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Självetsande, ljushärdande enkomponentsbonding 

TOKUYAMA BOND FORCE 
 
Läs igenom instruktioner, varningar och övrig information innan användning av produkten. 
 
■PRODUKTBESKRIVNING OCH GENERELL INFORMATION 
1. TOKUYAMA BOND FORCE är ett en-komponent, en-.skikts, självetsande, ljushärdande, 

flouravgivande dental adhesiv. Denna 7:e generationens bonding har utmärkta bindningsegenskaper 
och marginalintegrering mot emalj och dentin utan att kräva separat etsning eller priming när den 
används ihop med ljushärdande komposit. Dess utmärkta marginalintegration med opreparerad emalj 
ger högre estetiska restorationer.  

2. Ljushärdande lampa som har våglängd anpassade för kamferkinon (peak: 470nm, spectrum: 400 to 
500nm) kan användas för att härda TOKUYAMA BOND FORCE. 

3. TOKUYAMA BOND FORCE innehåller monomer av fosforsyra, bisfenol A (2-hydroxy propoxy) 
dimethacrylate (Bis-GMA), Triethylene glycol dimethacrylate, 2-Hydroxyethyl metacrylat (HEMA), 
kamferkinon, alkohol och sterilt vatten. PH nivån är ungefär 2.3 direkt efter att bondingen hällts ur 
flaskan. 

4. TOKUYAMA BOND FORCE finns att beställa antingen på flaska eller som engångskapsel.  
 
■ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Bonding av ljushärdande kompositmaterial till: 
- Preparerad eller opreparerad emalj 
- Preparerad eller opreparerad dentin  
- Reparation av porslin/komposit 

 
■KONTRAINDIKATIONER 

TOKUYAMA BOND FORCE innehåller metakrylisk monomer, organiska vätskor och syror. ANVÄND 
INTE TOKUYAMA BOND FORCE på patienter som är allergiska eller överkänsliga mot dessa. 

 
■FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
1) ANVÄND INTE TOKUYAMA BOND FORCE i något annat syfte än de som finns angivna som 

användningsområden i denna broschyr. 
2) TOKUYAMA BOND FORCE är framtaget för försäljning och användning av enbart licenserade 

yrkesmän inom dentalbranschen.  
3) ANVÄND INTE TOKUYAMA BOND FORCE om säkerhetsförseglingen är bruten eller på annat sätt 

bär spår av otillbörlig påverkan. 
4) Om TOKUYAMA BOND FORCE orsakar en allergisk reaktion eller överkänslighet, upphör med 

användandet omedelbart. Använd undersökningshandskar (plast, vinyl eller latex) vid hantering av 
TOKUYAMA BOND FORCE för att undvika risken för allergiska reaktioner från metakrylisk 
monomer. 
Notera: Vissa ämnen/material kan penetrera undersökningshandskarna. Om TOKUYAMA BOND 
FORCE kommer i kontakt med handskarna, byt då ut dem och tvätta händerna. 

5) Undvik att få TOKUYAMA BOND FORCE i kontakt med ögon, slemhinnor, hud och kläder. 
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- Om TOKUYAMA BOND FORCE kommer i kontakt med ögonen, skölj ordentligt med vatten och 
kontakta sjukvård. 

- Om TOKUYAMA BOND FORCE kommer i kontakt med slemhinnor, torka av det berörda området 
omedelbart och skölj med vatten. Det berörda området kan vitna av proteinkoagulering, men detta 
bör försvinna inom 24 timmar. Om det inte försvinner inom 24 timmar bör sjukvård kontaktas. 

- Om TOKUYAMA BOND FORCE kommer i kontakt med hud eller kläder, badda omedelbart 
området med alkohol. 

– Se till att patienten sköljer munnen med vatten efter behandlingen. 
6) TOKUYAMA BOND FORCE ska ej förtäras eller inandas eftersom detta kan orsaka allvarliga skador. 
7) För att undvika förtäring av TOKUYAMA BOND FORCE, lämna inte bondingen oövervakad inom 

räckhåll för patienter och barn. 
8) Exponera inte TOKUYAMA BOND FORCE och dess ångor nära öppen låga då bondingen är 

brandfarlig. 
9) För att undvika infektionsspridning, återanvänd inte applikatorerna som medföljer. 
10) Rengör blandningskoppen som finns inkluderad i TOKUYAMA BOND FORCE paketet med alkohol 

efter varje patient. 
11) Vid användning av ljushärdande enhet, se till att skydda ögonen. 
 
■FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MEDIKAMENT OCH MATERIAL 
1) Vissa medikament och material hämmar härdningen av TOKUYAMA BOND FORCE under en längre 

tid, trots noggrann rengöring. Av den anledningen bör produkter innehållande följande ämnen inte 
användas: 

- eugenol, 
- väteperoxid 
- natrium hypoklorit 
- diamin silver fluor [molekulär formel: Ag(NH3)2F] 
- fenoler så som parachlorofenol, guaiacol, fenol 
- aluminumklorid 
- järnklorid sulfat 
- aluminiumsulfat 
- epineprin 

 
■FÖRVARING 
1) Förvara i en temperatur kring 0-10°C vid kylskåpsförvaring. 
2) Undvik hetta, direkt solljus, gnistor och öppna lågor 
3) ANVÄND INTE bondingen efter att utgångsdatumet passerat. 
 
■KASSERING 
Oanvänd TOKUYAMA BOND FORCE absorberas av exempelvis bomull eller gasbinda och kasseras enligt 
lokala regelverk. 
 
■KLINISKA PROCEDURER 
TOKUYAMA BOND FORCE binder till obehandlad emalj utan fosforsyra. Läs sektionen 
angående ”Rengöring, sektion 1” och “Gnuggning, sektion 8” för att försäkra bra resultat. 
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1. Rengöring 
Rengör tandytan grundligt med gummikopp och flourfri pasta. Skölj sedan med vatten. 

2. Isolation 
En kofferdam är att föredra för att isolera tandytan. 

3. Preparation av kavitet 
Preparera kaviteten och skölj med vatten. Underskär och snedslipa kanterna i kaviteten både vid 
posteriora och anteriora restaureringar. Detta bidrar till bättre kantanslutning och vidhäftning samt ett 
bättre estetiskt resultat. 

- Vid porslin/komposit reparationer, rugga ytan med en borr eller diamantinstrument. För att 
förbereda ytan för bindning; pensla på fosforsyra för rengöring; skölj ordentligt med vatten; lufttorka 
ordentligt och behandla med silanlösning enligt tillverkarens instruktioner.  

4. Torkning 
Torka kaviteten med hjälp av luftsprutan.   

- Torka inte ut den vitala tanden. Uttorkning kan leda till post-operativ smärta.  
- Eventuell olja från vinkelstycken, saliv, blod och exsudat på behandlingsytan ska tas bort innan  
bondingen appliceras. Detta kan göras med hjälp av exempelvis alkohol eller fosforsyra (2-3 sekunder 
innan applicering av bonding). 

5. Skyddande av pulpan 
Om kaviteten ligger nära pulpan bör denna skyddas med lämpligt material, till exempel kalciumhydroxid. 
Använd inte eugenolbaserade material då dessa kan påverka härdningen av BONDFORCE. 

6. Användning 
6-1. Unitdos 
Vrid av toppen på behållaren och doppa engångspenseln direkt däri.  

- För att undvika smittspridning, återanvänd inte materialen på nästkommande patient. 
6-2. Flaska 
Öppna locket och häll en eller två droppar i blandningsblocket. Stäng locket ordentligt efter att bondingen 
fördelats.  

- Torka av eventuell bonding som hamnat i och runt öppningen. 
- Blanda inte bondingen med andra leverantörers primers eller adhesiver. 

7. Applicering 
Applicera bondingen på kavitetsväggarna, både på emalj och dentin, med hjälp av en engångspensel. 
Bondingen bör appliceras en liten bit in på den obehandlade omkringliggande emaljen. Var noggrann med 
att applicera bondingen så den täcker hela området som ska behandlas. 

- Skydda bondingen från starkt ljussken innan appliceringen. 
- Appliceringen bör vara färdigställd inom 5 minuter från det att den droppats i blandningsblocket. 

8. Gnugga 
Gnugga på bondingen längs med marginalerna med hjälp av applikationspenseln samt ett lätt och stadigt 
tryck. Gnugga i minst 20 sekunder direkt efter appliceringen, även den intilliggande emaljen. 

- Tiden för gnuggning är viktig och inberäknar inte tiden för applicering. Vid ett flertal restorationer, 
se till att minst 20 sekunder med gnuggning läggs på varje kavitet. 

- Om saliv, blod, eller andra vätskor kontaminerar den applicerade/gnuggade bondingen, skölj 
noggrant med vatten följt av torkning, sedan applicera ny bonding.   

- Skölj inte med vatten om bondingen inte kontaminerats. 
 



9. Lufttorka 
Använd luftsprutan och en munspegel för att varsamt torka den bearbetade ytan tills det att bondingen 
stelnat (vanligtvis 5 sekunder). Blås sedan på ytan med en stark luftström i 5 sekunder eller mer. Använd 
sugen då det kan skvätta. 

- Om bondingen samlats på ett särskilt ställe i kaviteten och därav bildat ett för tjockt lager för att 
kunna lufttorka ordentligt, avlägsna överskottet med hjälp av en oanvänd, torr appliceringspensel. 
Lufttorka på samma sätt som är beskrivet ovan.   

10. Ljushärdning 
Håll härdljuslampan två millimeter från ytan och ljushärda i 10 sekunder eller mer. Är ytan stor eller 
svåråtkomlig för härdljuslampan så ska härdningen delas upp i sektioner som härdas individuellt. 

11. Ljushärdande komposit 
 Restaurera med ljushärdande komposit enligt tillverkarens instruktioner. 

- Använd inte självhärdande komposit eftersom monomer av fosforsyra i BOND FORCE kan påverka 
härdningen. Detta kan påverka hållbarheten på fyllningen negativt. 

 
Tillverkaren av TOKUYAMA BOND FORCE är inte ansvarig för skador orsakade av felaktigt användande 
av produkten. Det är användarens ansvar att säkerställa att produkten är anpassad till den behandling som 
ska utföras innan påbörjandet av denna. Produktspecifikationen av TOKUYAMA BOND FORCE kan 
förändras utan förvarning. När produktspecifikationen förändras kan även instruktioner och 
försiktighetsrekommendationer förändras. 
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Tillverkare      
Tokuyama Dental Corporation     
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku,  
Tokyo, Japan  
Tel: +81-3-3835-7201     

 
 
Svensk Rep. 
TS Dental Sales AB 
Köpmanngatan 31 
911 21 Vännäs 
www.tsdental.se 

Email: export@tokuyama-dental.co.jp Tel: +46 935 131 11 
Fax: +46 935 103 26 
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