4 C- 23 C arasında saklanmalıdır. Miadı geçmiş olan materyaller kullanılmamalıdır. 

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce 
önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak  verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli  bilgilerdir ve kullanıcıya 
mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel 
teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan 
tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel  
satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.
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VisCalor® bulk
Kullanım talimatı 
DİN EN İSO 4049’ a uygundur

TR

LED/Halojen Lamba                          Üniversal A1, A2, A3

≥ 1000 mW/cm2                                   10 sn.     20 sn.

≥ 500 mW/cm2                                     20 sn.     40 sn.


