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Käyttö

1. Etsaa ja huuhtele. 2. Poista hampaan pintaan jäänyt vesi kui-
vaamalla hammasta kevyesti ilmapuustil-
la. Älä kuivaa hammasta liikaa.
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 UltraSeal  XT hydro hydrofiilinen uurre ja fissuurapinnoite on valokovet
teinen, radiopaakki, fluoridia vapauttava yhdistelmämuovipinnoite. Se on 
vahvempi ja kulutuskestävämpi, sillä se sisältää 53 % resiiniä, ja sen kovet
tumiskutistuminen on vähäisempää kuin kilpailevien tuotteiden.  Kärjen spi
raaliharjan toiminta saa aikaan tiksotrooppisen  UltraSeal XT hydro pinnoit
teen ohenemisen. Resiini jähmettyy, kun pinnoitteen oheneminen päättyy 
ja applikointi on valmis, mikä estää resiinin valumisen ennen valokovetta
mista. Pitkälle kehitetty hydrofiilinen kemia toimii kaiken näkyvän kosteuden 
poistamisen jälkeen.  UltraSeal XT hydro pinnoite sietää paremmin syvällä 
uurteissa ja fissuuroissa olevaa kosteutta.

Reunojen retentio ja mikrovuodot*

 UltraSeal XT hydro -pinnoite

Kilpaileva hydrofiilinen pinnoite

Ei mikrovuotoa. Suojatut reunat.

Mikrovuoto. Irtoaminen reunoilta.

HYDROFIILINEN UURRE JA FISSUURAPINNOITE

 UltraSeal XT™ hydro™

 UltraSeal XT™ hydro™ 
 Inspiral™ Brush -kärki

3. Annostele  UltraSeal XT hydro -pinnoite. 4. Valokoveta 3 sekuntia VALO™ LED-valo-
kovettajan Xtra Power -tilalla.

• Hydrofiilinen ennen kovetusta, hydrofobinen kovetuksen  
jälkeen sekä itsekiinnittyvä

• Edistyksellinen sidosteknologia
• Fluoresointi mustavalossa auttaa varmistamaan,  

että pinnoite on yhä paikallaan
• Filleripitoinen resiini (53 %)
• Tiksotrooppinen / ihanteellinen viskositeetti
• Kaksi sävyä:  Opaque White ja Natural
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3532   UltraSeal XT Hydro  Opaque White -pakkaus
3533   UltraSeal XT Hydro Natural -pakkaus
  1 kpl  1,2 ml (2,04 g)  UltraSeal XT hydro -ruisku
  1 kpl  1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch -ruisku
 20 kpl  Blue Micro -kärkiä
 20 kpl   Inspiral Brush -kärkiä

3534   UltraSeal XT Hydro  Opaque White -täyttöpakkaus
3535   UltraSeal XT Hydro Natural -täyttöpakkaus
  4 kpl 1,2 ml (2,04 g)  UltraSeal XT hydro -ruiskuja

3536   UltraSeal XT Hydro  Opaque White 
-säästötäyttöpakkaus

 20 kpl 1,2 ml (2,04 g)  UltraSeal XT hydro -ruiskuja

35551   UltraSeal XT hydro Black Light -avaimenperä
  1 kpl  Black light -avaimenperä

Ennen ja jälkeen
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Ennen. Jälkeen.

Reunojen ja retention tarkastaminen on usein vaikeaa pinnoitteen annostelun jälkeen. 
 UltraSeal  XT™ hydro -pinnoitteen fluoresenssiominaisuudet ovat ratkaisu tähän ongel-
maan. Fluoresenssiominaisuuden ansiosta hampaan pinnoitteen tiiviyden voi tarkastaa 
mustavalolla annostelun aikana ja seuraavilla käynneillä.
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VEDEN IMEYTYMINEN*

Tasapainoinen veden imeytyminen mahdollistaa pa-
remman siedon kosteissa ympäristöissä ilman hajoa-
mista.

 UltraSeal™ XT hydro™

Kilpaileva tuote
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Ei hajoamista tasapainoisen veden imeytymisen an-
siosta.

HAJOAMINEN*
 UltraSeal™ XT hydro™


