
 

ULTRASEAL XT Hydro 
 

Фисурен силант и течлив композит – 53% запълнен ! 
 
Описание: 
 
ULTRASEAL XT hydro притежава следните свойства: 
 Тиксотропен, приблизително 53% запълнен композитен силант, който прониква в спираловидните фисури 

благодарение на революционния накрайник Inspiral Brush. 
 Отделя флуорид. 
 Нeнадмината сила и минимално полимеризационно свиване. Когато се използва като течен композит за 

полагане на суперадаптивен начален слой, рентгеноконтрастността му е удобство за контрол на лечението. 
Притежава идеален вискозитет, което прави моделирането му максимално лесно. 

Показания: 
Използвайте ULTRASEAL XT hydro като профилактичен силант за ямки и фисури.  
Може също да се използва за микрообтурации, тунелни възстановявания или начален слой при големи композитни 
възстановявания. 

Подготовка за работа: 
1. Снемете луеровата запушалка на 35%-ния ецващ гел Ultra-Etch в приложената сринцовка. Плътно завийте към 

спринцовката накрайника за еднократна употреба Inspiral Brush или Blue Micro. 
Когато използвате ULTRASEAL XT hydro като микровъзстановителен или суперадаптивен начален слой, 
използвайте бондинг  PQ1 или PermaQuick. 

2. Дръжте спринцовките в дланта на ръката си вместо по традиционния начин с палец върху буталото. 
3. Изолирайте зъба, който трябва да бъде силанизиран с кофердам като DermaDam. Навлизането на влага под 

формата на течност или пара е сериозна пречка за качественото поставяне на бонд или силанизиране. 
 
Забележка:  
Винаги завивайте накрайника Inspiral Brush  здраво към спринцовките. Използвайте бавен, равномерен натиск, 
въвеждайки композитния силант през накрайника Inspiral Brush. Никога не използвайте прекомерна сила за 
изкарването на какъвто и да е материал. Ако нещо пречи на свободното изтичане, заменете с нов накрайник.  

Процедура: 

А. Силанти за ямки и фисури 

Почистете фисурите със AirFlow или с тънък диамантен борер. Препоръчваме Fissure Prep Bur за премахване на 
емайловата пеликула, както и за диагностика! Ако използвате AirFlow със сода бикарбонат, препоръчва се двойно 
ецване. Първото нанасяне неутрализира содата бикарбонат, а второто извършва ецването на емайла. 

Ецване: Нанесете Ultra-Etch на фисурата използвайки накрайника Inspiral Brush или Blue Micro, както предпочитате. 
Ецвайте с Ultra-Etch за 15 секунди, тогава изплакнете с водно-въздушен спрей. 
 
 
 
Сушене и бондинг: След като приложите въздушно сушене, нанесете Ultra Seal XT Hydro.  
 
Покриване със силант: Изкарайте малка капчица от силанта на накрайника Inspiral Brush. Нанесете го до най-
дълбоката част на фисурата като търкате през цялото време. Изкарайте още една малка капка и леко разнесете 
желаното количество, за да създадете крайната форма на силанта. Силантът се втечнява при разтъркване, за да 
навлезе максимално във фисурите и веднъж положен на място, леко се сгъстява за да има минималнo течене. 

Фотополимеризация: Полимеризирайте с качествен апарат за 20 секунди. 

Б. Микровъзстановявания и тунелни обтурации: 

Използвайте ULTRASEAL XT hydro за микровъзстановявания и тунелни обтурации. Ако лезията е основно в 
емайла, ръбовете трябва да бъдат ецвани и покрити с бонд и силант. Ако лезията е основно в дентина, 
първо трябва да се приложи тотален бондинг. 
 

 

ULTRADENT Products - USA 
 

Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт! 
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В. Суперадаптивен начален слой 
 
Подгответе дентина и емайла с бондинг системите за дентин PQ1 или PermaQuick. Нанесете ULTRASEAL XT hydro 
през накрайника Inspiral Brush, за да служи като начален слой преди композитното възстановяване. Осигурете 
интимен контакт между дентина и ULTRASEAL XT hydro, като последния е положен в проксималния участък на 
препарацията, непосредствено до матрицата! Taка потенциалната опасност от шупли или микропросмукване е на 
пратика елиминирана! От полза е също това, че на мястото се изпуска флуорид. Фотополимеризирайте композитния 
силант с качествен апарат за 20 секунди. 
 
Предпазни мерки: 
 
Общи: 
1. Поставете луеровите запушалки обратно на място, когато не използвате спринцовките или изпoлзвайте 

капачките TipSoc. 
2. Накрайниците са за еднократна употреба. 
3. Дължината на четчицата на накрайника Inspiral Brush се регулира като хванете четчицата и я  издърпвате 

навътре и навън през накрайника. Намалете дължината за по-твърд ефект с цел по-дълбоко проникване на 
композитния силант в фисурите. Влакната могат да се нагласят до около 1-2 мм. 

4. Почиствайте и дезинфекцирайте спринцовките след всеки пациент. Използвайте Ultradent Syringe Covers 
запечатани с Ultradent Impulse Sealer за предпазване от заразяване. 

5. Никога не опитвайте да нанесете ец гел или силант през друг накрайник освен Inspiral Brush. Aлтернативни 
накрайници са Blue Micro (за Ultra-Etch) и Black Micro (за ULTRASEAL XT hydro). 

 
Ultra-Etch:  
1. Експериментирайте с нанасянето на Ultra-Etch върху нещо ПРЕДИ да го използвате върху пациенти, за да 

свикнете с лекотата, с която визкозният разтвор се предвижва през накрайника. Никога не го използвайте 
директно в устната кухина преди да сте изпробвали как изтича от накрайника. Никога не насилвайте буталото да 
пропусне течност директно в устната кухина; това може да доведе до изтичането на прекалено голямо 
количество от материала. Ако течността не излиза плавно НЕ продължавайте. Заменете с нов накрайник и 
отново го изпробвайте преди да го използвате върху пациента. Прекалено силен натиск ще доведе до падане 
на накрайника и изтичане на огромно количество от съдържанието на спринцовката. 

2. Не забравяйте, че всяка силна киселина като фосфорната киселина може да изгори и нарани тъканта. 
Внимавайте да не го впръснете в очите, в лигавицата, по кожата или по някоя друга част от тялото. Използвайте 
само за зоните, които са за ецване. Ако попадне някъде другаде веднага изплакнете с много вода. 

 
ULTRASEAL XT hydro: 
 
1. Подсигурете необходимата изолация преди поставянето на силантите. Чистото и сухо поле е от съществено 

значение за доброто покриване с бонд.  
2. Никога не насилвайте буталото на спринцовката; използвайте бавен, равномерен натиск, когато нанасяте 

ULTRASEAL XT hydro. Ако нещо пречи на изтичането, заменете накрайника Inspiral Brush с нов и проверете как 
изтича преди да продължите. Ако насилвате буталото това ще доведе до падане на накрайника и изтичане на 
огромно количество от съдържанието на спринцовката. 

3. Тъй като той е течлив композит, ограничете употребата му до малки възстановявания или до началния 
(суперадаптивен) слой на големите възстановявания. 

4. Използвайте сух и чист от масло въздух за подсушаване. 
5. Всеки композитен силант може да причини алергични реакции, ако той вече е с повишена чувствителност. 

Измийте хубаво засегнатото място, за да премахнете материала. Ако се появи дерматит, обрив или друга 
алергична реакция, консултирайте се с лекар. 

 
Важно за практиката! 
Проучванията и клиничния опит  показват, че качеството на фотополимеризацията зависи от апарата и неговата 
продължителна употреба. 

 
Важно: Ефективността на крушките, оптичните влакна, световодите и т.н, които провеждат светлината, 
намалява с остаряването на уреда. Уредите за фотополимеризация трябва да бъдат проверявани, за да е 
сигурно, че се прилага подходящата по качество полимеризация. Ниско качество на полимеризацията изисква 
повече време за прилагането й. Проверявайте с радиометър за полимеризация. 
 

Производител: Ultradent Products Inc. -  USA 
Представителство и методична помощ:  
MiPlant  ООД, тел. 02/ 950 30 20, 0887 630 755 
www.miplant.bg; miplant@miplant.bg  
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