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ETSAUSAINE

• Itserajoittuva2 dentiinissä
• Tunkeutuu pienimpiinkin fissuuroihin eikä valu vertikaalipinnalla
• Tarkka asetus
• Huuhtoutuu helposti – ei jätä jäämiä

UltraEtchetsausaine on 35prosenttinen fosforihappoliuos, ja sen visko
siteetti on ihanteellinen, mikä helpottaa tarkkaa applikointia ja erinomais
ta hallintaa. Se rajoittaa itse etsaussyvyyttään (keskimääräinen syvyys 
1,9 μm, kun etsausaika on 15 sekuntia)2 aikaansaaden etsauksen, johon 
sidosaineet voivat tunkeutua sidostuen lujasti. Tutkimukset osoittavat, että 
UltraEtchetsausaineen ainutlaatuinen itserajoittava kemia dentiinissä 
muodostaa ihanteellisen pinnan resiinille.3 Vaikka UltraEtchetsausaine on 
viskoosinen, se voi tunkeutua pienimpiinkin fissuuroihin ja okklusaalipin
noille kapillaariteettiä edistävien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuk
siensa ansiosta. Sen ihanteellinen viskositeetti ylläpitää riittävän paksua 
kerrosta estäen ennenaikaisen kuivumisen.

”CAN’T LIVE WITHOUT” -tunnustus tunnetulta  
riippumattomalta tutkimuslaitokselta jo yli 20 vuotta.4

”TRIED & TRUE” -tunnustus.5
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163 Ultra-Etch-pakkaus
  4 kpl 1,2 ml (1,58 g) -ruiskuja
 20 kpl Blue Micro -kärkiä

167 Ultra-Etch-säästöpakkaus
 20 kpl 1,2 ml (1,58 g) -ruiskuja
 40 kpl Blue Micro -kärkiä

685 Ultra-Etch IndiSpense -ruisku
  1 kpl 30 ml (39,60 g) -ruisku

164 Ultra-Etch-ruisku
  4 kpl 1,2 ml (1,58 g) -ruiskuja

129 Ultra-Etch Empty  Syringe -ruisku
 20 kpl 1,2 ml tyhjiä ruiskuja

168 Ultra-Etch-ruisku
 20 kpl 1,2 ml (1,58 g) -ruiskuja

1

Paras 
etsaus

UltraEtchetsausaine on tarkoitettu ihanteellisten sidostuspintojen muo
dostamiseen dentiinissä ja kiilteessä. Sitä voidaan myös käyttää posliiniki
teiden poistoon ennen sidosaineen silanointia.
 
Huomautus: Älä käytä fosforia sisältäviä etsausaineita metalleissa tai zirko
niassa, sillä se heikentää sidoslujuutta.

 Inspiral™  
Brush 
-kärki

Blue  
Micro™ -kärki

Ultra-Etch™

UltraEtchfosforihapon on osoitettu ainut
laatuisella tavalla rajoittavan itse etsaus
syvyyttään. Hapot, joilla on tätä suurempi 
etsaussyvyys, menevät yli optimitason ja 
lisäävät epätäydellisen resiinikyllästymisen 
mahdollisuutta.
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Kliininen kokemus ja SEMarvioinnit3 osoit
tavat, että 15 sekunnin etsausaika dentii
nissä ja leikatussa kiilteessä – 30 sekuntia 
leikkaamattomassa kiilteessä – tuottaa 
kummankin substraatin optimaalisen sidos
tuksen.

Syvyys 1,9 µm


