
 

 

Harvard Cem OptiCaps®         SE 

Zinkfosfatcement  

 

Bruksanvisning för tandläkaren 

 

Sammansättning 

Pulvret innehåller: zinkoxid, magnesiumoxid, pigment 

Vätskan innehåller: fosforsyra. 

 

Användningsområden 

Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement är mycket lämpligt för cementering av kronor, bryggor, 

inlays, onlays och ortodontiband. 

 

Kapslarna aktiveras snabbt och enkelt, och trycks lätt ut med en tång. 
Blandning sker i kapseln (blandningstid 10 sekunder) med en högfrekvensblandare med ca. 4300 
svängningar/min. Materialet kan appliceras direkt från kapseln. 
 

Aktivering och blandning av Harvard Cem OptiCaps® (se vägledning på baksidan) 
Aktivering och blandning av kapseln utförs i enlighet med vägledningen. 

 
Användning 
Applicera den bruksfärdiga blandningen på vidhäftningsytorna hos den förberedda rekonstruktionen 

direkt från kapseln. 

Sätt omedelbart rekonstruktionen på plats (bearbetningstid ca. 3 minuter från blandningsstart vid 23 

°C).  
Nettohärdningstid för Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement är maximalt 8 minuter.  

 

Särskilda upplysningar 
- Den blandade cementen ska aldrig appliceras direkt på dentin nära pulpan eller på en öppnad 

pulpa. 
- Efter cementeringen kan det uppkomma irritationer på pulpan. 
- Cementen måste appliceras på den torra tandytan. Cementen får inte komma i kontakt med 

någon form av fukt under härdningen. 
- Vätskan innehåller fosforsyra och är frätande. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart 

med rikliga mängder vatten. 
 
Enbart för professionell användning! 
 

Användbar volym blandad cement per kapsel 

0,13 till 0,14 ml. 

 

Förpackningsstorlekar 

Kapslarna finns i lådor med 10 eller 50 styck. 

 

Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement  
- Får inte användas efter utgångsdatum. 

- Lagringstemperatur: 2 – 28 °C. 

- Motsvarar standard DIN EN ISO 9917. 
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Vägledning för aktivering och blandning av 

Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement 

 

 

Skaka kapseln föra användning, så att pulvret lossnar. 

Placera kapseln på ett jämnt underlag och tryck in kolven i kapseln 

så långt det går. 

Sätt i kapseln i tången och tryck en gång med spaken för att aktivera 

kapseln. 

Sätt omedelbart in kapseln i en vanlig blandare, 

stäng locket och blanda i 10 sekunder  

(ca. 4300 svängningar/min). 

Efter blandningen måste stiftet tas bort ur munstycket. Annars 

finns risk för att kapseln spricker. 

Sätt kapseln i tången och tryck två gånger med spaken för att 
förbereda kapseln (ett tydligt klickljud hörs två gånger).  
Applicera det blandade materialet direkt i preparationen. 
Lossa appliceringsenheten (tryck på A-knappen) och ta av kapseln. 

 
 
 
Våra försäljningsrepresentanter ger gärna råd 
vid val av en lämplig högfrekvensblandare. 
 


