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631   PermaSeal-pakkaus
  4 kpl  1,2 ml (1,30 g) -ruiskuja
 10 kpl  Black Micro FX -kärkiä

Säilytetään jääkaapissa.

1013   PermaSeal Mini -pakkaus
  2 kpl  1,2 ml (1,30 g) -ruiskuja
 10 kpl  Black Micro FX -kärkiä

Säilytetään jääkaapissa.

Tasoita väliaikaisrestauraation pinta. Levitä 
 PermaSeal yhdistelmämuovin suojaaine har
jalla pinnoille, puhalla varovasti ilmapuustilla 
ohueksi, peitä DeOxinhibiittoriliuoksella ja 
valokoveta 20 sekuntia.

• Sidostuu yhdistelmämuoviin  
ja etsattuun kiilteeseen

• Sulkee mikrohalkeamat
• Suojaa ja revitalisoi yhdistelmämuovitäytteet

Huomautus:  PrimaDry kuivuu sopivasti juuri ennen  PermaSeal yhdistel-
mämuovin suoja-aineen asettamista. 

Puhdista aina vanhat yhdistelmämuovirestau
raatiot ja viereinen kiille käyttäen  Consepsis 
Scrub tahnaa, hohkakiveä tai hiekkapuhal
lusta. Huuhdo ja etsaa 20 sekuntia. Huuhdo 
perusteellisesti ja kuivaa ilmapuustilla.

Neljä vuotta vanha sidostettu yhdistelmä
muovi  PermaSeal yhdistelmämuovin suo
jaaineella annetun hoidon jälkeen.

Vanhat restauraatiot
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716  PrimaDry-ruisku
  4 x 1,2 ml (0,95 g) ruiskuja

717  PrimaDry-ruisku
 20 x 1,2 ml (0,95 g) ruiskuja

Black Micro™  
FX™ -kärki

 PermaSeal yhdistelmämuovin suojaaine on valokovetteinen, metakrylaatti
pohjainen, filleritön resiini. Matalaviskoosisena se tunkeutuu erinomaisesti, 
ja ultraohut kerros minimoi okklusaalisen sovituksen tarpeen.

 PermaSeal yhdistelmämuovin suojaaine peittää huokoset ja epätasai
suudet, joita syntyy kiillotuksen aikana, sekä minimoi värjäytymisen ja 
kulumisen. Viedään Vluokan täytteen reunoille mikrovuodon vähentämi
seksi.2 Resiinipohjaisten väliaikaisrestauraatioiden lopullista kiillotusta var
ten peitä  PermaSealsuojaaine inhibiittoriliuoksella ennen valokovetusta. 
 PermaSealsuojaaine sidostuu hyvin yhdistelmämuovityyppisiin väliaikai
siin restauraatioihin kuten  ExperTemp, ja sillä voidaan myös päällystää van
hoja yhdistelmämuovitäytteitä.

 PermaSeal™

Black Micro™ 
FX™ -kärki

 PrimaDry™

 PrimaDrykuivausaine sisältää 99 % orgaanisia liuottimia ja 1 % primeriä. 
Se sopii optimaalisesti uurteen ja fissuuran kuivaukseen ja preparointiin. Se 
haihduttaa nopeasti kosteuden uurteesta ja fissuurasta sekä vanhojen res
tauraatioiden mikrohalkeamista etsausprosessin jälkeen. Ohuen primerikal
von ansiosta  UltraSeal XT™ plus pinnoite tai  PermaSeal virtaa täydellisesti 
kaikkiin uurteisiin ja fissuuroihin. Se on myös hyödyllinen ennen yhdistel
mämuovipaikkojen asettamista. Älä käytä dentiinille.

Uudet restauraatiot

Ennen: Interproksimaalitilat ja lievät kierty
mät, jotka korjataan Peak™  Universal Bond 
sidosaineella ja yhdistelmämuovilla.

Paikkauksen ja kiillotuksen jälkeen etsaa 
5 sekuntia ja annostele  PermaSeal yhdistel
mämuovin suojaksi ja kiiltävän viimeistelyn 
aikaansaamiseksi. Puhalla ilmapuustilla 
ohueksi ja valokoveta 20 sekuntia.
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