
ADSEAL 
Uszczelniacz do kanałów korzeniowych 
  
ADSEAL TO NAJWYśSZEJ JAKOŚCI USZCZELNIACZ KANAŁOWY NA BAZIE śYWICY 
  
WSKAZANIA DO STOSOWANIA PREPARATU ADSEAL 
ADSEAL to uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie Ŝywicy epoksydowej. Dostępny jest w podwójnej 
strzykawce. Posiada wyjątkowe właściwości chemiczne i fizyczne, w tym doskonałą biokompatybilność oraz 
wysoką wartość uszczelnienia 
  
ADSEAL posiada certyfikat zgodności ISO 6807 (typ I, klasa 2B): 1986 (E) 
 
SKŁAD: 
  
Baza 
Oligomery Ŝywicy epoksydowej 
Etylenowy salicylan glikolu 
Fosforan wapnia 
Podtlenek bizmutu 
Tlenek cyrkonu 
  
Katalizator 
Poliaminobenzoan 
Tritalonamin 
Fosforan wapnia 
Podtlenek bizmutu 
Tlenek cyrkonu 
Tlenek wapnia 
 
CHARAKTERYSTYKA 
Preparat ADSEAL w połączeniu z gutaperką wykazuje następujące właściwości: 
.         łatwość mieszania dzięki konsystencjom pasta-pasta 
.         hermetyczna szczelność wypełnienia kanałowego 
.         brak przebarwień zębów 
.         rozpuszczalność w płynie tkankowym 
.         doskonała biokompatybilność 
.         dobry kontrast na zdjęciach rtg 
.         czas pracy 35 min w temperaturze 23 st C (75F) 
.         czas wiązania 45 min w temperaturze 37 st C (99F) 
  
WSKAZANIA 
- wypełnianie kanałów korzeniowych w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi 
  
PRZECIWWSKAZANIA 
- stwierdzona nadwraŜliwość na Ŝywicę epoksydową lub inny składnik preparatu 
  
MIESZANIE 
- podać bazę i katalizator na papierek do mieszania (objętości: 2:1). Łopatką mieszać 15 – 20 sekund lub do 
uzyskania kremowej, homogennej konsystencji 
  
APLIKACJA 
Ściany kanału muszą być suche. ADSEAL naleŜy wprowadzać za pomocą igły lentulo, ćwieków gutaperkowych, 
tytanowych lub srebrnych. W celu uniknięcia powstawania pęcherzyków powietrza lub przepełnienia kanału, 
pracować igłą lentulo na niskich obrotach, wprowadzając igłę lentulo w kierunku wierzchołka i ją wysuwając. 
Zanurzyć zdezynfekowany ćwiek główny w preparacie ADSEAL i powoli umieścić go na długości roboczej. 
ADSEAL to preparat dla kaŜdej praktyki dentystycznej. MoŜe być stosowany w kaŜdej technice wypełniania 
systemu endodontycznego, tak i w konwencjonalnych i w nowoczesnych (technika głównego ćwieka, techniki 
termoplastyczne, wszystkie techniki kondensacji) 
  
USUWANIE WYPEŁNIENIA KANAŁOWEGO 
JeŜeli preparat ADSEAL był stosowany w połączeniu z gutaperką, naleŜy zastosować konwencjonalne metody 
usuwania gutaperki 
  
UWAGA 
Preparat ADSEAL zawiera Ŝywicę aminowo-epoksydową mogą powodować wystąpienie reakcji nadwraŜliwości u 
szczególnych grup pacjentów. 
  



OSTRZEśENIA 
- nie stosować u alergików 
- produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku przez lekarzy dentystów 
- przechowywać z dala od dzieci 
  
OCZYSZCZANIE INSTRUMENTÓW 
Instrumenty naleŜy oczyszczać alkoholem natychmiast po uŜyciu. 
  
SKUTKI UBOCZNE 
Nieznane. Bardzo rzadko – występowania alergii kontaktowych. 
  
WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
- zamykać szczelnie strzykawkę 
- temperatura przechowywania: 18 – 24 0 C(64 – 75 F) 
- nie naraŜać na kontakt z promieniowaniem UV 
  
DATA WAśNOŚĆI 
- 2 lata 
- nie uŜywać po upływie daty waŜności 
  
Zawartość 
- strzykawka dual z preparatem ADSEAL (13,5 g; baza: 9 g, katalizator 4,5 g) 
- papierki do mieszania 
- łopatka 
- instrukcja stosowania 
- wymiary: 200 x 80 41 mm 


