
DENU SEAL
DENU barázdazáró anyag, 2x2 g (2x1,2ml) + 10 kanül

Fényre kötő barázdazáró anyag nagyfokú tapadással és keménységgel.
A fogszuvasodás megelőzésére használható a barázdákban és résekben. Folyékony 
halmazállapotának köszönhetően könnyen és gyorsan behelyezhető, nagyfokú tapadása és 
kopásállósága tartós barázdazárást biztosít. 
Színe: fehér

Jellemzői:

⦁ Hidrofil tömőanyag optimális nanofillerrel.

⦁ Nagyfokú tapadás.

⦁ Magas kopásállóság.

⦁ Kisfokú zsugorodás.

⦁ Fluoridot ad le.

Alkalmazási javaslatok:

⦁ barázdazáráshoz

⦁ kis méretű fogszuvasodáshoz

⦁ tejfogtöméshez
Kiszerelés:
2 X 1,2 ml-es fecskendő egyszer használatos kanülökkel.

Áttetsző, gyanta-alapú barázdazáró anyag

Leírás
A DenuSeal egy metakril-gyanta alapú, egykomponensű, fényre kötő barázdazáró anyag.

Összetétel

⦁ izzított szilícium-dioxid

⦁ bisphenol A glycedyldimethacrylate

⦁ színezékek

⦁ fotoiniciator

Indikáció
A zománc apró repedéseinek és réseinek feltöltésére a fogszuvasodás megelőzése céljából.

Ellenjavallatok
Ne használja olyan betegeknél, akik allergiásak a termékre.

Javasolt felhasználás

⦁ Tisztítsa meg a fogakat, hogy eltávolítsa a lepedéket.

⦁ Izolálja a fogakat a nyáltól kofferdam vagy vattarollni segítségével. Használjon nyálszívót 
vagy nagy teljesítményű elszívót, amennyiben lehetséges.

⦁ Savazza meg az érintett fogfelszínt a gyártó előírásai szerint. A savazás után alaposan 
öblítse le a fogat vízzel.

⦁ Levegővel szárítsa meg a fogfelszínt. Kerülje a nyállal történő szennyeződést. Ha a savazott 
felszínen nem jelenik meg krétafehér folt, ismételje meg a műveletet.

⦁ Egy egyszer használatos kanül segítségével vigye fel a DenuSealt a fogra. Egy szonda 
segítségével oszlassa el az anyagot, így elkerülheti a buborékok kialakulását.

⦁ Világítsa meg a felszínt 20 mp-ig egy fotopolimerizációs lámpával (420-500nm).
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⦁ A felesleges anyagot távolítsa el a fogról.

⦁ Tárolás

⦁ Ne tárolja magas hőmérsékleten és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

⦁ Ne tárolja közvetlenül eugenol tartalmú anyagok mellett.

⦁ Használat után azonnal helyezze vissza a zárókupakját.

Figyelmeztetések

⦁ Kizárólag fogászati célra használható.

⦁ Lehetőleg fogorvos vagy fogszakorvos használja.

⦁ Gyermekektől távol tartandó.

⦁ Ha bőrirritáció vagy allergia jelentkezik, ne használja.

⦁ Kerülje a bőrrel való érintkezését mielőtt az anyag megkötne. Ha az anyag bőrrel érintkezik, 
azonnal mossa le szappannal és vízzel.

⦁ Ha véletlenül szembe kerül vagy hosszabb ideig érintkezik a nyálkahártyával, bő vízzel 
öblítse le.

⦁ Használjon védőkesztyűt és lehetőleg kerülje a kézzel való érintést.

⦁ Ha hűtőben tartja, használat előtt várja meg, míg az anyag eléri a szobahőmérsékletet.

⦁ Abban az esetben, ha az anyag nem kötne meg, ellenőrizze a lámpa fényerejét és lépjen 
kapcsolatba a gyártóval vagy eladóval.

⦁ Ne használja a lejárati időn túl.
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