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GC Aligner Connect 
LYSHÆRDET, INJICERBART KOMPOSIT TIL FASTGØRELSE AF SKINNER 
 
Må kun anvendes af tandlægefagligt personale i henhold til de anbefalede indikationer. 
 
INDIKATIONER FOR BRUG 
Opbygningsmateriale til transparente, aftagelige skinner 
 
KONTRAINDIKATIONER 
Undgå brug af dette produkt på patienter med kendte allergier over for metakrylatmonomer eller 
metakrylatpolymer. 
 
BRUGERVEJLEDNING 
A. KLARGØRING AF TÆNDERNE 

1. Rengør tandfladerne, der skal limes, med pimpsten og vand. Skyl grundigt med vand. Tør ved 
forsigtigt at blæse med oliefri luft. 

2. Bindingsbehandling. Brug et lyshærdende bindingssystem (f.eks. G-Premio BOND) til at binde 
GC Aligner Connect til emaljen og/eller dentinen. Følg anvisningerne fra producenten af 
bindemidlet. 
Bemærk: 
Hvis den overflade, hvorpå der skal limes, indeholder porcelæn, zirkonia, metal eller 
komposit, skal den behandles i overensstemmelse hermed. Porcelæn og komposit skal 
sandblæses og forbehandles med silan. Zirkonia og metal skal sandblæses. Se vejledningen fra 
producenten af klæbemidlet/primeren. 

 
B. PLACERING AF GC Aligner Connect PÅ OVERFØRSELSBAKKEN 

1. Hold sprøjten lodret, og fjern hætten ved at dreje den mod 
uret (fig. 1).  

2. Sæt straks doseringsspidsen sikkert fast på sprøjten ved at 
dreje den med uret. 
Bemærk: 
Sørg for, at doseringsspidsen ikke sættes for stramt på. 
Dette kan ødelægge gevindet. Sørg for, at der ikke sikker restmateriale i gevindet, så den 
kan sluttet helt tæt. 

3. Sæt den lysbeskyttende hætte på spidsen, indtil den skal bruges. 

Fig. 1 



4. Fjern hætten fra doseringsspidsen. 
Bemærk: 
Før materialet dispenseres i overførselsbakken, skal følgende kontrolleres: 
a. Doseringsspidsen er sikkert fastgjort på sprøjten. 
b. Eventuel luft fra doseringsspidsen fjernes ved forsigtigt at skubbe 

sprøjtestemplet fremad med spidsen opad, indtil materialet når 
spidsens åbning (fig. 2).  

5. Anbring doseringsspidsen så tæt som muligt på overførselsbakken, og skub 
langsomt stemplet, så materialet presses ud. 

Bemærk: 
a. Hvis doseringsspidsen er tilstoppet, fjernes den, og der presses en 

lille smule af materialet ud direkte fra sprøjten. 
b. Minimer eksponering for omgivende lys. Omgivende lys kan forkorte arbejdstiden. 
c. Efter brug fjernes og kasseres doseringsspidsen med det samme, og sprøjten lukkes tæt 

med hætten. 
d. Brug ikke en uigennemsigtig overførselsbakke. Dette kan forårsage 

uhærdet/ufuldstændig polymerisation af resinet efter lyshærdning. 
 

Kliniske tip 
For at injicere effektivt skal det sikres, at hele overfladen, som fastgørelsen skal sidde på, er 
ensartet under opbygningen. Når den nødvendige mængde er injiceret, mindskes trykket på 
stemplet, og sprøjten trækkes tilbage vinkelret på overfladen. Det gør det muligt for materialet 
at slippe doseringsspidsen og giver fastgørelsen en glat overflade. 

 
C. OPBYG FASTGØRELSER PÅ TÆNDERNE 

1. Anbring overførselsbakken i mundhulen.  
2. Lyshærd GC Aligner Connect på hvert fastgørelsesområde med en LED hærdelampe (10 

sek.: LED med høj effekt >1200 mW/cm2, 20 sek.: Halogen/LED, >700 mW/cm2). Hold lyset 
så tæt som muligt på materialet fra GC Aligner Connect. 

 
Hærdelampe og bestrålingstid 

Hærdelampe Bestrålingstid 

LED med høj effekt (mere end 1200 mW/cm2) 10 sek. 

Halogen/LED (700-1200 mW/cm2 ) 20 sek. 

 
3. Fjern overførselsbakken fra mundhulen. 
4. Afslut og polér efter behov ved brug af standardteknikker. 

 



D. FJERN FASTGØRELSEN 
Når tandlægebehandlingen ikke længere kræver fastgørelsen, fjernes den med et diamantbor 
eller silikonespids.  

 
NUANCE 
A2 
 
OPBEVARING 
For at sikre optimal funktion skal produktet opbevares køligt og mørkt (4-25 °C), og det må ikke 
udsættes for høje temperaturer og direkte sollys. 
 
PAKNING 
1. Sprøjte 3,4 g (2,0 ml) x 1, DOSERINGSSPIDS III (plast) x 20, lysbeskyttende hætte x 1 
2. Ekstra doseringsspidser: 

30 DOSERINGSSPIDSER III (plasttype), 2 lysbeskyttende hætter 
30 DOSERINGSSPIDSER III (nåletype), 2 lysbeskyttende hætter 

 
FORSIGTIG 
1. Undgå at få materiale på tøjet. 
2. Doseringsspidserne er kun til brug på én patient. For at undgå krydskontaminering mellem 

patienter må doseringsspidsen ikke genbruges. Doseringsspidsen kan ikke steriliseres i en 
autoklave eller en kemiklave. 

3. Bortskaf alt affald i henhold til lokale regler. 
4. Må ikke blandes med andre lignende produkter. 
5. Brug ikke dette produkt i kombination med eugenolholdige materialer, da eugenol kan hindre 

dette produkt i at størkne. 
6. Tør ikke doseringsspidsen af med for meget alkohol, da det kan forurene pastaen. 
7. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med vand, og der søges lægehjælp. 
8. I tilfælde af kontakt med oralt væv eller hud skal det straks fjernes med vat eller en svamp, der 

er gennemvædet med alkohol. Skyl med vand. Undgå kontakt. Brug en gummiafdækning 
og/eller KAKAOSMØR til at isolere operationsområdet fra hud eller oralt væv. 

9. I sjældne tilfælde kan produktet medføre overfølsomhed hos visse mennesker. Hvis sådanne 
reaktioner optræder, skal anvendelsen af produktet ophøre, og patienten skal opsøge en læge. 

10. Brug altid personligt sikkerhedsudstyr, som f.eks. handsker, ansigtsmasker og 
sikkerhedsbriller. 

11. Før fyldningsprocessen påbegyndes, skal du delvis ekstrudere pasta uden for patientens mund 
og væk fra patienten for at sikre, at pastaen flyder korrekt. 

12. Undgå indtagelse af materialet. 



13. Bær plastik- eller gummihandsker under anvendelse for at undgå direkte kontakt med 
lufthæmmede resinlag for at forhindre eventuel overfølsomhed. 

14. Bær beskyttelsesbriller under lyshærdningen. 
15. Når det polymeriserede materiale skal poleres, skal der anvendes en støvopsamler, og der skal 

bæres støvmaske for at undgå indånding af skærestøv. 
16. Vær opmærksom på ikke at overfylde overførselsbakken med for meget pasta, så pastaen flyder 

ud, når overførselsbakken anbringes i mundhulen. Hvis pastaen flyder ud og kommer i kontakt 
med utilsigtede områder som f.eks. tandkød, skal du fjerne overførselsbakken før lyshærdning 
og fjerne materialet med et instrument, en svamp eller en vatpind og starte forfra fra trinnet 
med rensning af tandoverfladen. 
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Please translate the text in the Fig.1 illustration as well. 
Hætte 
Doseringsspids 
Lysbeskyttende hætte 

Fig. 1 


