
RU RU

САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ 
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ФИССУРНЫЙ 
ГЕРМЕТИК, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ФТОР

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Для профилактической герметизации ямок 
и фиссур, используя метод самопротравли-
вания.

СВОЙСТВА
• Однокомпонентный материал
• Одношаговый
• Самопротравливающий
• Легкое точное нанесение с помощью 

шприца
• Светоотверждаемый
• Малая вязкость, отличные реологические 

свойства, оптимальное заполнение фиссур
• Фторовыделение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Тщательно очистить поверх-
ность эмали полировочной 
пастой, не содержащей масла 
или фторидов, и щеточкой.
Тщательно прополоскать и 
просушить.
Избегать загрязнения просу-
шенной поверхности слюной.

Закрепить дозирующий нако-
нечник на шприце Quick SEAL и 
аккуратно нанести достаточное 
количество герметика на фис-
суры. Для распределения мате-
риала и устранения воздушных 
пузырьков можно использовать 
микро-аппликатор или сам до-
зирующий наконечник.

Позволить материалу осесть на 
поверхности эмали в течении 
15 секунд.
Светоотвердить в течении 20 
секунд.
Проверить окклюзию.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
• Олигомер уретандиметакрилата
• Bis-GMA
• Триэтиленгликольдиметакрилат
• 2-гидроксиэтилметакрилат
• Самопротравливающее вещество
• Белый пигмент
• Стеклонаполнители
• Фотоинициаторы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Герметизацию не проводят, если: 
• Фиссуры уже повреждены кариесом
• Если невозможно изолировать рабочую 

поверхность от слюны
• Если у пациента аллергия на один из 

компонентов герметика

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Quick SEAL содержит полимеризуемые 
мономеры, которые могут вызвать 
аллергический контактный дерматит у людей 
с чувствительной кожей. После контакта 
тщательно промыть водой с мылом.
Если кожа чувствительная или существует 
аллергия на полиметилакрилат, немедленно 
прекратить использование.

СРОК ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
• 2 года при температуре ниже 24⁰С (75⁰F).
• Хранить в холодильнике
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Өзін-өзі дәрілейтін, фтор бөлетін, 
жарықпен қатайтылатын фиссурлық 
герметик

ҚОЛДАНЫЛУЫ
Шұңқырлар мен фиссурлардың алдын алу 
шарасы ретінде,  өзін-өзі дәрілеу әдісін 
қолдану арқылы герметизациялау үшін.

ҚАСИЕТТЕРІ
• Бір құрамдас бөлікті материал  
• Бірқадамды 
• Өзін-өзі дәрілейтін материал 
• Шприц арқылы оңай дәлдеп салуға 

ыңғайлы 
• Жарықпен қатайтылады 
• Тұтқырлығы аз, реологиялық қасиеті күшті, 

фиссураларды толтыруға қолайлы 
• Фтор бөледі  

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ
Кіреукенің бетін құрамында 
май немесе фториді жоқ 
жылтыратқыш пастамен щет-
каны қолдана отырып  мұқият 
тазалау қажет. 
Мұқият шайып, кептіру керек. 
Кептірілген тіс бетінің 
сілекеймен ластануынан абай 
болу қажет. 

QUICK SEAL шприціне 
мөлшерлейтін ұштықты 
бекітіп,  герметиктің жеткілікті 
көлемін фиссурларға мұқият 
жағу керек. Герметикті  
біркелкі үлестіру үшін және 
көпіршіктерді болдырмау үшін 
микроаппликаторды немесе 
мөлшерлейтін ұштықтың  өзін 
қолдану керек. 

Материалдың  кіреукенің 
бетінде 15 секунд өздігімен 
тұруына мүмкіндік беру керек.  
20 секунд жарықпен қатайту 
қажет. 
Окклюзияны тексеріңіз.

ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР
Егер де фиссурлар тісжегімен зақымдалса, 
жұмыс аймағын сілекейден оқшаулауға 
мүмкіндік болмаса, емделушіде герметиктің 
құрамдас бөлігінің біреуіне аллергия болса, 
онда герметизация жасауға болмайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Quick SEAL-дің құрамында сезімтал терісі бар 
адамдарда жанаспалы аллергиялық дерма-
тит тудыратын полимерленетін мономерлер 
бар. Қолданғаннан кейін қолды сабындап, 
сумен мұқият жуу керек. 
Егер де науқастың терісі сезімтал  болса 
немесе полиметилакрилатқа аллергия бар 
болса, қолдануды дереу тоқтату қажет.

НЕГІЗГІ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР
• Уретандиметакрилат
• Bis-GMA
• Триэтиленгликольдиметакрилат
• 2-гидроксиэтилметакрилат
• Өзін-өзі дәрілейтін заттек
• Ақ бояутек
• Шыны толтырғыштар
• Фотоинициаторлар

МАТЕРИАЛДЫҢ САҚТАЛУ МЕРЗIМІ
• 24 °С (75 °F) – тен төмен температурада 

2 жыл.
• Тоңазытқышта сақтау керек.
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