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Dentin-Versiegelungsliquid – Płyn do lakowania bruzd zębiny

20 ml podkładu oraz
20 ml preparatu utrwalającego

Składniki: podkład: fluorokrzemian magnezu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu (jako stabilizator), woda destylowana.

preparat utrwalający: wysokodyspersyjny wodorotlenek wapnia, metyloceluloza, woda destylowana.

Wskazania:  umożliwia bezpieczną, długotrwałą ochronę miazgi przed wnikaniem szkodliwych czynników, dzięki zalakowaniu 
zębiny poprzez zamknięcie jej kanalików alkalicznym, mineralnym polimerem o dużej masie cząsteczkowej. Zawarte są w nim 
mikroskopijnej  wielkości  kryształki  fluorku wapnia oraz zasadowego fluorku miedzi  (II).  Dzięki temu możliwe jest tu  także 
skuteczne zapobieganie próchnicy wtórnej.  W przypadku wypełnień opartych na tworzywach sztucznych po użyciu 
tego preparatu nie trzeba już robić podkładu wyściełającego. Nie ma też wpływu na ten podkład wytrawianie i 
bonding.

Właściwości:  zalakowanie zębiny następuje poprzez aplikację do ubytku wacikiem nasączonym w podkładzie,  a następnie 
ponowne wykonanie tej czynności nowym wacikiem nasączonym w preparacie utrwalającym. Zalakowanie takie jest alkaliczne i 
niesamowicie  szczelne.  Składa się ono z mineralnego polimeru  kwasu krzemowego z zawartym w nim fluorkiem wapnia i 
zasadowym fluorkiem miedzi (II). Zapewnia to trwałą ochronę przeciwko wszystkim, w tym również kwaśnym, szkodliwym dla 
miazgi  czynnikom,  które  mogą  być  zawarte  w  wypełnieniach  cementowych  (w tym również  w cementach  fosforanowych 
podczas ich aplikacji!). Lakowanie radykalnie dezynfekuje wszędzie zainfekowaną zębinę i dzięki temu zasadniczo wskazane jest 
jego stosowanie przed założeniem podkładów, w celu uniknięcia nawrotu próchnicy, względnie w celu profilaktyki przeciwko 
próchnicy wtórnej. Aby zapobiec przenikaniu w bezpośredniej bliskości miazgi zbyt dużych ilości fluorokompleksu [SiF6]2- do 
samej miazgi, to przy bardzo głębokich ubytkach sięgających nawet miazgi, jak również przy kikutach koron, należy podkład i 
preparat utrwalający nakładać w odwrotnej  kolejności.  Dzięki temu fluorokompleks  przed wniknięciem do kanalików zębiny 
zostanie całkowicie rozłożony, a wytrącą się przy tym wysokopolimerowy kwas krzemowy i trudno rozpuszczalne fluorki.

Zastosowanie:  na suchy, odtłuszczony ubytek nanieść wacikiem podkład, a następnie usunąć nadmiar płynu. W ten sam 
sposób należy dokładnie pokryć ubytek preparatem utrwalającym. Pamiętać przy tym, aby preparat ten przed użyciem 
dokładnie  wymieszać potrząsając buteleczką (do płynu utrwalającego stosować nowy wacik),  następnie znów 
usunąć nadmiar płynu i ewentualnie osuszyć jeszcze ubytek strumieniem suchego powietrza. Najważniejsze jest dokładne i 
gruntowne rozprowadzenie preparatu utrwalającego w celu wytworzenia odpowiedniego alkalicznego środowiska.  W pobliżu 
miazgi  i  przy kikutach koron zaleca się odwrotną kolejność nakładania podkładu i preparatu utrwalającego. 
Gruntowne nakładanie należy rozpocząć koniecznie preparatem utrwalającym, który należy dokładnie wstrząsnąć. 
Po wytarciu nadmiaru płynu, należy nanieść właściwy podkład, a po ponownym wytarciu nadmiaru płynu, jeszcze raz nałożyć 
preparat utrwalający, który należy dokładnie wstrząsnąć, po czym ponownie trzeba wytrzeć nadmiar płynu względnie osuszyć 
strumieniem powietrza.  Dokładne i gruntowne naniesienie na ubytek podkładu Dentin-Versiegelungsliquid oraz 
preparatu utrwalającego sprawia,  że zbyteczne staje  się  stosowanie  podkładów pod wypełnienia  oparte  na 
tworzywach  sztucznych.  Dentin-Versiegelungsliquid  znakomicie  sprawdził  się  jako  preparat  skutecznie 
chroniący miazgę.

Czy można oddzielnie kupić preparat utrwalający?

Tak, ponieważ preparat utrwalający silniej zwilża ubytek, to z reguły jest zużywany szybciej i dlatego jest oferowany 
w korzystnej cenie w pojedynczym opakowaniu 20 ml.

Czy można oddzielnie kupić podkład?

Nie, ponieważ podkład normalnie zużywany jest wolniej niż preparat utrwalający i dlatego nie ma w sprzedaży 
żadnego pojedynczego opakowania.

Mój preparat utrwalający nieco zaschnął, co mogę zrobić?

Tak długo, jak mówimy jeszcze o płynie – to znaczy płyn nie zaschnął całkowicie – można wkroplić do butelki kilka 
kropli wody destylowanej (Pharma Europa, jakość farmakologiczna). Jeśli jednak płyn całkowicie zaschnął, to takiego 
preparatu  utrwalającego  już  nie  można  używać.  Ważne  jest,  aby  dodać  rzeczywiście  tylko  kilka  kropli  wody 
destylowanej (Pharma Europa, jakość farmakologiczna) i to, że w każdym przypadku w butelce pozostaje biała, stała 
pozostałość. Podkładu z kolei (niebieskie wieczko) nie wolno rozcieńczać wodą destylowaną w żadnym wypadku!

Czym różnią się Dentin-Versiegelungsliquid i Tiefenfluorid®?

Preparat do fluorowania fluorku wgłębnego Tiefenfluorid® jest zoptymalizowany do stosowania na szkliwo zęba, 
zawiera wysokie stężenie jonów fluorkowych i ma przez to niską, a więc kwaśną wartość pH.
Podkład płynu do lakowania bruzd zębiny Dentin-Versiegelungsliquid jest zoptymalizowany do stosowania w obrębie 
ubytku względnie kikuta korony. W celu ochrony miazgi roztwór ten ma mniej jonów fluoru (ze względu na brakujący 
dostęp śliny działają one w sposób umiarkowany). Za to znacznie zwiększona jest tu domieszka miedzi.

Jak zapobiec zasychaniu preparatu utrwalającego?

Aby zapobiec zasychaniu zawartości butelki, należy utrzymywać w czystości gwint szyjki butelki. W przypadku butelek 
20ml zaleca się stosowanie pipet wkraplających, dostarczanych z produktem.



Uwaga! Ten produkt medyczny może być stosowany u kobiet w ciąży, matek karmiących i u dzieci w wieku od lat 6, ponieważ 
jednak  brak  jest  wystarczająco  udokumentowanych  doświadczeń  odnośnie  zastosowania  produktu  w czasie  ciąży,  okresie 
karmienia i  u dzieci  poniżej  6 roku życia,  to stosowanie  tego produktu medycznego musi  być wcześniej  skonsultowane z 
lekarzem leczącym daną osobę.

Przeciwwskazania i działania uboczne: brak.

Unikać kontaktu z oczami!

Dokładnie zamykać butelkę!

Termin przydatności do użycia: patrz nadruk na opakowaniu.

Po upływie  terminu  przydatności  do  użycia  preparat  ten  nie powinien  być  już  stosowany,  należy go  poddać  prawidłowej 
utylizacji. Do dualnego systemu recyklingu można wprowadzić tylko kompletnie opróżnione opakowania.

W przypadku  pytań  lub problemów w stosowaniu  tego  produktu  medycznego prosimy zwrócić  się  bezpośrednio  do firmy 
HUMANCHEMIE GmbH. Chętnie Państwu doradzimy.
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