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Pastă profilactică Ultrapro Tx
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Ultra-Etch 15 secunde, lavaj. Uscare cu aer şi aplicare PrimaDry. UltraSeal XT plus. Fotopolimerizare 20 de secunde.

Sigilare de bună calitate. Un imens serviciu adus pacienţilor de orice vârstă.Fosete adânci, cu risc mărit şi leziuni incipiente.

1 Boksman L, Carson B. A two-year retention and caries rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. Gen Dent 1998 March-April; 46(2): 184-187 (Lit # 42). 
2 Dickinson GL. Microleakage evaluation of UltraSeal XT pit and fissure sealant with PrimaDry drying agent. Department of Restorative Dentistry. Medical College of Georgia, December, 1992. (Lit #21). 
3 Adams TJ, Frazier KB, Browning WD. Effect of drying agent use on sealant penetration. (Abstract #363) J Dent Res 2000;79;189. (Lit # 64).

Blue Micro Tip

UltraSeal XT® plus
SIGILANT PENTRU FOSETE ŞI  F ISURI 

Inspiral Brush Tip

PrimaDry folosit împreună cu uscarea cu aer a fisurilor înainte de aplicarea răşinii, creşte substanţial gradul de penetrare a acesteia,
deoarece înlătură orice urmă de umiditate reziduală din fisuri, iar răşina rămăne unicul agent de umidificare.

Utilizarea PrimaDry înaintea reparării restaurărilor cu compozit este un alt mare avantaj, deoarece elimină umiditatea acumulată în res-
taurările existente, rezultatul fiind un grad semnificativ mai ridicat de adeziune cu noul strat de compozit.

Nu folosiţi PrimaDry pe dentină. Proprietăţile sale puternic hidroscopice ar conduce la extragerea umidităţii din canaliculele dentinare,
ceea ce ar putea provoca pacientului disconfort şi durere. În astfel de cazuri, alternativa optimă este Peak Bonding System.

!

•  Sigilarea rapidă şi sigură a fisurilor
•  Rezistent mecanic şi la uzură
•  Tixotropic – curge în fosete şi fisuri; nu migrează de pe locul aplicării 1, 2 

•  Radio-opac, cu eliberare de fluor, disponibil în patru nuanţe

Ce îşi doresc copii când ajung la medic: Faceţi lucrarea repede! Ce îşi doresc părinţii când copiii lor ajung la medic: Faceţi lucrarea
durabilă!

UltraSeal XT plus vă ajută să îndepliniţi ambele dorinţe – datorită aplicării direct cu seringa şi datorită compoziţiei optime a materialului
cu conţinut ridicat de material de umplere.
Vâscozitate ideală: Ultra Seal XT plus devine fluid la trecerea prin aplicatorul Inspiral Brush Tip dar, odată plasat, se întăreşte. Spre de-
osebire de canulele obişnuite, aplicatorul cu pensulă poate fi folosit pentru introducerea sigilantului în fisuri evitând formarea bulelor
de aer.
Volumul mare de material de umplere (58%) conferă stabilitate mărită şi o rezistenţă mai mare la abraziune.
În etapa pregătitoare a tratamentului, utilizaţi PrimaDry (a se vedea mai jos) deoarece îndepărtează umiditatea reziduală din fisuri şi
permite pătrunderea perfectă a sigilantului UltraSeal XT plus.3



PrimaDry
Pentru prepararea şi uscarea optimă a fisurilor (a se vedea şi explicaţia de la pagina
26). PrimaDry conţine 99% solvenţi organici şi 1% amorsă. Astfel, PrimaDry vola-
tilizează rapid umiditatea din fisuri după lavajul demineralizantului cu jet de apă şi
uscarea cu aer. Pelicula ultrafină de amorsă formată acţionează ca agent de umidi-
ficare permiţând astfel sigilantului Ultraseal XT plus să umple perfect orice fisură.
La fel de util este şi înaintea restaurărilor cu compozit. Nu folosiţi pe dentină. 

P R E V E N Ţ I A

27
Blue Micro Tip

Inspiral Brush Tip

Inspiral Brush Tip

Sigilare rapidă şi sigură în trei etape

A se păstra la rece.

UltraSeal XT umple toate colţurile, căptuşind cavitatea – deci
asigurând pregătirea ideală pentru obturarea cariilor cu com-
pozit compact.

Restaurarea unei cavităţi de mici dimesiuni clasa I cu Ultra-
Seal XT plus, după demineralizare şi adeziune. Stabilitate mă-
rită datorită conţinutului ridicat de material de umplere.

UltraSeal XT plus este tixotropic şi devine fluid doar atunci
când curge prin canalul elicoidal al aplicatorului Inspiral
Brush Tip până la pensulă, întărindu-se după aplicare.

UltraSeal XT® plus
SIGILANT PENTRU FOSETE ŞI  F ISURI 

Sistem de aplicare sofisticat
Stratul iniţial de căptuşire 
pentru obturarea cavităţii Restaurare minoră, clasa I

UltraSeal XT plus Kit
1 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus,
1 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch, 2 x 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry,
20 Inspiral Brush Tips, 20 Blue Micro Tips

Alb opac                Transparent    A1                    A2
UP 725             UP 563       UP 1286      UP 733� 77,90

UltraSeal XT plus Refill
4 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus

Alb opac                Transparent    A1                    A2
UP 726             UP 565       UP 1289      UP 734

UltraSeal XT plus Econo Refill
20 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus

Alb opac
UP 727

Pentru aplicare, comandaţi:
Blue Micro Tip

Pentru aplicare, comandaţi:
Blue Micro Tip, Inspiral Brush Tip

1. Demineralizaţi fisurile cu Ultra-Etch

2. Uscaţi/preparaţi cu PrimaDry

3. Sigilaţi cu UltraSeal XT plus

A se păstra la rece.

UltraSeal XT plus este compozitul cu cea mai bună fluiditate. 
(CRA Newsletter, iulie 2006, testarea a 40 de materiale com-

pozite fluide)
!

Blue Micro Tip

UP 716 PrimaDry Refill
4 x 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry

UP 717 PrimaDry Econo Refill         
20 x 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry
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•  Curăţare fină a dinţilor şi gingiei
•  Capacitate excelentă de acces la zonele dificile
•  Peri moi, rotunjiţi la capete
•  Mâner cu design ergonomic, gât flexibil
•  Disponibil în culorile albastru, verde şi roz

Opalescence® Smilebrush

•  Îndepărtare eficientă a plăcii bacteriene
•  Dispozitiv de curăţare a limbii inclus
•  Curăţare fină a dinţilor şi gingiei
•  Mâner confortabil
•  Disponibilă în culorile albastru, roşu, violet şi

verde

Opalescence® Oral Hygiene Brush

•  Cap tamponat
•  Curăţare fină a dinţilor şi gingiei
•  Mâner lat, cu priză uşoară
•  Culori şi imagini atrăgătoare
•  Disponibil în culorile albastru, verde şi roşu

Opalescence® Jr. Smilebrush

•  Cap tamponat
•  Curăţare fină a dinţilor şi gingiei
•  Mâner lat, cu priză uşoară
•  Design special cu figuri în acţiune UltraSeal
•  Exact pe placul copiilor

UltraSeal Kids Brush

•  Nu se despică şi nu se rup
•  Suprafaţă texturată pentru o curăţare mai bună
•  Echilibru perfect între flexibilitate şi rigiditate
•  Masajul ţesutului interproximal concomitent cu
   îndepărtarea resturilor şi a plăcii bacteriene

Opalpix™

nou

nou

nou

UP 5850 Opalescence Smilebrush
12 buc. în culori variate (4 buc. din fiecare)

UP 5858 Opalescence Oral Hygiene Brush
12 buc. în culori variate (3 buc. din fiecare)

UP 5855 Opalescence Jr. Smilebrush
12 buc. în culori variate (4 buc. din fiecare)

UP 5854 UltraSeal Kids Brush
12 buc.

UP 6600 Opalpix
12 cutii a câte 32 buc. Opalpix

Dimensiune reală
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Pastă de dinţi cu efect de albire Opalescence®1

•  Eliberare eficientă şi rapidă a fluorului
•  Grad mărit de asimilare a fluorului în smalţ2

•  Protecţie maximă a restaurărilor smalţului şi dentinei3

•  Protejează dinţii împotriva modificării culorii
   după albirea lor cu Opalescence
•  Aromă mentolată ce conferă prospeţime

Pasta de dinţi Opalescence este ideală pentru pacienţii care doresc să-şi păs-
treze nuanţa obţinută după albirea dinţilor. Aroma proaspătă şi formula unică
maximizează doza de fluor asimilată la nivelul smalţului, îndepărtând în acelaşi
timp petele superficiale la cele mai scăzute niveluri de abraziune. Pasta de dinţi
Opalescence conţine florură de sodiu 0,25% (ceea ce corespunde aproximativ
la 1100 ppm ioni de fluor). Îndepărtează petele superficiale şi albeşte dinţii cu
două nuanţe în numai o lună!4 Ameliorează gingivita!5

UP 401 Pastă de dinţi cu efect de albire Opalescence
12 x 100 ml (128,10 g)

UP 402 Pastă de dinţi cu efect de albire Opalescence
24 x 25 ml (32,03 g)

1 Această pastă de dinţi nu conţine peroxid. 
2 Wood GD, Schemehorn BR. Enamel fluoride uptake study. Indianapolis: Oral Health Research Institute, School of Dentistry, Indiana University.
3 Schemehorn BR, Zwartt A. Relative dentin abrasion test on dentifrices. Indianapolis: Oral Health Research Institute, School of Dentistry, Indiana University. 
4 Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme. (Abstract #2747) J Dent Res 1998;77;975. (Lit #51) 
5 Gultz J, Lopresti J, Settembrine L, Scherer W. Clinical efficacy of a whitening toothpaste. (Abstract #2739) J Dent Res 1998;77;974. (Lit #48)

Studiile cu privire la doza de fluor asimilată de
smalţ au demonstrat că, în comparaţie cu alte
mărci importante, Opalescence asigură o doză
de cca. 4,8 ori mai mare de fluor asimilat în
smalţul dinţilor.2

*   Controlul a fost efectuat pe baza formulei
     Opalescence fără adăugare de fluor
**  Procedura de testare folosită a fost identică 
     cu cea identificată ca Procedura 40 din 
     Monografia FDA

Nici o altă pastă de dinţi „pentru albire” nu are
un nivel mai scăzut de abraziune decât Oplales-
cence.3

Activitatea antimicrobiană relativă a Opalescence în comparaţie cu alte mărci importante.
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Împingeţi materialul din seringa albă în cea transparentă de 5 ori în ambele direcţii pentru ameste-
carea conţinuturilor. Împingeţi lacul în seringa albă pentru a fi aplicat.

Montaţi strâns aplicatorul FX Flex Tip şi poziţio-
naţi-l la un unghi de 90º, dacă doriţi. Lacul nu
va curge liber dacă aplicatorul este îndoit prea
mult.

Uscaţi dinţii ce urmează a fi trataţi înainte de
aplicare. Scoateţi o cantitate mică de lac din
aplicator. Aplicaţi un strat subţire pe suprafaţa
tratată.

Flor-Opal® Varnish White
LAC DE FLUORURĂ DE SODIU 5%

Flor-Opal Varnish White Kit
5 x 0,5 ml (0,52 g) Flor-Opal
Varnish White, 7 FX Flex Tips

UP 4505 Aromă de gumă de mestecat
UP 4506 Aromă mentolată�

Flor-Opal Varnish White Refill
20 x 0,5 ml (0,52 g) Flor-Opal
Varnish White, 25 FX Flex Tips

UP 4503 Aromă de gumă de mestecat     
UP 4504 Aromă mentolată�

Aplicator FX Flex
UP 6025 25 buc.

UP 6026 75 buc.

Aşezaţi uşor buza peste suprafaţa dintelui pentru
a asigura contactul lacului cu saliva. În contact
cu saliva, lacul se întăreşte şi rămâne aplicat
timp de mai multe zile până la săptămâni.

Evitaţi perierea dinţilor sau mestecarea unor ali-
mente tari timp de 4-6 ore după aplicarea tra-
tamentului.

•  Tratament de fluorizare profund, eficient şi de durată 
•  Sistem unic de realizare a amestecului şi de aplicare
•  Aplicare rapidă şi uşoară
•  Două arome extraordinar de plăcute: mentă şi gumă 
   de mestecat

Flor-Opal Varnish White este un lac de fluorizare aromat,
îndulcit cu xylitol, cu o concentraţie de 5% fluorură de
sodiu într-un purtător de răşină.

Sistemul de realizare a amestecului şi aplicarea cu seringa
elimină problemele inerente ale celorlalte lacuri de fluori-
zare – separarea fluorului prin sedimentare.

Aplicatorul FX Flex Tip este extrem de flexibil, fiind terminat
cu perie la capăt pentru a permite accesul uşor la toate
feţele dinţilor şi a distribui lacul egal.

Pentru aplicare, comandaţi:
FX Flex Tip

Lacurile obişnuite sunt de culoare galbenă, aşa
cum se arată pe incisivul central drept, în com-
paraţie cu lacul de un alb estetic Flor-Opal Var-
nish White ce poate fi observat pe ceilalţi
incisivi ai arcadei superioare.

Decalcifieri severe şi carii provocate de igiena
precară din timpul tratamentului ortodontic.
Statisticile demonstrează că o parte semnifica-
tivă din efectul de decalcifiere poate fi prevenită
prin aplicarea lacului pe bază de fluor la fiecare
şase săptămâni1.

FX Flex Tip

1 Stecksén-Blicks C et al.: Caries-Preventive Effectiveness of a Fluoride Varnish: A Randomized Controlled Trial in Adolescents with Fixed Orthodontic Appliances. Caries Research Vol 41, Jan. 2007
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Universal Dentin Sealant se aplică direct din se-
ringă în zona cervicală cu ajutorul unui aplicator
Black Mini Brush Tip.

•  Aplicare rapidă – spălare şi uscare
•  Ideal după detartraj şi după tratarea rădăcinilor

Răşină biocompatibilă, nepolimerizabilă, cu masă moleculară ridicată, într-un solvent organic volatil. Acoperă rădăcinile sensibile după
tratare, minimizând disconfortul post operator prin sigilarea canaliculelor dentinare. Formează o barieră temporară, biocompatibilă şi
practic de nepătruns împotriva bacteriilor, răşinilor, acizilor, cimentului, materialelor de restaurare, etc. Universal Dentin Sealant a fost
conceput pentru a proteja şi reduce sensibilitatea în zona cervicală a dinţilor. Dacă este necesar un material de căptuşire sau de coafare
a cavităţii, utilizaţi Ultra-Blend plus (pag. 60).

UP 266 Universal Dentin Sealant
4 x 1,2 ml (1,08 g)

Black Mini Brush Tip

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Brush Tip

Pastă profilactică Ultrapro® Tx

Pastă profilactică Ultrapro Tx, 200 buc. (2 g fiecare)
                                    Fin                        Mediu                      Grosier

Aromă mentolată         UP 8309           UP 8310              UP 8311
Walterberry                                         UP 8312              UP 8313
Gumă de mestecat                                UP 8314              UP 8315

Universal Dentin Sealant
SUBSTANŢĂ DE DESENSIBILIZARE

•  Pastă profilactică în doze unitare 
•  Formulă ce previne împrăştierea
•  Gumă de mestecat cu aromă de mentă, fără coloranţi, cu 
   arome specifice Ultradent
•  Îndepărtare completă extrem de uşoară pentru eliminarea 
   particulelor reziduale
•  Conţine fluor şi nitrat de potasiu; fără gluten

Agent de lustruire a smalţului dentar, în doze unitare comode. Trei tipuri de granulaţie, trei arome extrem de plăcute. Conţine 1,23%
ioni de fluor şi 5% nitrat de potasiu. Produs destinat utilizării în cadrul procedurilor de curăţare şi lustruire, ca parte componentă a tra-
tamentului profilactic dentar profesional.

nou
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•  Greutate redusă – 60 g
•  Design ergonomic, elegant şi echilibrat 
•  Se roteşte cu 360º
•  Indepărtare eficientă a petelor dificile
•  Funcţionare fără generare de vibraţii
•  Întreţinere extrem de uşoară 

Piesa de mână Ultrapro Tx pentru igienă este realizată din aluminiu de aviaţie uşor şi anodizat. Această piesă de mână echilibrată, cu o
bună aderenţă la mână şi cu o întreţinere extrem de uşoară, asigură o utilizare lină, fără a produce vibraţii. Motorul cu raport de reducere
a turaţiei de 5:1 are o gamă de lucru cuprinsă între de 3.000 şi 3.500 rot/min la presiuni variabile de lucru în limitele 35-45 psi. Motorul
cu pornire uşoară, acţionat cu aer comprimat, previne stropirea cu picături, în timp ce cuplul ridicat asigură rezultate excelente la înde-
părtarea petelor rezistente.

PIESĂ DE MÂNĂ PENTRU TRATAMENT PROFILACTIC

                   Coturi profilactice Ultrapro Tx
UP 8308      Material moale – verde, 144 buc.

UP 8307      Material tare – albastru, 144 buc.

UP 8318      Material moale – verde, 500 buc.

UP 8317      Material tare – albastru, 500 buc.

•  Construcţie care asigură o funcţionare lină, transmisie silenţioasă
•  Forma ergonomică reduce semnificativ microtraumele la nivelul palmei 
   şi braţului
•  Fără conţinut de latex
•  Conicitate optimizată pentru un acces subgingival mai bun
•  Coturi pentru tratament cu cupe codificate color, din material tare (verde) sau moale
   (albastru)

Ultrapro Tx 
COTURI PROFILACTICE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

UP 8302 Ultrapro Tx Kit
1 motor, 3 capete conice

UP 8306 Ultrapro Tx Motor
1 buc.

Capete conice Ultrapro Tx
UP 8303 verde, 1 buc.
UP 8304 roşu, 1 buc. 
UP 8305 albastru, 1 buc.

UP 8316 Ulei pentru piesă de mână Ultrapro Tx
15 ml 

nou


