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Hemostază şi 
retracţie

ViscoStat • Astringedent • Astringedent X • ViscoStat Clear

Fischer�s Ultrapak sonde cu zimţi • Ultradent sonde fără zimţi • PrepQuick • Astringedent Spot Remover • Ultrapak • UltraTemp

Apus de soare pe Great Salt Lake Fotografie de Joe Dickerson



H E M O S T A Z Ă  Ș I  R E T R A C Ţ I E

42

În vremea când era student la stomatologie, dr. Dan Fischer, cel care mai târziu avea să înfi-
inţeze compania Ultradent Products, a început să înţeleagă care sunt cauzele multora dintre
problemele legate de coroane, punţi şi restaurări: controlul inadecvat al sângerării şi al lichi-
dului din şanţul gingival înainte de amprentare sau obturare. Agenţii şi metodele disponibile
la acea vreme erau practic inadecvate pentru scopul în care erau folosite. 

Iată de ce el a dezvoltat 

Tissue Management System

pentru hemostază şi controlul lichidului din şanţul gingi-
val. Sistemul este conceput pentru a fi rapid, eficient şi
uşor de folosit.

Iată de ce a fost creat aplicatorul Dento-Infusor Tip. Înşurubat la o seringă Luer de 1,2 ml cu sistem de blocare, acesta este conceput
pentru a se umple direct cu ViscoStat sau Astringedent din seringa IndiSpense. Cu ajutorul acestuia, agentul hemostatic sau astringent
poate fi aplicat în şanţul gingival prin mişcări energice de masare. Dacă se impune prepararea subgingivală totală, este necesară inserţia
unui fir Ultrapak în şanţul gingival.

Astfel şanţul gingival este optim preparat pentru o amprentare corectă ca bază pentru coroane sau punţi, pentru adeziunea directă
funcţională a restaurărilor şi restaurarea adezivă fără spaţii. 
Sistemul de tratare a ţesuturilor moi este cheia unei bune practici în medicina dentară.

În urmă cu două luni s-a efectuat un număr de
restaurări clasa V la dinţii anteriori. Tratamentul
inadecvat a ţesuturilor moi sau eliminarea inco-
rectă a substanţelor contaminante a dus la mi-
croinfiltraţii pe incisivul frontal drept de pe
maxilar.

Prin microinfiltraţie, pigmenţii de sânge au pă-
truns în spaţiul dintre preparare şi restauraţie.
Pigmenţii din sânge formează o pată în zona de
contact.

Mai întâi se izolează ţesuturile cu fir UltraPak în-
muiat în soluţie hemostatică. Apoi, cu un jet de
apă/aer, se îndepărtează excesul de soluţie he-
mostatică de pe fir, de pe ţesuturi şi de pe su-
prafaţa dintelui.

Restauraţie clasa V înlocuită, la mai multe luni
post-operator.

Tissue Management pentru adeziunea directă
Tehnicile moderne de adeziune directă permit o integritate marginală perfectă. Totuşi, pentru a evita contaminarea şi pentru a realiza
o adeziune puternică, este necesar să se controleze eficient sângerarea şi lichidul din şanţul gingival.

Tissue Management
HEMOSTAZA ŞI  CONTROLUL FLUIDELOR 

Rapid, curat şi economic – seringa mică
de 1,2 ml se poate umple direct din se-
ringile IndiSpense de 30 ml.

Sistemul se bazează pe doi piloni fundamentali:
•  Nu încercaţi niciodată să faceţi totul dintr-un pas. Este mai bine să faceţi doi – 
   Controlaţi mai întâi sângerarea şi abia apoi continuaţi cu prepararea subgingivală. 
•  Nu este suficient să se aplice o cantitate mare de agent hemostatic peste lichidul din şanţul
   gingival.
   Pentru a se obţine efectul maxim, acesta trebuie să se infiltreze în ţesut.
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Masarea şanţului gingival (stânga) conduce la pătrunderea gelului în profunzime. Produsele pe bază de sulfat feric asigură coagularea
în câteva secunde, astfel încât capilarele gingivale delicate (centru) sunt sigilate de mici dopuri de coagulare (încercuite). În timpul
acestei proceduri, şanţul gingival trebuie să rămână umed. La final, se îndepărtează excesul de cheaguri şi de gel cu un jet puternic de
apă/aer (dreapta). Corect aplicată, metoda produce o hemostază stabilă fără ca jetul de apă/aer să mai producă sângerare. 

După preparare,
şanţul gingival

sângerează

Masaţi energic so-
luţia hemostatică

cu aplicatorul
Dento-Infusor Tip

Eliminaţi lichidul
din şanţul gingival
cu jet de apă/aer 

şi menţineţi 
umiditatea

Dacă este necesar,
repetaţi procedura

de infiltrare a 
soluţiei hemosta-
tice prin masare

Curăţarea
finală/testarea cu

jet puternic de
aer/apă

Plasaţi fire 
Ultrapak înmuiate
în soluţie; lăsaţi-le

1-3 minute

Îndepărtaţi firele
Ultrapak; aplicaţi

un jet de apă/aer şi
uscaţi cu jet de aer

Preparare subgingivală cu sângerare. Infiltare cu ViscoStat prin masaj energic cu aju-
torul aplicatorului Metal Dento-Infusor Tip.

Rezultatul: o linie de finisare curată, uscată, gata
de amprentare.

Îndepărtaţi cheagurile reziduale cu un jet puter-
nic de apă/aer, testând calitatea hemostazei pro-
funde.

Astfel de amprente sunt baza de lucru perfectă
pentru tehnicianul dentar.

Îndepărtaţi firul, curăţaţi cu jet puternic de
apă/aer şi uscaţi.

Opţional: PrepQuick curăţă prepararea şi reduce
tensiunile de suprafaţă, rezultatul fiind o am-
prentă fără urme de bule.

Înserţia cu firul împletit Ultrapak® înmuiat în
ViscoStat® se realizează cu Ultrapak sondă şi se
lasă timp de unul până la trei minute.

Tissue Management pentru amprentare 
Pentru reuşita coroanelor şi a punţilor, o amprentă ideală trebuie să reproducă corect marginile preparării. Această fidelitate nu se
poate asigura decât dacă se efectuează o hemostază corectă şi o preparare subgingivală corespunzătoare.

Tissue Management System
GELURI PE BAZĂ DE SULFAT FERIC – HEMOSTAZĂ ACTIVĂ

Durată:                  0                             1 minut                            2 minute                           3 minute                          4 minute
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Dento-Infusor Tips

Hemostaza profundă este atinsă şi zona preparată este gata
pentru restaurare sau amplasarea digăi.

Înainte de a trece la orice procedură adezivă directă, medicul
dentist trebuie să controleze lichidul din şanţul gingival.

Metal Dento-Infusor® Tips:
Aplicatorul de unică folosinţă din metal mărimea
19 gauge (1,06 mm) este prevăzut cu bază din
plastic şi capăt moale. Acesta a fost special con-
ceput pentru a infiltra soluţii hemostatice în ţesu-
turile care sângerează.

Blue Mini® Dento-Infusor Tips:
Aplicatoarele din plastic sunt preferate de mulţi dintre me-
dicii dentişti pentru controlul lichidului din şanţul gingival. 

UP 122 Metal Dento-Infusor Tip
20 buc.

UP 124 Seringi goale de 1,2 ml, culoare neutră
20 buc.

Utilizarea aplicatorului potrivit reprezintă un factor esenţial în realizarea unei hemostaze profunde şi stabile în controlarea lichidului din
şanţul gingival. Performanţele agenţilor hemostatici depind de modul lor de aplicare.

Aplicatoarele Dento-Infusor Tips fac ca agentul hemostatic să se infiltreze în capilarele deschise. Capătul moale împinge agentul 
hemostatic în capilare şi îndepărtează cheagul. Rezultatul este o zonă de preparare curată, uscată, gata de amprentare.

De regulă, aplicatorul Metal Dento-Infusor este alegerea preferată pentru 
utilizarea cu ViscoStat şi Astringedent. Acesta poate crea o presiune suficient

de mare pentru ca gelul ViscoStat să pătrundă în capilare. Dacă nu se impune decât
controlul lichidului din şanţul gingival, este posibil ca vârful mai moale al infuzorului
din plastic să fie mai blând cu epiteliul proaspăt vindecat, în momentul adeziunii
subgingivale a restaurărilor definitive.

Ambele infuzoare permit ca agentul hemostatic să pătrundă în ţesuturi acolo unde
este nevoie şi fără să provoace durere inutil, ceea ce nu este posibil folosind alte
mijloace (role de vată, micro-perii, perii speciale).

!
UP 125 Metal Dento-Infusor Tip

100 buc.

UP 1034 Metal Dento-Infusor Tip
500 buc.

UP 128 Blue Mini Dento-Infusor Tip
20 buc.

UP 1086 Blue Mini Dento-Infusor Tip
100 buc.

UP 1440 Blue Mini Dento-Infusor Tip
500 buc.

UP 157 Seringi goale de 1,2 ml, culoare neutră
100 buc.
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A nu se folosi preparate pe bază de epinefrină împreună cu produse pe
bază de sulfat feric (ViscoStat, Astringedent) deoarece combinaţia duce

la formarea unui precipitat albastru/negru.
!

ViscoStat® · Astringedent® · Astringedent® X

ViscoStat Tissue Management Kit
1 x 30 ml (36,69 g) ViscoStat în seringă IndiSpense
20 Metal Dento-Infusor Tips
20 seringi goale de 1,2 ml
1 set de fire Ultrapak de #00, 0, 1, 2
1 Fischer’s Ultrapak sondă cu zimţi UP 170

UP 649 „Original”
UP 6401 „Wintermint”

Tissue Management Kit, dispo-
nibilă în variantele de aromă
„Original” sau „Wintermint”,
reprezintă alegerea ideală pen-
tru medicii dentişti care încep
să folosească sistemul.

Pentru aplicare, comandaţi:
Dento-Infusor Tips şi seringi goale, pagina 44

ViscoStat
GEL PE BAZĂ DE SULFAT FERIC 20% 
Gel vâscos pentru o coagulare instantanee.
•  Controlează hemostaza şi lichidul din şanţul gingival în câteva secunde
•  Cu adaos de adjuvanţi brevetaţi, delicateţe maximă faţă de ţesuturile moi şi tari 
•  Gelul nu alunecă şi nu se scurge, permiţând aplicarea selectivă 
•  Conduce la o preparare curată şi uscată pentru amprentarea cu orice material
   sau orice metodă 
•  Două arome: „Original” şi „Wintermint”
•  Poate fi folosit ca alternativă la formocresol în pulpotomie 

Astringedent
SOLUŢIE DE SULFAT FERIC 15,5% 
Preparatul „clasic” pe bază de sulfat feric. 
•  Sub formă lichidă pentru a putea fi administrat cu aplicatoarele 
   Dento-Infusor Tips
•  Aceleaşi instrucţiuni de utilizare ca şi pentru ViscoStat
•  Poate fi folosit ca alternativă la formocresol în pulpotomie 

Astringedent X
SOLUŢIE DE SULFAT FERIC ŞI  SUBSULFAT FERIC 12,5% 
Preparat pe bază de sulfat feric pentru sângerări puternice, greu de oprit.
•  Poate fi utilizat şi în cazurile problematice, care prezintă sângerări puternice
•  Mai puţin acid decât soluţiile alternative de subsulfat feric ale concurenţei 

ViscoStat Dento-Infusor Kit
1 x 30 ml (36,69 g) ViscoStat în seringă IndiSpense
20 Metal Dento-Infusor Tips
20 seringi goale de 1,2 ml

UP 647 „Original”
UP 6403 „Wintermint”

ViscoStat Refill
30 ml (36,69 g) ViscoStat în seringă IndiSpense

UP 645 „Original”
UP 643 „Wintermint” 

UP 686 Astringedent
Seringă de 30 ml (34,41 g) IndiSpense

UP 111 Astringedent
Flacon de 30 ml (34,41 g)

UP 690 Astringedent X
Seringă de 30 ml (40,71 g) IndiSpense
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2 . Obturaţia veche din amalgam a fost înde-
părtată. Pe moment, caria reprezintă o ba-
rieră, în caz că pulpa este expusă.

4. Hemostaza profundă se obţine aplicând
ViscoStat sau Astringedent X cu ajutorul
pensulei din capătul aplicatorului Dento-
Infusor Tip.

3. Înainte de a aplica diga, marginea gingi-
vală a restaurării este expusă. Aplicaţi pasul
4 dacă se impune îmbunătăţirea vizibilităţii.

5. Aplicaţi diga, apoi îndepărtaţi caria rezi-
duală. Trataţi pulpa expusă, dacă este necesar.
Efectuaţi demineralizarea şi apoi adeziunea cu
Peak LC Bond.

6. NU fixaţi pana matricei până când nu aţi
aplicat primul strat de compozit.

7. CORECT: Mai întâi fixaţi banda matricei
pentru a efectua sigilarea gingivală, apoi
aplicaţi primul strat de compozit. (Opţional:
Efectuaţi demineralizarea şi adeziunea după
fixarea benzii matricei, apoi aplicaţi primul
strat de compozit.)

1. Obturaţie veche, fracturată, din amalgam.
Luni de zile, pacientul a mestecat pe plomba
fragmentată, cauzând astfel inflamarea gin-
giei.

8. Introduceţi pana după aplicarea primului
strat. Slăbiţi banda matricei şi conturaţi pen-
tru a realiza contactul interproximal cu din-
tele adiacent. Aplicaţi un strat iniţial adaptiv
cu PermaFlo şi încărcaţi cavitatea cu Ame-
logen plus.

2. Asiguraţi protecţia antimicrobiană conti-
nua. Aplicaţi un strat subţire de ZOE ames-
tecat cu material chitos. 

4. Efectuaţi demineralizarea. Aplicaţi soluţie
de acid fosforic 35% Ultra-Etch sau Peak SE. 

3. Aplicaţi un material de izolare pe bază de
eugenol. Aplicaţi un strat subţire de Ultra-
Blend plus, deoarece eugenolul inhibă în
mare parte polimerizarea răşinei.

5. Efectuaţi adeziunea. Aplicaţi agent de ade-
ziune la dentină PQ1 sau Peak LC Bond.

1. Controlaţi sângerarea. Folosiţi aplicatorul
Dento-Infusor Tip cu ViscoStat sau Astrin-
gedent.

6. Restaurarea: Folosiţi PermaFlo şi/sau
Amelogen plus, la alegere. 

Tissue Management în cazuri dificile 
Leziunile interproximale adânci provoacă adesea inflamaţii şi o tendinţă mărită de sângerare. Totuşi, tratamentul restaurativ nu poate
începe decât după o hemostază eficientă. Conturul dintelui natural este ulterior reconstruit folosind un sistem adecvat de matrice.

Pulpotomia la dinţii deciduali vitali 
În cazul în care se constată inflamarea pulpei coronare a unui dinte decidual, funcţionalitatea dintelui se poate păstra prin pulpotomie,
până la înlocuirea dintelui de dintele succesor permanent. Preparatele pe bază de sulfat feric înlocuiesc din ce în ce mai mult for-
mocresolul la hemostaza pulpei reziduale, deoarece acţionează mai blând asupra ţesuturilor moi şi dure, păstrând în acelaşi timp un
bun efect hemostatic.

Înainte de a aplica stratul 
subţire de ZOE, îndepărtaţi

orice urmă de soluţie hemos-
tatică şi de cheaguri rezi-
duale. Dacă este nevoie,
extrageţi cheagurile şi apoi
curătaţi atent cu un jet de
apă/aer pentru a se evita re-
sorbţia internă.

Aplicaţi ZOE şi Ultra-Blend
plus pe profunzimea minimă
pentru a păstra disponibil ma-
ximum de dentină pentru ade-
ziune.

!
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UP 6408 ViscoStat Clear Refill
Seringă de 30 ml (38,52 g) IndiSpense

Preparaţie subgingivală cu sângerare
minoră a ţesutului din şanţul gingival.

Se aplică ViscoStat Clear pe ţesutul
care sângerează cu mişcări energice
de masare.

Fie se înmoaie firul Ultrapak în Vis-
coStat Clear, fie se inserează direct în
gelul din şanţul gingival adiacent
zonei de preparare. Lăsaţi timp de 
4-5 minute.

Coroana finală, la 2 săptămâni post-
operator. Fixare optimă, gingie sănă-
toasă.

GEL PE BAZĂ DE CLORURĂ DE ALUMINIU 25%
•  Opreşte sângerarea minoră şi controlează lichidul din şanţul
   gingival
•  Gelul transparent nu lasă niciun fel de reziduuri şi poate fi clătit
   cu uşurinţă
•  Ideal pentru zonele estetice!

Viscostat Clear este un gel hemostatic vâscos cu conţinut de 25% clo-
rură de aluminiu, recomandat pentru restaurarea dinţilor anteriori de-
oarece elimină sângerările minore, nelăsând în urmă nici un fel de
reziduuri. Efectele clorurii de aluminiu sunt puse în valoare în mod
semnificativ cu ajutorul aplicatorului Dento-Infusor Tip care infiltrează
soluţia în ţesut. Inserţia firelor UltraPak se poate face direct în gel.

ViscoStat Clear este un preparat pe
bază de clorură de aluminiu care
acţionează printr-un mecanism diferit
faţă de preparatele pe bază de sulfat
feric.

În loc să sigileze capilarele prin for-
marea unui cheag, gelul transparent
provoacă o uşoară inflamaţie a 
ţesuturilor din jur, ceea ce duce la în-
chiderea capilarelor.

Acest efect astringent conduce şi la
oprirea lichidului din şanţul gingival. 

Pentru aplicare, comandaţi:
Dento-Infusor Tips şi seringi goale, pagina 44

Sângerare minoră
a şanţului gingival
după prepararea

completă

Masaţi şanţul gin-
gival cu ViscoStat

Clear folosind 
aplicatorul 

Dento-Infusor Tip

Eliminaţi lichidul
din şanţul gingival
cu jet de apă/aer şi

menţineţi 
umiditatea

Continuaţi 
masarea cu 

ViscoStat Clear,
până când gelul se

infiltrează

Introduceţi fire 
Ultrapack în şanţul

gingival umed

Lăsaţi firele 
Ultrapak aplicate

pentru cca. 
4-5 minute, apoi

îndepărtaţi-le

Clătiţi cu jet de
apă/aer şi uscaţi

cu jet de aer

Durată:                  0                               1 minut                     2 minute                   3 minute                   4 minute                   5 minute

UP 6407 ViscoStat Clear Tip
1 x 30 ml (38,52 g) ViscoStat Clear în seringă IndiSpense
20 Metal Dento-Infusor Tips
20 x seringi goale de 1,2 ml

ViscoStat Clear

Metal 
Dento-Infusor Tip

Blue-Mini 
Dento-Infusor Tip

Astăzi, obiectivul principal al unui sistem de tratare a ţesuturilor moi şi-a schimbat orientarea mai degrabă către restaurări şi sisteme
de adeziune şi, în acelaşi timp, tehnicile de preparare mai puţin traumatice s-au dezvoltat semnificativ, rezolvând parţial problema

controlului sângerării. Tehnicile minim invazive sunt astăzi o practică obişnuită. Adeseori, reducerea dimensiunii dintelui nu mai este
necesară în stomatologia restaurativă sau poate fi cel puţin amânată. Restaurările cu compozit ajută la păstrarea ţesutului dur şi previn
necesitatea refacerii lucrării. 

Din această perspectivă, hemostaza şi-a păstrat importanţa, însă controlul lichidului din şanţul gingival a devenit şi mai important. Cu-
noscută de multă vreme ca un agent hemostatic, clorura de aluminiu şi-a recăpătat atenţia cuvenită, deoarece s-a descoperit că gelul
de clorură de aluminiu folosit cu aplicatorul Dento-Infusor Tip este mai eficient decât formulele lichide care pot fi folosite doar pentru
îmbibarea firelor. În plus, s-a constatat că însăşi transparenţa gelului este o caracteristică foarte utilă pentru zona estetică.

!

Îndepărtaţi firul. Curăţaţi cu un jet pu-
ternic de aer/apă. Uscaţi cu un jet de
aer. Masaţi din nou ViscoStat Clear în
ţesutul şanţului gingival. Lăsaţi să
acţioneze un minut. Efectuaţi o spălare
finală, uscaţi cu aer şi luaţi amprenta.
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• Sonde cu muchii ultrasubţiri
• Cu sau fără zimţi
• Unghi funcţional de 45°

Aceste sonde dentare sunt special concepute pentru a facilita inserţia completă a firului împletit Ultrapak. Muchiile subţiri pătrund între
ochiurile firului, iar zimţii fini împiedică firul să scape şi astfel să secţioneze marginea ginigvală. Instrumentele zimţate sunt recomandate
pentru inserţia axială a firelor, în timp ce sondele fără zimţi Slide Packers se pretează mai bine la inserţia prin glisare orizontală.
Ambele sonde sunt disponibile în două mărimi, cu capete la 45° stânga, respectiv dreapta faţă de mâner, pentru a permite inserţia cir-
culară a firului în jurul zonei de preparare, fără a necesita răsucirea instrumentului în sens invers.

PrepQuick curăţă şi obturează în acelaşi timp ca-
niculii dentinari.

Aplicaţi PrepQuick, clătiţi, uscaţi şi apoi luaţi am-
prenta. Rezultatul: O amprentă de calitate.
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PrepQuick este o soluţie de acid glicolic 2% care îndepărtează sub-
stanţele contaminante din zona de preparare, având efecte minime
asupra stratului detritus remanent. O preparaţie curată reduce ten-
siunile superficiale şi coboară unghiul de umectare, permiţând ast-
fel reproducerea detaliilor şi reducerea la minim a bulelor de aer.
PrepQuick nu afectează adeziunea cimenturilor temporare sau per-
manente şi este conceput astfel încât să poată fi îndepărtat complet
prin spălare.

PrepQuick™

AGENT  DE  CURĂŢ ARE  PRE -AMPRE NTARE

Fischer’s Ultrapak sonde cu zimţi / Ultradent® sonde fără zimţi

mărime
mică

mărime
normală

UP 517 PrepQuick 
4 x 1,2 ml (1,38 g) PrepQuick

Pentru aplicare, comandaţi: 
Black Micro FX Tip

Concepută pentru a scoate petele de ViscoStat, Astringedent şi Astringedent X care nu ies de pe ţesături cu apă
şi săpun. Poate fi folosit şi la îndepărtarea petelor de transpiraţie de pe haine. A nu se folosi intraoral!

Astringedent® Spot Remover
SOLUŢIE DE CURĂŢARE 

UP 2160 Astringedent Spot Remover 
Flacon de 30 ml (35,28 g)

mărime
mică

mărime
normală

Fischer’s Ultrapak sonde cu zimţi
UP 171 Sondă mică – 45° faţă de mâner
UP 170 Sondă normală – 45° faţă de mâner� 29,90

Black Micro FX Tip

Ultradent Slide sonde fără zimţi
UP 834 Sondă mică – 45° faţă de mâner
UP 833 Sondă normală – 45° faţă de mâner
� 29,90
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Tehnica de preparare preliminară cu fire

Deschideţi contactul ginigival proximal şi inseraţi firul
împletit Ultrapak îmbibat în ViscoStat sau Astringedent.
Tehnica unică de fabricare a firului facilitează inserţia şi
poziţionarea firului.

Faceţi prepararea ca de obicei. Desprindeţi marginea
subgingivală tăind parţial pe fir. O caracteristică unică
a firului este că nu se prinde în freza diamantată! 

Ochiurile microscopice compresibile ale firului Ultrapak împletit în lanţ permit des-
chiderea unui spaţiu mai mare decât firele împletite normal sau răsucite. În mo-
mentul inserţiei, firul se comprimă, eliberând astfel agentul astringent hemostatic
în ţesuturile de dedesubt. Deoarece orice buclă are tendinţa de a se slăbi, firul
exercită o forţă slabă centrifugă continuă. 

• Retracţie/îndepărtare rapidă
• Uşor de controlat şi de plasat
• Capacitate de absorbţie mai mare faţă de cea a firelor obişnuite

Firele Ultrapak sunt fabricate din bumbac 100% şi sunt împletite din mii
de ochiuri fine care se întrepătrund ca un lanţ.
Această tehnică unică de fabricare a firelor de retracţie oferă avantaje con-
siderabile: capetele firelor nu se deşiră; sunt uşor de inserat şi îşi menţin 

poziţia de inserţie; structura împletită le măreşte capacitatea de absorbţie; fibrele speciale exercită o presiune elastică asupra marginii
gingivale şi astfel optimizează accesul subgingival. Deoarece firele Ultrapak se comprimă după inserare, puteţi utiliza o mărime care
pare mai mare la prima vedere.
Firele Ultrapak nu sunt impregnate. Se pot îmbiba cu lichidul hemostatic preferat. Recomandăm ViscoStat sau Astringedent (a se vedea
paginile anterioare).

Ultrapak®

FIRE DE RETRACŢIE ÎMPLETITE 

UP 9230      Ultrapak Cord Kit
� 59,80          Trusă cu 1 fir din fiecare mărime
                      #00, #0, #1, #2
                      în casetă Ultrapak cord

UP 9231 #000 (negru cu violet)
Substitut pentru firul de sutură negru din mătase, 
ca fir inferior în tehnica „firului dublu” la dinţii 
anteriori cu ţesuturi subţiri, friabile

Ultrapak
Fire împletite în lanţ; fiecare flacon conţine cca. 244 cm de fir Ultrapak.

UP 9234 #1 (albastru cu alb)
Pentru dinţii anteriori şi premolari; poate fi 
folosit de asemenea ca fir protector de 
„preparare preliminară”

THE ONE WITH THE STRIPE !®

(Cel cu bandă!)

UP 9232 #00 (negru cu galben)
Substitut pentru firul de sutură negru din mătase, 
ca fir inferior în tehnica „firului dublu”; prepararea
şi cimentarea faţetelor; proceduri restaurative 
pe ţesuturi subţiri, friabile

UP 9233 #0 (violet cu alb)
Substitut pentru firul de sutură negru din mătase, 
ca fir inferior în tehnica „firului dublu”; dinţi 
anteriori inferiori; cimetarea aproape de marginea
gingivală (clasele III, IV şi V de restaurare)

UP 9235 #2 (verde cu alb) 
Pentru premolari şi molari; folosit ca fir 
superior în tehnica „firului dublu”; folosit ca 
fir protector de „preparare preliminară” 

UP 9236 #3 (roşu cu alb) 
Zone cu ţesut gingival destul de gros unde se 
impune aplicarea unei forţe suficient de mari; 
fir superior dacă se doreşte folosirea tehnicii 
„firului dublu”
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•  Sigilare pentru prevenirea infiltrării bacteriene 
•  Extrem de delicat cu ţesutul pulpar
•  Se amestecă şi se aplică dintr-o singură mişcare
•  Rămâne solubil în apă până când face priză, ceea ce
   îl face uşor de curăţat
•  Fără eugenol
În calitate de material policarboxilat de tip pastă-pastă unic pentru cimentarea şi obturaţia temporară, UltraTemp este folosit de regulă
la cimentarea temporară pentru restaurări, coroane, punţi şi inlay-uri. 
Cimentul este amestecat şi aplicat direct prin intermediul aplicatorului practic 
Mixing ataşat seringii. 
Disponibil în varianta normală şi în varianta de material tare. Materialul în varianta
normală este destinat unei utilizări cu temporizare de rutină de 2-4 săptămâni pen-
tru lucrările provizorii. De asemenea, acesta poate fi folosit si̧ la sigilarea accesului
în cazul tratamentului de „walking bleach” (a se vedea pagina 21). Materialul tare
este recomandat pentru fixarea durabilă a restaurărilor provizorii pe implanturi s ̧i
pentru restaurările temporare atunci când acest lucru este necesar.

UltraTemp®

MATERIAL DE CIMENTARE/OBTURARE TEMPORARĂ,  FĂRĂ EUGENOL,  PE BAZĂ DE POLICARBOXILAT 

Zona de preparare rămâne umedă, bacteriile sunt ţinute la distanţă! A se vedea şi pagina 40.

Înaintea prizei materialului, îndepărtaţi excesul de
UltraTemp cu un tifon sau un beţişor cu vată.

Aspect final. Îndepărtare uşoară.Sigilarea cavităţii în timpul tratamentului de albire
„walking bleach”: UltraTemp Regular este aplicat
cu ajutorul unei Skini Syringe şi a unui aplicator
Black Mini Tip.

Înainte de priza completă, excesul de UltraTemp
se îndepărtează uşor cu un beţişor cu vată
umedă, tifon, etc. După priza subgingivală timp
de 2-3 minute, UlltraTemp se îndepărtează rapid
cu sonda.

Folosiţi o pastă abrazivă (Consepsis Scrub, pa-
gina 30) cu o cupă din cauciuc sau cu peria ICB
Brush (pagina 27) aşa cum se arată în figură,
pentru a îndepărta cimentul rezidual.

Amestecare şi aplicare simultană. Curat, fără
pierderi de material!

La îndepărtarea lucrării provizorii, prezentată aici
la două săptămâni post-operator, cimentul aderă
şi pe lucrarea provizorie şi pe dinţii preparaţi.
Calitate IMPORTANTĂ. Această aderenţă este una
dintre trăsăturile unui ciment de sigilare de 
calitate.

UP 5916 UltraTemp – Regular
1 x 5 ml (7,82 g) UltraTemp
20 Mixing Tips

UP 5917 UltraTemp – Firm „Regular Set” (cu întărire normală)
1 x 5 ml (6,67 g) UltraTemp
20 Mixing Tips

Pentru aplicare, comandaţi:
Mixing Tip

Mixing Tip

Durate la 37°C             Durata de acţionare     Durata de 
                                                                      fixare

UltraTemp clasic          45 secunde                 4-5 minute

UltraTemp                   45 secunde                 2-3 minute
în varianta de material tare
„Cu întărire normală”

UltraTemp                   45 secunde                 1-2 minute
în varianta de material tare

„Cu întărire rapidă”

UP 5918 UltraTemp – Firm „Fast Set” (cu întărire rapidă)
1 x 5 ml (6,67 g) UltraTemp
20 Mixing Tips

Policarboxilatul – un material durabil pentru lucrări temporare! 
Policarboxilaţii se folosesc de multă vreme în medicina dentară. Diversele tipuri de ciment pe bază de policarboxilat utilizate ca

material de cimentare sau ca material de coafaj s-au dovedit a fi cel mai puţin agresive cu pulpa dentară. Policarboxilaţii au proprietatea
de a adera la dentină şi de a sigila canaliculele dentinare – o caracteristică importantă la un material pentru lucrări temporare care
trebuie să protejeze structura dintelui preparat împotriva invaziei bacteriene. Deşi bacteriile sunt ţinute la distanţă, cimentul este hidrofil
şi permeabil la apă, împiedicând astfel deshidratarea dintelui preparat. Această calitate ajută la prevenirea durerii post-operatorii şi a
inflamării ulterioare a pulpei.

!

A se păstra la rece (UltraTemp Firm)


