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Harvard Implant semi-permanent 
 

Dualhärdande fästcement 

Bruksanvisning 

för tandläkare SE 

Harvard Implant semi-permanent  är en dualhärdande, temporär fästcement för implantatburna provisoriska och 
permanenta restaurationer. 
Hög tätheten hos kantspalter, och mycket god fixering av restaurationerna uppnås genom materialets lätta 
expansion. 
Materialets utmärkta elastiska egenskaper minskar tuggningstrycket på käkbenet. 
Det Harvard Implant semi-permanent används bekvämt och säkert med en Harvardmixspruta. 
Överflödigt material kan avlägsnas lätt och säkert i geltillstånd utan att tätningen påverkas. 
Det Harvard Implant semi-permanent påverkar inte på något sätt härdningen av kompositcement eller kompositer 
som används senare. 
 
Sammansättning 

Pastösa massor av multifunktionella metaakrylater, silicagel och zinkoxid. 
 
Kontraindikationer 

Används inte om patienten har kända allergier mot beståndsdelar i det Harvard Implant semi-permanent. 
 
Preparering 

1. Preparering av Harvardmixsprutan. 
Harvardmixsprutans förslutning avlägsnas genom vridning, och kasseras. 4:1-blandningskanylen påsättes och 
fixeras genom vridning 90°.  
De första 2-3 mm material som kommer ut ur blandningskanylen ska kasseras före varje ny användning. 
Not: Den använda blandningskanylen övertar sprutans förslutningsfunktion tills nästa användning. 
 

2. Applicering och insättning av restaurationen. 
Under lätt tryck appliceras en liten mängd ur blandningskanylen, som är tillräcklig för ett tunnt skikt, direkt på 
insidan av restaurationen som ska fästas. 
 
Inom prepareringstiden på 2 minuter (vid 23 °C) påsättes restaurationen på implantatet först försiktigt med lätt 

tryck, och sedan med fastare tryck. 
För att påskynda restaurationens fixering kan det Harvard Implant semi-permanent kantområden belysas med 
polymeriseringsljus (spektralområde 390-490 nm) under 20 sekunder per yta. 
Genomskinliga material kan belysas materialet igenom (40 sekunder per yta). 
Utan ljushärdning uppgår det Harvard Implant semi-permanent bindningstid i munnen till ca 4 minuter. Efter 

härdningen avlägsnas materialrester enkelt. 
Eventuella smörjningsskikt kan avlägsnas med alkohol. 
 
Varningsanvisningar 

• Undvik hudkontakt, speciellt med avseende på personer som uppvisar kända allergiska reaktioner mot 
metaakrylat. 

• Tvätta omgående med mycket vatten efter hud- eller ögonkontakt. 
• Rådfråga läkare omgående efter förtäring. 

 
Får enbart användas av tandläkare! 

 
Förpackningsstorlekar 

• Beställningsnummer: 7081400 Harvard Implant semi-permanent  – Harvardmixspruta 5 ml och 10 
blandningskanyler. 

• Beställningsnummer: 7093000 blandningskanyler för Harvard Implant semi-permanent  – påse med 10 
blandningskanyler. 

 
Harvard Implant semi-permanent  

• ingen användning efter sista förbrukningsdatum. 

• förvaringstemperatur: 4 – 20 °C.  


