
Bifluorid 12
Kullanım talimatı

Aşırı hassasiyet tedavisinde, derin florlamada ve çürük profilaksisinde
kullanılan flor lakıdır.

TTiiccaarrii  şşeekkllii::
Diş hekimliğinde kullanılan, sentetik rezinli flor lakı.

İİççeerriiğğii::
Sodyum ve kalsiyum florid

EEttkkiissii::
BBiifflluuoorriidd  1122 kuru dentin ve mineye iyi tutunabilen ve hızlı kuruyabilen bir laktır.
Bu sayede, yeni çürük başlangıcı olan bölgelerde derin florlama yapılmasını
mümkün kılar. 
BBiifflluuoorriidd  1122 suya dayanıklı, kimyasal ve termal etkilere karşı koyabilen bir 
katma oluşturur. 
Her BBiifflluuoorriidd  1122 uygulamasının ana amacı, tedavi edilen yüzeyde olabildiğince
uzun süre kalabilmesi ve etkisini gösterebilmesidir. 

EEnnddiikkaassyyoonnllaarrıı::
Servikal bölgelerinde ve kron kenarlarında aşırı hassasiyeti olan dişlerin 
tedavisi için.
Minenin florizasyonu, bir ya da birkaç dişin preperasyonu sonrası hassasiyeti
gidermek için.
Özellikle asit ile pürüzlendirme tekniği ile dolgular yapıldıktan sonra kavite 
kenarlarında olabilecek sekonder çürükleri önlemek için, kron-inley-köprü 
simantasyonu sonrası.

KKuullllaannıımm  şşeekkllii::
Tedavi edilecek yüzeyler temizlenir ve hava ile kurutulur.
BBiifflluuoorriidd  1122 her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Katı maddeler iyice 
dağıtılmalıdır. Şişedeki hava boşluğu ve metal bilyeler bu dağılmanın daha iyi
yapılmasını sağlar. 
BBiifflluuoorriidd  1122 bir fırça üzerine, tercihan PPeellee  TTiimm üzerine sürülmeli ve yüzeylere
ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
Dikkat! Çok kalın tabakalar kolaylıkla yüzeyden ayrılır. 
Gerekirse, solüsyon likit ile inceltilmelidir.
SSiinngglleeDDoossee’’  uunn  kkuullllaannıımmıı::
SingleDose tek dozajı diğerlerinden ayırıp, baskılı yüzeyin yukarı bakmasını 
sağlayınız. Halkanın içini MMiiccrroo  TTiimm ile deliniz, açıklığı büyütüp fırçaya mater-
yali alınız.
Florid lakını 10 - 20 saniye emilmesi için bekletiniz ve sonra hava ile kurutunuz.
Doğru uygulama ve iyi ağız hijyeni (uygulama sonrası 12 - 24 sç dişlerin 
fırçalanmaması gerekir) ile BBiifflluuoorriidd  1122 günlerce ağızda bütünlüğünü koruyabi-
lir. Bu süre esnasında florid ilgili yüzeyde etkisini gösterir. Kole hassasiyeti ve
kron kenarı hassasiyeti bulunan dişlerde ya da benzer endikasyonlarda, 7 gün
aralıklarla bu uygulamalar tekrar edilmelidir. Yüzeyler tekrar kurutulmalı ve 
uuyygguullaammaa  tteekkrraarrllaannmmaallııddıırr. 
BBiifflluuoorriidd  1122 çalkalandıktan sonra akıcı kıvamda olmalıdır. Gerekirse ürün ile 
verilen çözücü maddeden birkaç damla ekleyerek akışkanlık sağlanabilir. Bu
çözücü madde ayrıca aletlerin temizliğinde de kullanılabilir. 

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.

TR

VC 60 001035 TR 0413 99 / 0112     © by VOCO

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com

Bifluorid 12
Kullanım talimatı

Aşırı hassasiyet tedavisinde, derin florlamada ve çürük profilaksisinde 
kullanılan flor lakıdır.

TTiiccaarrii  şşeekkllii::
Diş hekimliğinde kullanılan, sentetik rezinli flor lakı.

İİççeerriiğğii::
Sodyum ve kalsiyum florid

EEttkkiissii::
BBiifflluuoorriidd  1122 kuru dentin ve mineye iyi tutunabilen ve hızlı kuruyabilen bir laktır.
Bu sayede, yeni çürük başlangıcı olan bölgelerde derin florlama yapılmasını
mümkün kılar. 
BBiifflluuoorriidd  1122 suya dayanıklı, kimyasal ve termal etkilere karşı koyabilen bir 
katma oluşturur. 
Her BBiifflluuoorriidd  1122 uygulamasının ana amacı, tedavi edilen yüzeyde olabildiğince
uzun süre kalabilmesi ve etkisini gösterebilmesidir. 

EEnnddiikkaassyyoonnllaarrıı::
Servikal bölgelerinde ve kron kenarlarında aşırı hassasiyeti olan dişlerin 
tedavisi için.
Minenin florizasyonu, bir ya da birkaç dişin preperasyonu sonrası hassasiyeti
gidermek için.
Özellikle asit ile pürüzlendirme tekniği ile dolgular yapıldıktan sonra kavite 
kenarlarında olabilecek sekonder çürükleri önlemek için, kron-inley-köprü 
simantasyonu sonrası.

KKuullllaannıımm  şşeekkllii::
Tedavi edilecek yüzeyler temizlenir ve hava ile kurutulur.
BBiifflluuoorriidd  1122 her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Katı maddeler iyice 
dağıtılmalıdır. Şişedeki hava boşluğu ve metal bilyeler bu dağılmanın daha iyi
yapılmasını sağlar. 
BBiifflluuoorriidd  1122 bir fırça üzerine, tercihan PPeellee  TTiimm üzerine sürülmeli ve yüzeylere
ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
Dikkat! Çok kalın tabakalar kolaylıkla yüzeyden ayrılır. 
Gerekirse, solüsyon likit ile inceltilmelidir.
SSiinngglleeDDoossee’’  uunn  kkuullllaannıımmıı::
SingleDose tek dozajı diğerlerinden ayırıp, baskılı yüzeyin yukarı bakmasını 
sağlayınız. Halkanın içini MMiiccrroo  TTiimm ile deliniz, açıklığı büyütüp fırçaya mater-
yali alınız.
Florid lakını 10 - 20 saniye emilmesi için bekletiniz ve sonra hava ile kurutunuz.
Doğru uygulama ve iyi ağız hijyeni (uygulama sonrası 12 - 24 sç dişlerin 
fırçalanmaması gerekir) ile BBiifflluuoorriidd  1122 günlerce ağızda bütünlüğünü koruyabi-
lir. Bu süre esnasında florid ilgili yüzeyde etkisini gösterir. Kole hassasiyeti ve
kron kenarı hassasiyeti bulunan dişlerde ya da benzer endikasyonlarda, 7 gün
aralıklarla bu uygulamalar tekrar edilmelidir. Yüzeyler tekrar kurutulmalı ve 
uuyygguullaammaa  tteekkrraarrllaannmmaallııddıırr. 
BBiifflluuoorriidd  1122 çalkalandıktan sonra akıcı kıvamda olmalıdır. Gerekirse ürün ile 
verilen çözücü maddeden birkaç damla ekleyerek akışkanlık sağlanabilir. Bu
çözücü madde ayrıca aletlerin temizliğinde de kullanılabilir. 

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.

TR

VC 60 001035 TR 0413 99 / 0112     © by VOCO

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com


