OliSeal F
Ceramiczny uszczelniacz do bruzd

COLOUR

CHANGE

Nowość
 idealna płynność
 wysoka odporność
na obciążenia
 stałe uwalnianie fluoru,
tzw. efekt „baterii fluorowej”
 zmiana koloru po polimeryzacji

OliSeal F

Informacje o produkcie

Wyjątkowa formuła OliSeal F
OliSeal F to ceramiczny uszczelniacz do bruzd uwalniający
fluor. Dzięki optymalnej płynności jest wyjatkowo wygodny
w użyciu oraz gwarantuje bezpieczne i pewne wypełnienie
przestrzeni. Ponadprzeciętna odporność mechaniczna (Rys. 2)
zapewnia trwałą ochronę przez długi czas.
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Dla dodatkowej wygody i precyzji aplikacji, OliSeal F o pierwotnie żółtym kolorze, po polimeryzacji
zmienia się na zupełnie przezroczysty. Doceniają to nie tylko lekarze, ale także pacjenci wymagający maksymalnej estetyki.

Aplikacja OliSeal F bezpośrednio ze strzykawki.

Dokładne rozprowadzenie OliSeal F za pomocą
aplikatora.

OliSeal F po polimeryzacji.

Optymalna płynność zapewnia głęboką penetrację
Płynność OliSeal F została tak dopasowana, aby materiał z łatwością zapływał w nieregularne bruzdy i szczeliny, ale jednocześnie nie spływał z powierzchni zębów. Głębokość polimeryzacji sięgająca 7,4mm (Rys. 1) daje pewność wiązania
nawet w bardzo głębokich bruzdach.

Odporność mechaniczna dla trwałej ochrony
OliSeal F wyróżnia się na tle swoich konkurentów bardzo wysokim wskaźnikiem odporności na ściskanie - 375 MPa
(Rys. 2). Zapewnia to wyjątkową trwałość materiału przy obciążeniach podczas żucia.

Rys. 1. Głębokość polimeryzacji (mm)

Rys. 2. Odporność na ściskanie (MPa)
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*Badania wewnêtrzne przeprowadzone przez producenta; Niemcy.
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OliSeal F

Szkło fluorowe ładowane jak bateria
OliSeal F zapewnia stopniowe uwalnianie fluoru, a codzienne szczotkowanie zębów pastą z fluorem uzupełnia jego
zapasy. Ten mechanizm działania przypomina pracę baterii, która oddaje energię i może być ponownie naładowana.
OliSeal F nieustannie wspomaga remineralizację oraz zwiększa odporność szkliwa.

Doskonała biokompatybilność i bezpieczeństwo - BPA-free!
OliSeal F może być stosowany na pierwsze stałe zęby trzonowe, a także już na zęby mleczne. Jest absolutnie biokompatybilny i nie zawiera szkodliwego bisfenolu A (BPA), co ma szczególne znaczenie dla zdrowia najmłodszych pacjentów.

Wskazówki dotyczące aplikacji OliSeal F:

30 s.

Wytrawianie leczonej powierzchni
OliEtch przez 30 sekund.

Spłukiwanie wytrawiacza strumieniem
wody.

Dokładne osuszenie powierzchni.

20 s.

Aplikacja OliSeal F bezpośrednio ze
strzykawki.

Polimeryzacja przez 20 sekund.

Opracowanie i sprawdzenie okluzji.

Tiksotropowy OliEtch
OliEtch to uniwersalny kwas ortofosforowy o wygodnej konsystencji żelu z technologią „NON-DRIPPING”. Zaawansowane cząsteczki krzemowe zawarte w żelu OliEtch zapewniają wyjątkowe właściwości tixotropowe wytrawiacza. Ma to
szczególne znaczenie przy selektywnej technice wytrawiania, gdzie potrzebna jest bardzo precyzyjna aplikacja (np.
brzeg szkliwa).

NON-DRIPPING
TECHNOLOGY

Aplikacja OliEtch z końcówki Safe-Tip.

Selektywna technika wytrawiania.
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OliSeal F
CERAMICZNY USZCZELNIACZ DO BRUZD

Cechy wyróżniające OliSeal F:
33 optymalna płynność podczas aplikacji
33 wyjątkowa głębokość polimeryzacji > 7mm
33 estetyczna zmiana koloru po utwardzaniu
33 ponadprzeciętna odporność mechaniczna
33 stałe kumulowanie i uwalnianie fluoru
33 bez zawartości szkodliwych substancji typu BPA

remineralizacja

Stała remineralizacja

dzięki efektowi „baterii fluorowej”
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OliSeal F

1 strzykawka 2 ml
3 końcówki wewnątrzustne
KOD

OL 009

NON-DRIPPING
TECHNOLOGY

OliEtch

1 strzykawka 3 ml
3 końcówki wewnątrzustne
KOD

OL 104

3 strzykawki 3 ml
9 końcówek wewnątrzustnych
KOD

OL 104 set

Twój Partner handlowy

Dołącz do nas na Facebook’u

OLIDENT Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com
Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

