
Ürün Tanımı:
Bifix QM metal, seramik veya sentetik parçaların daimi olarak yapıştırılmasında kullanılan, radyopak, 
ışıkla ve aynı zamanda kimyasal sertleşen kompozit esaslı yapıştırma sistemidir.
Bifix QM üniversal, şeffaf ve beyaz-opak olmak üzere 3 renkte sunulmaktadır. QuickMix şırınga 
sayesinde materyal hatasız ve hava kabarcığı oluşmadan karıştırılabilmektedir.
Bifix QM en yüksek tutunma gücüne uygun dentin/mine bondu (Futurabond DC) ve restorasyonun 
silanizasyonunu sağlayan Ceramic Bond ile ulaşır.

Endikasyonları:
Inlay, onlay, faset, veneer, kron, parçalı kron, pin, post, köprü ve adeziv köprülerin (maryland köprü) 
yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama:

Daha detaylı bilgi için Futurabond DC ve Ceramic Bond’ un kullanım talimatlarına bakınız.

1. Preparasyon
Geçiciyi çıkartınız, dişi yıkayınız ve hafifçe kurutunuz.

Not
Çalışma sahası kuru ve temiz tutulmalıdır. Rubber dam uygulaması renk seçimi yapıldıktan sonra 
yapılmalıdır. Rubber dam ile izole edilmiş diş kuru olacağından renk seçiminde yanılgıya yol 
açabilir.

2.  Preparasyon hazırlanışı
Pulpaya yakın olan dentin yüzeyini örn. kalsiyum hidroksit ve/veya cam iyonomer kaide simanı 
ile kapatınız.

3.  Restorasyonun hazırlanması
a. Full seramik restorasyonlar
Yapıştırılacak parçanın iç yüzeyi hidroflorik asit ile mikro düzeyde pürüzlendirilir. Bu işlem 
genellikle laboratuarda yapılmış olması gerekir.
Ceramic Bond’u (silan) godeye damlatınız. Ceramic Bond’ u restorasyonun içine bir fırça ile 
uygulayınız ve 60 sn. etki etmesi için bekleyiniz. Daha sonra 5 sn. yağsız hava ile yüzeyi kurutunuz. 
Uygulama yapılan yüzeylere kontaminasyonu engellemek amacıyla dokunmayınız.
b. Metal, kompozit ve zirkonyum dioksit restorasyonlar
Restorasyonun iç yüzeyine uygun bir materyal ile 1,5 - 2 bar basınç altında kumlama yapınız. 
Materyalin kullanımı için üretici firmanın talimatlarına uyunuz.
Kumlama materyalini uzaklaştırınız ve simantasyon yüzeyini kurutunuz. Ceramic Bond’ u 
uygulayınız, 60 sn. etki etmesini bekledikten sonra yağsız hava ile kurutunuz.
Simantasyon yüzeyine dokunmayınız ve diğer çalışma adımlarını takip ederek restorasyonu Bifix 
QM ile yapıştırınız.
c. Chairside inlay simantasyonu
Yapıştırma yüzeyini alkol ile temizleyip yağsız hava ile kurutunuz. Restorasyona tekrar  
dokunmadan yapıştırma işlemine başyayınız.

4.  Bonding materyalinin uygulanması
Bifix QM ile uygun bir bonding ajanı kullanılması tavsiye edilir. Bunun için Futurabond DC’ nin 
kullanım talimatına uyunuz.

5.  Restorasyonu Bifix QM ile yapıştırma
Yapıştırma işlemine başlamadan önce gerektiği taktirde hareketli protez parçalarını izole ediniz.
Bifix QM’ i kullanımdan hemen önce aşağıdaki gibi karıştırınız:
Teknik olarak ilk kullanım öncesi haznelerdeki materyal miktarı eşit olmayabilmektedir, bu yüzden 
kapağı çıkarıp her iki hazneden de eşit miktarda materyal gelene kadar sıkınız.
Tip 11 karıştırma ucunu takınız. Şırınganın ve karıştırma ucunun üzerindeki çentikler birbirine 
uygun şekilde takılmalıdır. Kanülü yerinde sıkıştırmak için 90° saat yönünde çeviriniz.
Materyal karıştırma ucunun içinde otomatik olarak karışacaktır ve hazırlanmış olan yüzeye direk
uygulanabilecektir.
Gerektiğinde, opsiyonel tip 4 intraoral karıştırma ucuna eklenebilir böylece materyal direk dişe ve 
hazırlanmış kök yüzeyine uygulanabilir. Azaltılmış ışık altında çalışma süresi yaklaşık 2.5 - 3.5 dak. 
dır. Yapıştırılacak parça yerine yerleştirildikten sonra sertleşme süresi 3 dak.dır.
Restorasyonu yerine yerleştiriniz ve hafifçe basınç uygulayınız. Bifix QM fazlalıklarını pamuk pelet 
veya tek kullanımlık fırça ile uzaklaştırınız, interdental aralıklardaki fazlalıkları almak için diş ipi 
kullanılması tavsiye edilmektedir.
Az bir miktar fazlalık bırakınız.
Maryland köprü simantasyonunda dikkat edilmesi gerekenler
Maryland köprüleri yapıştırmak için Futurabond DC uygulamadan önce mine yüzeyi 
pürüzlendirilmeli veya asit uygulaması yapılmalıdır.

6. Fiberle güçlendirilmiş resin postların yapıştırılması (Futurabond DC ile)
1. Karıştırılmış olan Futurabond DC’yi (likit 1 ve 2) bir aplikatör ile kor’ un okluzal yüzeyine ve kök  
 kanalına 20 sn. boyunca masaj yaparak uygulayınız. 5 sn. hava-su şırıngası ile yağsız hava  
 uygulayınız. Kanalın içinde kalmış olabilecek materyal fazlalıklarını paper point ile uzaklaştırınız. 
 Bonding tabakasını ışıkla sertleştirmeyiniz.
2.  Bifix QM’i tip 1 intraoral uç kullanarak kök kanalına direk uygulamanız tavsiye edilir. Lentulo  
 kullanmayınız. Kök pinini üreticinin talimatlarına göre hazırladıktan sonra ek olarak Bifix QM  
 uygulaması da yapılabilir. Postu yerleştirdikten sonra biraz fazlalık bıraktığınızdan emin olunuz.
3.  Postu sabitlemek ve oklüzal yüzeye uygulanmış olan Futurabond DC’yi sertleştirmek için en az  
 40 sn’ye ışık uygulayınız.

7.  Işıkla sertleştirme
Polimerizasyon süresi ek ışık vererek kontrol edilebilinmektedir. Materyali yapıştırma aralığından 
halojen/LED ışıkla her parça 20 sn. olacak şekilde ışıkla sertleştiriniz. Işık gücünün çıkışı halojen 
polimerizasyon cihazları için minimum 500 mW/cm² olmalıdır. Işık çubuğunu sertleştirilecek 
yüzeye mümkün olduğu kadar yakın tutunuz.
Işıkla sertleştirme sırasında restoratif parça uygun bir aletle istenilen pozisyonda sabitlenmelidir.
Oksijen inhibisyon tabakasında dikkat edilmesi gerekenler:
Tüm resin esaslı yapıştırıcılar gibi Bifix QM ‘in oksijenle temas eden yüzeyleri tamamen sertleşmez 
(yaklaşık 50 μm inhibisyon tabakası). Bu durumda aşağıdaki seçeneklerden birinin seçimi tavsiye 
edilir:
a. Bir miktar fazlalık bırakınız ve bunu bitim sırasında temizleyiniz;
b. Tüm fazlalığı alınız ve restorasyon kenarlarını tamamıyla oksijen geçirmeyen koruyucu bir jel ile  
 kapatınız.

8.  Bitim/Florlama
Fazlalıkların polimerizasyon sonrası hemen alınması mümkündür. Sertleşmiş olan fazlalığı elmas 
bitim frezi veya cila diski ile uzaklaştırınız. Ara yüzleri bitim ve cila bantları ile bitiriniz. Fazla 
pürüzlendirilmiş veya bitim sırasında zarar görmüş mine yüzeyleri daha sonra florlanmalıdır.
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Bifix QM
Kullanım talimatı TR

Uyarılar ve dikkat edilmesi gerekenler:
Sadece uygun bonding materyallerini kullanınız. 
–  Bazı mine/dentin bonding ajanları çift yönlü sertleşen kompozitlerle kullanılmaya uygun değildir. 

Eğer çelişki olur ise üretici firmanın tavsiye ettiği bonding materyalini kullanınız. En iyi sonuç elde 
edebilmek için Futurabond DC kullanı tavsiye edilmektedir.

–  Bifix QM’ Bis-GMA, benzoilperoksit ve aminler içerir. İçeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlarda 
kullanmayınız.

– Gözle temas ederse hemen bol su ile yıkayıp göz doktoruna başvurunuz.
–  Yeterli dentin kalınlığı yok ise (1 mm’nin altında) pulpa iritasyonu olasılığı kaçınılmazdır. Bu 

durumda pulpa örtülmesi veya kor yapımı tavsiye edilir.
–  Öjenol, timol ve/veya karanfil yağı yağı içeren artıklar Bifix QM’in polimerizasyonunu olumsuz 

etkileyeceğinden kullanılmamalıdır. Geçici yapıştırma için öjenol içermeyen yapıştırıcılar 
kullanılmalıdır.

–  Yüksek yapışma değerlerine sahip olduğundan Bifix QM braket yapıştırmak için uygun değildir.
–  Ürünün karakteristik özelliklerinin garantili biçimde elde edilebilmesi ayrıca aksesuarlar kısmında  

da bulunan orijinal karıştırma uçlarının kullanımı ile mümkündür.

Saklama:
4 °C - 23 °C arasında saklayınız. 
Buzdolabında saklama tavsiye edilir. Uygulama öncesi oda sıcaklığına gelmiş olmasına dikkat edin. 
Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler 
bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgilerin 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.


