
Prepararea

Seek • Sable Seek • ICB Brush • InterGuard • DermaDam

PropGard • OraSeal • Omni-Matrix • Omni-Matrix Sectional • Consepsis Scrub
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Vâslaşi pe Great Salt Lake Fotografie de Jolie Gordon
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UP 209 Seek Kit
4 x 1,2 ml (1,25 g) Seek, roşu
20 Black Mini Brush Tips

Seek® & Sable™ Seek®

INDICATORI DE CARIE 

Clătiţi cu jet de aer/apă şi aspiraţi concomitent.
Identificaţi dentina demineralizată, sclerotică, chiar
şi în locurile unde este greu vizibilă.

Reaplicaţi Sable Seek. Clătiţi şi verificaţi dacă s-a
îndepărtat în întregime caria.

Îndepărtaţi dentina cariată cu o freză rotundă la vi-
teză mică sau – pentru a evita excavarea excesivă
a cavităţilor adânci – cu un instrument de mână.

•  Indicatori de carie de culoare roşie şi verde închis
•  Aplicare sigură, acolo unde este cazul 

Seek este un indicator de carie care conţine coloranţi D&C
în soluţie de glicol şi care pătează dentina cariată în roşu.
Seek se poate folosi şi la identificarea canalelor radiculare
calcifiate.

Sable Seek conţine coloranţi FD&C în soluţie de glicol care
pătează dentina cariată în verde, diferenţiind-o de pulpă şi
facilitând astfel localizarea chiar şi în cazurile de preparări
în profunzime.

UP 233 Sable Seek Kit
4 x 1,2 ml (1,22 g) Sable Seek, verde
20 Black Mini Brush Tips

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Brush Tip

După pregătirea cavităţii, aplicaţi Sable Seek cu
ajutorul aplicatorului Black Mini Brush Tip.

Indicatorii de carie sunt materiale ajutătoare în identificarea şi îndepărtarea cariilor. Ei ajută la prevenirea cariilor secundare şi sunt
utili la identificarea dentinei demineralizate care trebuie îndepărtată pentru a îmbunătăţi puterea adeziunii la restaurările adezive.!

Black Mini Brush Tip

UP 210 Seek Refill
4 x 1,2 ml (1,25 g) Seek, roşu

UP 234 Sable Seek Refill
4 x 1,2 ml (1,22 g) Sable Seek, verde
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InterGuard®

PROTECŢIE FĂRĂ EGAL
•  Protejează dinţii adiacenţi în timpul preparării cavităţii 
•  Permite o preparare mai sigură şi mai rapidă 

InterGuard este un instrument auxiliar preventiv din material inoxidabil care
protejează dinţii adiacenţi împotriva leziunilor iatrogenice ce pot apărea în
etapa de preparare1. Excelent pentru pregătirea cariilor proximale de tip tunel.

Curăţaţi cavităţile preparate Curăţaţi înainte de aplicarea sigilantului. Curăţaţi în jurul aparatului dentar ortodontic. Utilizaţi ICB Brush împreună cu Consepsis Scrub
în cazul preparărilor pentru faţetele de acoperire
sau de coroană.

Mărime reală

•  Excelente pentru curăţarea zonelor greu accesibile
•  Placate cu un strat de Optalloy pentru a preveni reacţia alergică 
•  Concepute pentru utilizarea la viteză mică 
•  Autoclavabile

Aceste perii mici sunt concepute pentru curăţarea intracoronară şi extracoronară înainte
de obturările adezive, inlay-uri, onlay-uri şi coroane. Nu există nimic care să se compare
cu ele în privinţa accesului la clasa I, II, III, IV, V şi a pregătirii cavităţii pentru accesul en-
dodontic. Se folosesc cu dezinfectant sau cu pastă pentru detartraj. Formă cilindrică pen-
tru contra-unghi.

ICB™ Brush
PERII  INTRACORONARE 

1 Qvist V, Johannessen L, Bruun M. Progression of aproximal caries in relation to iatrogenic preparation damage. J Dent Res 1192;71(7):1370-1373. (Lit. #55) 

UP 1076 ICB Brush
30 buc.

UP 1077 ICB Brush
100 buc.

UP 3097 Gama de produse InterGuard
Set cu câte 5 buc. de 4,0 mm şi 5,5 mm
înălţime 

UP 4011 InterGuard, 4,0 mm înălţime
50 buc.

UP 4012 InterGuard, 5,5 mm înălţime
50 buc.

UP 4016 InterGuard, 4,0 mm înălţime
10 buc.

UP 4017 InterGuard, 5,5 mm înălţime
10 buc.

InterGuard a fost dezvoltat ca dispo-
zitiv de protecţie după publicarea unui 

studiu clinic care demonstra că, în două
treimi din cazuri, feţele proximale ale
dinţilor adiacenţi prezentau leziuni iatro-
genice produse în etapa de preparare. În
cabinetul meu am descoperit imediat că
InterGuard permite stomatologilor să lu-
creze mai repede şi mai sigur şi sunt
mândru că am contribuit cu un instru-
ment care a fost considerat ca fiind un
pas înainte în direcţia medicinii dentare
de înaltă calitate.

Dr. Ole Österby, inventator, Danemarca

!
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DermaDam®

DIGĂ DIN CAUCIUC

•  Fără pudră, rezistenţă mare la rupere
•  Risc scăzut de dermatită

Diga este fabricată din cel mai pur latex disponibil, fapt ce reduce posibilitatea apariţiei
reacţiilor adverse. Printr-o procesare de calitate se asigură un conţinut scăzut de proteine
la suprafaţă. 

Acest proces de spălare reduce, de asemenea, toate celelalte procese chimice la maxim 
3-4 mg/m2 (produsele altor firme conţin de pănă la 20 de ori mai mult). Prin aceasta se re-
duce la minim riscul unor reacţii alergice. Lipsa pudrei elimină riscul nedorit al contaminării
în timpul preparării.

Rezistenţă mare la rupere!

Stabilă şi solidă

PropGard®

DEPĂRTĂTOR ŞI  OPRITOR DE LIMBĂ

•  Ţine gura pacientului deschisă timp îndelungat fără să provoace disconfort
•  Previne contaminarea cu limba sau închiderea bruscă a gurii
•  Protejează limba de atingerea instrumentelor rotative
•  Poate fi dezinfectat cu soluţii fără conţinut de fenol

UP 311 DermaDam Medium 
(grosime 0,2 mm) pretăiată, 
15 cm x 15 cm, 36 buc.

UP 314 DermaDam Heavy 
(grosime 0,25 mm) pretăiată
15 cm x 15 cm, 36 buc.

UP 4100 PropGard Kit
10 PropGards (5 mărime mare, material                                  
moale/galben şi 5 mărime obişnuită, material rigid/violet) 
20 opritoare de limbă (10 stânga şi 10 dreapta)

Risc scăzut de dermatită: DermaDam reduce riscul ca utilizatorul să dobândească o sensibilitate la aditivii chimici.
În anumite situaţii, care implică proceduri de adeziune la dentină şi/sau smalţ sau necesitatea de a pătrunde sub marginea gingivală,

este posibil ca diga de cauciuc să nu fie practică. În astfel de cazuri se poate face hemostaza şi/sau controlul lichidului din şanţul gingival
folosind tehnica de preparare a ţesuturilor – a se vedea pag. 41.

!

Opritoare de limbă stânga şi dreapta. Protejează dinţii adiacenţi şi limba.

PropGard Refill
UP 4101 5 PropGards, mărime obişnuită, 

material rigid/violet 
UP 4103 5 PropGards, mărime mare, 

material moale/galben 

UP 4102 Opritoare de limbă Refill
câte 5 buc. stânga şi dreapta
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Aplicaţi materialul de izolare OraSeal Caulking cu ajutorul unui aplicator White Mac pentru a împie-
dica scurgerile prin digă în timpul tratamentului endodontic.1 Modelaţi cu degetul mănuşii udat, cu
un beţişor cu vată umezită sau cu un alt instrument. Tratamentul pe canal se poate acum efectua într-
un câmp uscat, curat.
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1 Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp Seventh Edition, Mosby, 1998 pp 123-124

Materialul de izolare OraSeal Caulking sigilează
perforaţiile din diga de cauciuc chiar şi într-un
mediu umed! Se aplică OraSeal pe margini, apoi
în zig-zag pe tot orificiul, pănă când sigilarea este
completă. 

Sigilare sigură pentru digă când se foloseşte pe-
roxid de concentraţie mare pentru albirea dinţilor
vitali sau acid fluorhidric pentru demineralizarea
porţelanului. Încărcaţi ambrazurile şi acoperiţi
gingia cu material de izolare OraSeal Caulking.
Întindeţi şi poziţionaţi diga de cauciuc pe ramă. 

Materialul chitos OraSeal Putty se utilizează sub
lucrările parţiale fixe, punţi, etc., înainte de a se
lua amprenta.

Materialul chitos OraSeal Putty se utilizează ca
mediu de blocare înaintea ancorării punţior, cle-
melor, etc., cu acrilat cu polimerizare la rece.

Materialul de izolare OraSeal Caulking şi materialul chitos OraSeal Putty (material greu) sunt materiale pe bază de celuloză cu grade di-
ferite de vâscozitate. Aceste materiale au o bună aderenţă la ţesuturile gingivale şi pe mucoase umede sau uscate, pe digă, dinţi, metal,
etc. OraSeal îşi păstrează aderenţa chiar şi în prezenţa apei sau a salivei! Sunt calităţi ale unui material ideal în situaţiile în care este
extrem de dificil să se creeze un câmp uscat sau să se efectueze blocarea suprafeţelor cu rezecţie.

UP 352 OraSeal Kit
2 x 1,2 ml (1,28 g) OraSeal Caulking
2 x 1,2 ml (1,44 g) OraSeal Putty
20 White Mac Tips

UP 351 OraSeal Caulking
4 x 1,2 ml (1,28 g)

Pentru aplicare, comandaţi:
White Mac Tip

OraSeal®

MATERIAL DE IZOLARE ŞI  MATERIAL CHITOS

White Mac
Tip

Blocaţi suprafeţele prelucrate extinse, cum ar fi
spaţiile interproximale inferioare, pentru a facilita 
scoaterea amprentei şi a evita deformarea ei. 

Pentru a asigura controlul umidităţii la lipirea
aparatului ortodontic, mai ales la dinţii anteriori
inferiori, acoperiţi conturul gingival cu materiale
OraSeal Caulking sau Putty. Acest lucru va îm-
piedica infiltrarea salivei prin ambrazuri şi con-
taminarea zonei. 

UP 353 OraSeal Putty
4 x 1,2 ml (1,44 g)
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Omni-Matrix™

MATRICE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ CU DISPOZITIV DE OPRIRE

Omni-Matrix se pretează şi la preparări majore (inclusiv înlocuirea
obturaţiilor efectuate anterior din amalgam) care necesită matrice
circulare. 

Matricea Omni-Matrix este disponibilă şi în varianta cu aripioare (Omni-Matrix 
„Winged”). Aripioarele ajută la orientarea capului dispozitivului de oprire şi a benzii.

Omni-Matrix este un dispozitiv „fără aripioare”, adică nu posedă
acele aripioare interdentare deranjante, astfel încât pana se poate
introduce fără probleme. 

UP 1105 Omni-Matrix „Wingless” Kit
16 buc. cu benzi metalice de 6 x 0,025 mm (portocaliu) 
16 buc. cu benzi din plastic de 6 x 0,05 mm (roşu) 
8 buc. cu benzi metalice de 6 x 0,04 mm (verde) 
8 buc. cu benzi metalice de uz pedriatic 4 x 0,04 mm (violet) 

•  Poziţionare perfectă – prima dată, de fiecare dată 
•  Codificare pe culori pentru selecţie rapidă şi uşoară 
•  Banda subţire şi adaptabilă a matricei se distruge prin incinerare 

Omni-Matrix este un set de unică folosinţă format din matrice cu bandă
şi dispozitiv de oprire. Mecanismul intern este cuplat la un mâner conic
de adaptare a circumferinţei benzii la circumferinţa dintelui. 

Datorită capului rotativ, Omni-Matrix se poate poziţiona pe oricare he-
miarcadă a gurii, păstrându-şi orientarea corectă. Nu este necesară ajus-
tarea manuală a benzii: Omni-Matrix este întotdeauna gata pentru a fi
folosit. La terminarea obturaţiei, Omni-Matrix se eliberează uşor fără a
afecta restaurarea.

Matricele de unică folosinţă – un lux?
Comparaţi preţul matricei Omni-Matrix cu consumul de timp impus de matricele refolosibile – timp pentru scoaterea benzii din 

dispozitivul de oprire, dezinfectarea şi curăţarea dispozitivului şi a benzii, netezirea şi rularea benzii. Adeseori, multe dintre benzile reu-
tilizabile pot fi folosite o singură dată, fiind deteriorate înainte de reutilizare. Dispozitivele de oprire sunt predispuse la uzură. Şi dacă
banda nu este fixată corespunzător în dispozitivul de oprire? … Având în vedere toate acestea, de ce să nu încercaţi Omni-Matrix în
locul matricelor dvs. obişnuite Tofflemire? Vă veţi convinge că într-adevăr merită!

!

UP 1101 Omni-Matrix „Wingless” Refills
48 buc. cu benzi metalice 6 x 0,025 mm (portocaliu)

UP 1102 Omni-Matrix „Wingless” Refills
48 buc. cu benzi metalice 6 x 0,04 mm (verde) 

UP 1104 Omni-Matrix „Wingless” Refills
48 buc. cu benzi metalice cu uz pediatric 4 x 0,04 mm (violet)

UP 1103 Omni-Matrix „Wingless” Refills
48 buc. cu benzi din plastic 6 x 0,05 mm (roşu)
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Omni-Matrix™ Sectional
MATRICE SECŢIONALE CU CLEME DE FIXARE

•  O singură clemă pentru toate formele şi mărimile de dinţi
•  Contacte interdentale optime 
•  Unic: matrice în curbă inversă, care se adaptează ideal pe orice suprafaţă 

Matricea Omni-Matrix Sectional este special concepută pentru a uşura efortul
medicului dentist în scopul de a obţine contacte interproximale corecte din punct
de vedere anatomic. 
Matricele sunt disponibile în patru variante. Toate sunt pre-conturate pentru a
preveni riscul ca matricea să se agaţe de marginile cavităţii şi pentru a se adapta
perfect pe gingie, chiar şi în zone greu accesibile. Benzile foarte subţiri (de numai
0,025 mm) asigură un contact interproximal optim şi se adaptează perfect la
forma oricărui dinte. 
Clema are o singură formă, indiferent de geometria dinţilor, şi se poziţionează
uşor cu ajutorul cleştelui special pentru digă. Coarnele sunt curbate pentru a se
adapta la formele convexe ale feţelor dinţilor. Datorită posibilităţii de a fixa mai
multe cleme una după alta parţial suprapuse, se poate trata concomitent supra-
faţa mai multor dinţi/hemiarcade. 
Nu poziţionaţi clemele înainte de montarea ŞI fixarea rigidă a matricelor prin
pene! Matricele şi clemele se pot folosi combinat cu alte benzi de matrice secţionale. 

Multe benzi de matrice curbe se adaptează imperfect la anatomia dintelui. În cazul preparaţiilor
adânci, există tendinţa ca acestea să se agaţe de marginea inferioară, deoarece raza lor constantă
nu le permite să urmeze exact forma coletului dintelui.

Benzile extinse ale matricei secţionale Omni-Matrix sunt invers curbate şi astfel se adaptează cu
uşurinţă la forma coletului, permiţând efectuarea unor restauraţii anatomice fără protuberanţe sau
scobituri.

Coarnele curbate ale clemei ajută la formarea de
contacte interdentale optime. Clema se poziţio-
nează cu ajutorul cleştelui special pentru digă. 

Pentru a trata mai multe zone preparate într-o
hemiarcadă, poziţionaţi mai multe cleme. 

Poziţionaţi mai întâi banda matricei şi apoi 
fixaţi-o cu penele interproximale. 

Introduceţi clema. 

Matricea Omni-Matrix Sectional:
1. Clemă, 2. Bandă mărime normală, 3. Bandă mărime mare, 4. Bandă mărime
normală extinsă, 5. Bandă mărime mare extinsă.

UP 318 Omni-Matrix Sectional Kit
4 cleme
40 benzi de matrice mărime normală
40 benzi de matrice mărime normală extinsă
40 benzi de matrice mărime mare
40 benzi de matrice mărime mare extinsă

UP 304 Benzi de matrice mărime normală
40 buc.

1

3

2

4

5

RAZĂ CON-
STANTĂ 

A CURBEI 

CURBĂ
INVERSĂ

UP 317 Cleme
4 buc.

UP 305 Benzi de matrice mărime normală extinsă
40 buc.

UP 309 Benzi de matrice mărime mare 
40 buc.

UP 316 Benzi de matrice mărime mare extinsă
40 buc.
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Înainte Dezinfectarea şi curăţarea într-o singură operaţie După

Cu două săptămâni înainte de preparare, 
s-a folosit ViscoStat cu Dento-Infusor pen-
tru a opri sângerarea. Coroanele temporare
au fost cimentate cu un ciment temporar
NE-sigilant, hidrofob, pe bază de răşină, 
produs larg răspândit. Observaţi culoarea
închisă ce migrează dinspre marginea gin-
givală spre interior.

Alt pacient, la care s-a îndepărtat lucrarea
provizorie. Pe zona preparată se observă
pata caracteristică de culoare închisă.
Aceasta poate fi uşor îndepărtată prin apli-
carea unui tratament cu ultrasunete şi cu
pastă abrazivă Consepsis Scrub. Este de
dorit prevenirea acestui fenomen prin uti-
lizarea cimenturilor provizorii hidrofile,
precum UltraTemp.

•  Reduce sensibilitatea post-operatorie potenţială
•  Nu afectează rezistenţa legăturii prin adeziune
•  Formulă care previne riscul stropirii accidentale
•  Abraziune, curăţare şi dezinfectare într-o singură operaţie

Consepsis Scrub este o pastă abrazivă dezinfectantă, cu conţinut de gluconat de clorhexidrină 2,0%, uşor aromată. Abraziunea uşoară
a dinţilor cu un dezinfectant de calitate înainte de restaurare reduce sensibilitatea post-operatorie potenţială asociată cu pătrunderea
microorganismelor în canaliculele dentinare. 

UP 730 Consepsis Scrub Kit
4 x 1,2 ml (1,89 g)
Consepsis Scrub
20 White Mac Tips

UP 689 Consepsis Scrub 
IndiSpense
1 x 30 ml (47,31 g)

Pentru aplicare, comandaţi:
White Mac Tip şi seringi goale de 1,2 ml

Consepsis® Scrub
PASTĂ ABRAZIVĂ ANTIBACTERIANĂ CU CLORHEXIDRINĂ

White Mac Tip

Studiile au arătat că sensibilitatea post-operatorie se reduce şi mai mult dacă înainte de cimentare se sigilează dentina. Atunci când
folosiţi răşină de cimentare, utilizaţi substanţele amorsă PermaFlo DC.!

Problemă: Pete sub cimentul provizoriu hidrofob
Soluţie: Se aplică cimenturi provizorii hidrofile de sigilare (de exemplu
UltraTemp, pag. 50)

CHIMICALE („de ce”-urile):
1. Cimenturile nesigilante permit salivei şi bacteriilor să migreze între zona de preparare şi
lucrarea provizorie.

2. Cheagul cu conţinut de fier – rezultat din folosirea ViscoStat – din ţesutul lezat este o sursă
de fier. Acesta reacţionează cu hidrogenul sulfurat (gazul ouălelor stricate, H2S) produs de
bacteriile anaerobe în acest mediu septic. Reacţia conduce la formarea sulfurii ferice, care re-
prezintă de fapt pata nevinovată, dar foarte deranjantă, din imaginea din dreapta. Acest tip de
pată poate să apară, deşi mai puţin intensă, şi datorită fierului natural din sânge. În plus, ob-
turaţiile temporare nesigilante sunt oricum problematice deoarece saliva şi/sau bacteriile în-
depărtează într-o săptămână stratul detritus remanent şi asftel bacteriile pătrund în canalicule.

CUM SE PREVIN ASTFEL DE CAZURI:
Fie se foloseşte un ciment antimicrobian pentru lucrări temporare, cum ar fi ZOE, care este
prea moale, dar cel puţin împiedică dezvoltarea bacteriilor, ceea ce înseamnă că nu se mai
formează H2S şi, prin urmare, nici sulfura ferică.

SAU IDEAL:
Se utilizează un ciment sigilant de bună caliate pentru lucrări temporare, cum ar fi cimentul
UltraTemp fără eugenol de la Ultradent, hidrofil, policarboxilat, pastă-pe-pastă.

Pete asemănătoare pot apărea chiar şi la restaurările definitive directe sau indirecte,
dacă prepararea a fost contaminată anterior cimentării. Frecaţi şi/sau demineralizaţi,
în funcţie de necesităţi, înainte de aplicarea agentului de adeziune pentru dentină.
Ca pastă abrazivă, recomandăm Consepsis Scrub aplicat cu ICB Brush (pag. 35).

!


