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NEULOSLANKA

• Alkuperäinen neuloslanka
• Takaa nopean kudoksen siirron, tarkat ienreunat laadukkaita 

jäljennöksiä varten
• Helpommin pakattava ja pysyy paremmin paikallaan kuin kierretty 

tai punottu lanka
•  Ultrapak puristuu kokoon pakkaamisen aikana ja laajenee sitten  

avaten ientaskun
• Lanka ei tartu timanttiporaan
• Kirkkaat värit helpottavat tunnistamista ja poistamista

1

Helpon pakkaustavan, erinomaisen imeytyvyyden 
sekä ainutlaatuisen retention ansiosta Ultrapak 
neuloslanka on ollut hammaslääkärien ensisijainen 
valinta jo useita vuosia.

* Tiedot arkistossa. ** Muun kuin  Ultradentin tavaramerkki. 1. realityesthetics.com 2. ”Can’t Live Without” Clinical Research 
Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

 Ultrapak™

 Ultrapaklanka on valmistettu 100prosenttisesta puuvillasta neuloen tu
hansien pienten silmukoiden ketjuksi. Tämä ainutlaatuinen neulosmalli an
taa hellävaraisen ulospäin suuntautuvan voiman asettamisen jälkeen, kun 
neulossilmukat pyrkivät avautumaan. Optimaalinen ientaskun avautuminen 
tapahtuu 1–3 minuutissa.

 Ultrapak™langalla voidaan myös viedä rautasulfaattiliuoksia ikenen 
alle ientaskunesteen hallitsemiseksi.  Ultrapak™lanka on tarkoitettu te
hostamaan kudoshallintatekniikoita, joissa käytetään  ViscoStat™ tai 
 Astringedent™hemostaasiainetta. Myös tavanomaisia tekniikoita, joissa 
käytetään alumiinia tai alumiinikloridia jne., voidaan tehostaa käyttämällä 
litteitä  Ultrapak™neuloslankoja, jotka imevät enemmän hemostaasiliuosta 
kuin tavalliset langat.

THE ONE WITH THE STRIPE!®  
(RAIDALLINEN STRIPE!™-LANKA)

”CAN’T LIVE WITHOUT” -tunnustus tunnetulta 
riippumattomalta tutkimuslaitokselta.2

 Ultrapak™-langan ja kilpailevan tuotteen 
imeytyvyyden vertailu
Tiedot ilmaisevat  Ultrapak™neuloslangan ja tärkeiden kilpailijoiden tuottei
den imeytyvyysominaisuudet.*
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* Muun yrityksen kuin  Ultradentin rekisteröimä tavaramerkki.

Huomautus: Älä käytä rautasulfaattituotteiden (ml.  ViscoStat-, 
 Astringedent- ja  Astringedent X -hemostaasiaineet) kanssa adrena-
liinivalmisteita, sillä se johtaa sini-mustan kerrostuman muodostu-
miseen.

Pullo sisältää  
244 cm lankaa.

#000

#00

#0

9330   Ultrapak™-sarja
 1 kpl  kutakin lankakokoa 00, 0, 1  

ja 2
 1 kpl   Ultrapak-teline

• Laminaattien preparointiin ja sementointiin
• Korjaavat toimenpiteet, joissa käsitellään ohuita,  

hauraita kudoksia

9332  Ultrapak™-lanka 00, täyttöpakkaus

• Alempi lanka kaksilankatekniikassa
• Etuhampaat
• Kaksoispakkaus

9331  Ultrapak™-lanka 000, täyttöpakkaus

• Alaetuhampaat
• Ikenen lähellä ja alla olevien laminaattien sementointiin
• Luokkien III, IV ja V täytteet
• Käyttö ylempänä lankana kaksilankatekniikassa

9333  Ultrapak™-lanka 0, täyttöpakkaus

#1

#2

#3

• Kyllästämättömät koot 1 ja 2 ovat erityisen tehokkaita kudoshallinnassa  
ja/tai ientaskun avauksessa kastettuna koaguloivaan hemostaasiliuokseen 
ennen kruunupreparointeja tai niiden jälkeen

• Suojalanka ennen preparointia etuhampaissa

9334  Ultrapak™-lanka 1, täyttöpakkaus

• Alueet, joissa on melko paksu ienkudos  
ja joilla tarvitaan huomattava määrä voimaa

• Käyttö ylempänä lankana kaksilankatekniikassa

9336  Ultrapak™-lanka 3, täyttöpakkaus

• Käyttö ylempänä lankana kaksilankatekniikassa
• Suojalanka ennen preparointia

9335  Ultrapak™-lanka 2, täyttöpakkaus

Kudoshallinta
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Preparointia edeltävä asetustekniikka  
ennen pakkaamista
Varmistaaksesi langan pysymisen preparoinnin aikana käytä niin isoa lan
kaa, että se painautuu tiiviisti ientaskuun.

Kaksilankatekniikka

Suurimmat haasteet laadukkaiden jäljennösten ottamisessa ovat hyvä ku
doksen avaus sekä riittävä kosteuden hallinta. Kokeile kaksilankatekniikkaa 
ja tehokkaita hemostaasiaineita, jotta saavutat molemmat.

Digitaalisia jäljennöksiä varten –  
Täydellinen hemostaasi

1. HEMOSTAASI
Täydellinen hemostaasi on tärkeää erityi
sesti digitaalisten jäljennösten aikana, jotta 
restauraation tarkka sopivuus ienreunoihin 
voidaan taata.

2. HYVÄ NÄKYVYYS
Kun hemostaasi on saavutettu ja kudos on 
vedetty sivuun, preparointi on valmis digitaa
lista jäljennöstä varten.

 Ultrapak CleanCut tuotteen korkkiin inte
groitu leikkuri helpottaa langan leikkausta. 
Erityinen annosteluaukko estää langan pu
toamisen pulloon.

Hemostaasiliuoksella kostutettu Ultrapak 
lanka verenvuodon ja ientaskunesteen hal
lintaan gingivaalisissa ja subgingivaalisissa 
preparoinneissa.

2. PREPAROINTI
Ulota reuna subgingivaalisesti poraamalla 
osittain neuloslankaan, joka ei tartu timant
tiporaan. Poista langan jäämä sopivalla 
instrumentilla. Vuoto on hyvin vähäistä tai 
sitä ei ole lainkaan. Pieni osa preparoi
matonta hammasta kiinnittyneen gingivan 
yläpuolella säilytetään merkkinä jäljennök
sessä. Jos ientaskua pitää avata enemmän, 
pakkaa uusi sopivan kokoinen lanka. Huuh
tele, kuivaa ilmapuustilla ja ota jäljennös.

1. ESIPAKKAUS
Aseta hemostaasiaineella kastettu Ultrapak™ 
neuloslanka paikalleen. Valitsemalla hieman 
liian suurelta vaikuttavan langan varmis
tat langan pysymisen paikallaan. Ohuella 
 Ultrapak™ Packer pakkausinstrumentilla 
lanka saadaan helposti painettua paikal
leen. Neuloslangan ainutlaatuinen rakenne 
(silmukkaverkko) helpottaa pakkaamista ja 
paikallaan pysymistä.

2. TOINEN LANKA
Aseta toinen paksumpi ja hemostaasiainee
seen kastettu lanka paikalleen kudoksen 
lateraalista laajentamista varten.

1. ENSIMMÄINEN LANKA
Kun hemostaasi on saavutettu, aseta va
rovasti yksi lanka − kuten Ultrapak™neu
loslanka 0 tai 00 − mahdollisimman syvälle 
ientaskuun. Aseta langat oikein ja tehok
kaasti paikalleen Fischer’s  Ultrapak pakka
usinstrumentin avulla.

3. HUUHTELU/KUIVAUS
Huuhtele alue hyvin, kuivaa hieman ja ota 
jäljennös.

 Ultrapakneuloslanka valmistettiin neuloen 
tuhansien pienten silmukoiden ketjuksi niin, 
että se puristuu ja laajenee muita lankoja 
helpommin. 100 % puuvillakuidut imevät 
hemostaasiaineita ja ientaskunesteitä te
hokkaasti.

 Ultrapaklanka puristuu ensin kokoon pakat
taessa ja laajenee sitten optimaalista kudok
sen siirtoa varten.

 Ultrapak

Punottu


