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Materiale de șlefuire Jiffy • Perii Jiffy de finisare materiale compozite • Diamond Polish Mint • DeOx • PermaSeal

Zile de vară târzie Fotografie de Lynn Peaslee
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Materiale de şlefuire Jiffy®

CUPE DE FINISARE, DISCURI ŞI CONURI

•  Excelente pentru contur, finisare şi lustruire 
•  Materiale fără conţinut de latex
•  Autoclavabile

Cupe, discuri şi conuri din cauciuc siliconic, abraziv
impregnate cu particule de oxid de aluminiu şi carbură
de siliciu. Granulaţii şi forme diferite pentru finisarea şi
lustruirea materialelor compozite. Produse concepute
cu tijă pentru piesa contra-unghi. 

Utilizate după conturarea şi şlefuirea restauraţiilor din materiale compozite cu freze diamantate şi freze cilindrice lungi din carbid, discuri
din hârtie abrazivă, etc. Neregularităţile evidente se şlefuiesc cu gama Jiffy verde; urmează gama Jiffy galben pentru şlefuirea asperităţilor
minore. Finisarea se face cu gama Jiffy alb.

UP 848        Pachetul diversificat de şlefuire Jiffy
� 51,50          5 cupe (2 cu granulaţie mare, 2 cu granulaţie medie,
                      1 cu granulaţie fină)
                      5 discuri (2 cu granulaţie mare, 2 cu granulaţie medie,
                      1 cu granulaţie fină)
                      10 conuri (4 cu granulaţie mare, 4 cu granulaţie
                      medie, 2 cu granulaţie fină)

                   Perii Jiffy de şlefuire 
                   materiale compozite
UP 850          Cupe, 10 buc.
UP 1009       Conuri, 10 buc.

Materiale de şlefuire Jiffy
Granulaţie mare     Granulaţie medie Granulaţie fină
(Verde)                   (Galben) (Alb)

UP 890               UP 838 UP 841 20 cupe
UP 892               UP 839 UP 842 20 conuri
UP 891               UP 840 UP 843 20 discuri
� 51,50

Granulaţie mare   Granulaţie medie                              Granulaţie fină

… şi conurile Jiffy pentru şlefuirea fisurilor oclu-
zale.

Durabilitate mare: „reîmprospătaţi” stratul abraziv
prin îndepărtarea stratului superficial pe măsură
ce acesta se toceşte.

Mai întâi utilizaţi discurile Jiffy pentru ambra-
zuri…

Cupele au forma adaptată la cuspidele dinţilor
posteriori.

Perii Jiffy® de finisare materiale compozite
CUPE ŞI  CONURI

•  Fiecare fir de perie conţine mii de particule de carbură de siliciu pentru finisare
•  Acces şi şlefuire a fisurilor ocluzale a materialelor compozite sau ceramice

Perii cu fire acoperite cu un strat special, cupe şi conuri. Pentru lustruirea materialului com-
pozit, efectuaţi periajul la presiune ridicată şi 5000-10000 rot/min. Integritatea este păstrată
prin intermediul ciclurilor limitate de autoclavare. 

Flexibilitatea fiecărei fibre impregnate cu parti-
cule abrazive facilitează lustruirea fără egal a as-
perităţilor ocluzale.

Fiecare fir de perie este un instru-
ment de lustruire. Fibrele speciale
sunt impregnate cu particule abra-
zive de carbură de siliciu.

Uşor de identificat datorită firelor
aurii.
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UP 5541 Diamond Polish (1 µm) 
A 29,90 2 x 1,2 ml (1,40 g) 

Diamond Polish mint 

•  Pastă cu conţinut de particule microcristaline de diamant 
   pentru o lustruire estetică fără egal
•  Se recomandă folosirea cu o perie din păr de capră sau 
   cu role din pâslă
•  Aromă revigorantă de mentă 

Pentru o lustruire fără egal a suprafeţelor din porţelan sau materiale compozite. Disponibilă în două 
variante, în funcţie de mărimea particulelor de diamant.

Ultradent® Diamond Polish Mint
PASTĂ DE LUSTRUIT CU PARTICULE DE DIAMANT

Black Mini Tip

UP 5540 Diamond Polish (0,5 µm) 
A 29,90 2 x 1,2 ml (1,41 g) 

Diamond Polish mint 

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Tip

DeOx®

SOLUŢIE VÂSCOASĂ DE IZOLARE A OXIGENULUI

UP 238 DeOx
A 16,80 4 x 1,2 ml (1,51 g) DeOx

•  Previne formarea stratului 
   inhibitor de oxigen
•  Păstrează detaliile delicate ale suprafeţei
•  Reduce efortul necesar finisării
•  Aplicare simplă şi precisă cu seringa / aplicatorul

DeOx este un gel vâscos pe bază de glicerină pentru acoperirea materialelor pe bază de răşini fotopoli-
merizabile înainte de fotopolimerizare. În acest fel se elimină expunerea la oxigen şi se previne formarea
pe suprafaţă a unui strat inhibitor de oxigen. După utilizare, DeOx se îndepărtează uşor cu jet de apă/aer.
Tratarea cu DeOx reduce timpul şi efortul necesar finisării suprafeţelor din material compozit. 

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Tip

Stratul inhibitor de oxigen, care se formează invariabil la fotopolimerizarea
suprafeţelor din material compozit, este un element iniţial pozitiv, deoarece întă-

reşte adeziunea între straturile de compozit aplicate prin tehnica straturilor succe-
sive.

Totuşi, oxigenul devine nedorit după modelarea definitivă a suprafeţei restauraţiei,
pentru că distruge detaliile delicate. În plus, el măreşte adesea timpul necesar lustrui-
rii. Aplicarea unui strat de DeOx înaintea fotopolimerizării finale nu permite reacţia cu
oxigenul din aer şi astfel asigură o fotopolimerizare completă. În felul acesta se reduce
considerabil timpul necesar procedurii ulterioare de finisare.

DeOx este foarte util şi la tratarea marginilor cavităţii. Formarea unui strat inhibitor
de oxigen pe răşina de cimentare ar putea duce la erodarea şi spălarea răşinii în zona
marginală. DeOx poate să prevină eficient un astfel de fenomen.

!

Black Mini Tip
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•  Protejează şi revitalizează restaurările din material compozit
•  Aderă la compozit şi la smalţul demineralizat
•  Penetrare mărită, vâscozitate scăzută
•  Creează un aspect instantaneu de „luciu” pentru răşinile 
   folosite la lucrările provizorii 

Sigilantul compozit şi agentul adeziv PermaSeal este o răşină fotopolimerizabilă, pe
bază de metacrilat, fără conţinut de material de umplere. La restaurările de clasa V cu
material compozit, PermaSeal reduce microinfiltraţiile marginale.1,2 Se foloseşte atât în
cabinet cât şi în laboratorul de tehnică dentară pentru optimizarea suprafeţelor la lu-
crările provizorii din răşină. PermaSeal este, de asemenea, un bun agent de adeziune
pentru restauraţiile provizorii din material compozit.

Restaurare finisată.Corectarea diastemei şi a uşoarei rotaţii la o res-
taurare adezivă cu Amelogen Plus. 

După aplicarea materialului compozit de restau-
rare, demineralizaţi 5 secunde cu Ultra-Etch,
clătiţi şi uscaţi. Aplicaţi PermaSeal, întindeţi
stratul cu un jet slab de aer şi fotopolimerizaţi
timp de 20 de secunde.

PermaSeal se infiltrează şi sigilează chiar şi cele
mai fine microfisuri şi defecte de finisare.

După tratamentul cu PermaSeal, suprafaţa fini-
sată ocluzală din material compozit va continua
să reziste la uzura mecanică. 

Sigilarea unei restauraţii vechi de patru ani cu
Amelogen. Curăţaţi suprafaţa cu pastă abrazivă sau
cu pastă Consepsis Scrub (a se vedea pag. 40).

Demineralizaţi timp de 15 secunde cu Ultra-
Etch, clătiţi şi uscaţi. Aplicaţi PermaSeal,
subţiaţi stratul cu aer şi fotopolimerizaţi. 

Neteziţi suprafaţa lucrării provizorii. Aplicaţi prin
periere PermaSeal pe suprafeţe, întindeţi stratul
cu un jet slab de aer, căptuşiţi cu DeOx şi foto-
polimerizaţi timp de 20 de secunde.

UP 631 PermaSeal 
A 58,90 4 x 1,2 ml (1,30 g) PermaSeal

PermaSeal®

SIGILANT COMPOZIT PENETRANT 

A se păstra la rece.

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Micro FX Tip

Black Micro FX Tip

Utilizaţi PrimaDry pentru a optimiza suprafaţa înainte de aplicarea răşinii PermaSeal (a se vedea capitolul „Prevenţia”, pag. 27).
Acesta este deosebit de eficient mai ales pe suprafeţele restaurărilor vechi din material compozit.!

1 Dunn JR, Tjan AHL, Munoz C, Liu P. The effect of composite surface sealant on microleakage of new dentin bonding systems. Biomaterials Research Center. School of Dentistry. Loma Linda University. May, 1996. (Lit. #17) 
2 Dunn JR, Dole P, Fullerton B, Hennesy C. Microleakage of Class V composite restorations using a composite surface sealant. Biomaterials Research Center. School of Dentistry. Loma Linda University. May, 1996. (Lit. #31)

PermaSeal

UP 1013 PermaSeal Mini Kit
A 58,90 2 x 1,2 ml (1,30 g) PermaSeal

10 Black Micro FX Tips


