
OliNano SEAL

Nowość

SILIKONOWY NANO-PROTEKTOR

 � opatentowana formuła

 � bez wytrawiania, 
bez naświetlania

 � ponad 12-miesięcy 
ochrony

 � transparentny



OliNano SEAL Informacje o produkcie

Innowacyjna formuła OliNano SEAL
OliNano SEAL to innowacyjny protektor w formie lakieru na bazie 
opatentowanego polimeru silikonowego zapewniającego wy- 
jątkową adhezję do szkliwa i zębiny - bez uprzedniego ich 
wytrawiania. Dzięki tej innowacyjnej formule materiał utrzymuje 
się na powierzchni zębów około 12 miesięcy (w większości 
dostępnych produktów ten okres to max. 2-3 miesiące).

Sytuacje, w których OliNano SEAL jest niezbędny: 

Silikonowy polimer:
 – zapewnia doskonałą adhezję do szkliwa i zębiny

 – jest transparentny - nie pozostawia plam 
nawet na wybielanych zębach

NANO-fluoroapatyt:
 – wypełnia mikropęknięcia szkliwa

 – zamyka otwarte kanaliki zębinowe 
w odsłoniętych szyjkach

NANO-fluorek wapnia:
 – pełni funkcję rezerwy fluoru sterowanej 

zmianami pH

 – uwalnia fluor stopniowo i długoterminowo

Aminofluorek Olaflur:
 – natychmiastowo uwalnia duże ilości fluoru

 – przyspiesza naturalny proces remineralizacji
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bez wytrawiania
bez naświetlania

PREDYSPOZYCJE PACJENTA
• podatnoœæ (wra¿liwoœæ) tkanek zêba na odwapnienia
• ods³anianie siê okolic przyszyjkowych (wiek)
• trudnoœci z samodzieln¹ higien¹

ZABIEGI STOMATOLOGICZNE
• profesjonalne i domowe wybielanie zêbów
• nieszczelne wype³nienia i uzupe³nienia protetyczne

NIEWŁAŚCIWA DIETA
• p³yny i pokarmy wp³ywaj¹ce na zwiêkszon¹ rozpuszczalnoœæ szkliwa
• duże iloœci spo¿ywanych cukrów

NIEODPOWIEDNIA HIGIENA
• niew³aœciwe lub zbyt intensywne szczotkowanie
• demineralizacja wokół zamków ortodontycznych i bi¿uterii nazêbnej
• niestosowanie siê do zaleceñ lekarza

zAlEżNE 
Od PAcjENTA

NIEzAlEżNE 
Od PAcjENTA



OliNano SEALZastosowanie produktu

Wskazówki dotyczące aplikacji OliNano SEAL:

Powierzchnię poddawaną leczeniu należy 
oczyścić i wypolerować.

Odizolować od dostępu śliny (np. koferdam 
czy wałeczki ligniny) i osuszyć.

 1.  2.

Równomiernie rozprowadzić cienką wartstwę 
OliNano SEAL na leczonej powierzchni. 
W przestrzeniach międzyzębowych można 
użyć nici dentystycznej.

UWAGA! Unikać kontaktu ze śluzówką.

Pozostawić OliNano SEAL do wyschnięcia
na ok. 1min. Etap ten można nieco 
przyspieszyć ostrożnie susząc strumieniem 
powietrza.

WAżNE: Po całkowitym wyschnięciu 
aplikację powtórzyć - krok 1 i 2.

Powierzchnię poddaną leczeniu należy 
delikatnie wypolerować.

Buteleczkę OliNano SEAL dokładnie 
wstrząsnąć (słyszalny będzie dźwięk 
metalowej kuleczki wewnątrz butelki).
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OliNano SEAL właściwy do wielu zastosowań:
 3 profilaktyka próchnicy dzieci i dorosłych, a także pacjentów leczonych stałymi

 aparatami ortodontycznymi i pacjentów wymagających specjalnej opieki

 3 pokrywanie zębów po zabiegach profesjonalnego oczyszczania

 3 ochrona zębów po wybielaniu profesjonalnym i domowym

 3 znoszenie nadwarażliwości okolic przyszyjkowych zębów

 3 remineralizacja twardych tkanek zęba oraz uzupełnianie mikropęknięć szkliwa

 3 tymczasowe uszczelnianie wypełniełnień i uzupełnień protetycznych

miesięcy ochrony12 miesięcy ochrony12



KOd OL 008

OliNANO Seal

1 butelka 5ml
20 jednorazowych pędzelków
1 tacka do aplikacji

Twój Partner handlowy

OLIDENT
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

Dołącz do nas na Facebook’u

Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

Wyjątkowe cechy OliNano SEAL:

długotrwała ochrona
zamykanie kanalików

doskonała adhezja   

OliNano SEAL
SILIKONOWY NANO-PROTEKTOR

• wiele zastosowañ bez wzglêdu na wiek pacjenta
• wzmacnianie odpornoœci szkliwa

• zdolnoœæ do remineralizacji
• zamykanie ods³oniêtych kanalików zêbinowych

• ochrona tkanek przed dzia³aniem kwasów

• d³ugotrwa³a ochrona - ponad 12 miesięcy
• prawdziwa NANO-technologia

• bez wytrawiania, bez naœwietlania
• transparentny – nie pozostawia plam

• doskona³a adhezja do powierzchni zêbów
• natychmiastowe i trwa³e uwalnianie fluoru

• ³atwoœæ u¿ycia: szybka aplikacja, szybkie schniêcie
• wydajnoœæ – oko³o 200 zastosowañ z 1 buteleczki


