
Suomi

Kuvaus
Variolink® Esthetic Try-In -pastat ovat vesiliukoisia glyseriinipastoja. Try-In-
pastojen avulla voidaan simuloida sellaisten täyskeraamisten restauraatioiden 
(laminaatit, inlayt, onlayt, kruunut ja sillat) värivaikutusta, jotka sementoidaan 
Variolink Esthetic -kiinnitysyhdistelmämuovilla. 
Huomioi, että Try-In-pastojen väri ja läpikuultavuus vastaavat kovettunutta (!) 
Variolink Esthetic -kiinnitysyhdistelmämuovia.

Värit
Variolink Esthetic Try-In -pastoja on saatavana viitenä eri värinä:

Väri Vaikutus

Light + Vaaleampi / valkoisempi

Light 

Neutral Väritön

Warm

Warm + Tummempi / kellertävämpi

Try-In-pastojen väri poikkeaa hieman vastaavan kovettumattoman 
kiinnitysyhdistelmämuovin väristä, sillä kiinnitysyhdistelmämuovin lopullinen 
väri nähdään vasta kovettumisen jälkeen. 
Try-In-pastojen värivaikutus on sen vuoksi sovitettu samanpaksuisen täysin 
kovettuneen kiinnitysyhdistelmämuovin mukaan.

Koostumus
Variolink Esthetic Try-In -pastat sisältävät glyseriiniä, mineraalisia täyteaineita 
ja väriaineita.

Indikaatio
Pysyvän kiinnitysyhdistelmämuovin värin simulointi.

Vasta-aihe
Älä käytä Try-In-pastoja, jos potilaan tiedetään olevan allerginen jollekin 
materiaalin aineosista.

Haittavaikutukset
Hygroskooppiset Try-In-pastat aiheuttavat nestevirtausta dentiinitubuluksissa, 
mikä saattaa aiheuttaa potilaalle tilapäisen epämiellyttävän tunteen. Tämän 
vuoksi Try-In-pastoja tulisi käyttää paikallispuudutuksessa tai kun alueen 
tuntoherkkyyttä on vähennetty vihlomisenestoaineella (esim. Telio® CS 
Desensitizer).

Yhteisvaikutukset
Huuhtele kaikki Try-In-pastan jäämät restauraatiosta ja hampaasta vedellä 
ennen pysyvän sementin levittämistä. Muuten restauraation ja Variolink 
Esthetic -aineen välinen sidos voi olla heikko.

Käyttö

– Värin simulointi Try-In-tahnoilla on tehtävä aina ennen työskentelyalueen 
eristämistä tai hampaiden kuivumista, sillä kuivuminen vaalentaa 
hammasrakennetta tilapäisesti. 

– Levitä pieni määrä valittua Try-In-pastaa restauraatioon ja istuta se 
paikalleen varovasti ilman painetta. Jos restauraatio ei istu helposti 
paikalleen, tarkista, onko restauraation sisäpinnoilla ja proksimaalisilla 
alueilla ennenaikaisia kosketuksia. Älä istuta restauraatiota väkisin 
voimalla paikalleen (murtumisriski!). 
Huomautus: 
Hauraiden keraamirestauraatioiden purenta on tarkistettava hyvin 
varovasti tai vasta restauraatioiden pysyvän sementoinnin jälkeen 
murtumisriskin vuoksi.

– Try-In-pastat ovat vesiliukoisia ja ne voidaan helposti poistaa 
restauraatiosta juoksevalla vesijohtovedellä tai ultraäänipuhdistimilla. 
Varmista, että restauraatio puhdistetaan ja kuivataan perusteellisesti.

– Puhdista hammasrakenne perusteellisesti puustamalla vedellä.
– Sementoi sitten restauraatio Variolink Esthetic -aineella (katso Variolink 

Esthetic -aineen käyttöohjeet).

Käyttöikä ja säilytys
– Älä käytä Variolink Esthetic Try-In -pastoja viimeisen käyttöpäivämäärän 

jälkeen.
– Säilytyslämpötila: 2–28 °C.
– Viimeinen käyttöpäivämäärä: katso merkintä ruiskuissa ja pakkauksissa.

Säilytä lasten ulottumattomissa!
Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan hammaslääketieteelliseen käyttöön. Materiaalia tulee 
käsitellä tarkasti käyttöohjeita noudattamalla. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat 
siitä, että käyttöohjeita tai ohjeiden mukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteen soveltuvu-
uden testaaminen tai käyttäminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on käyttäjän 
vastuulla. Kuvaukset ja tiedot eivät ole takuu ominaisuuksista eivätkä ole sitovia. 
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