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PREPARAT DO USZCZELNIANIA KANAŁU KORZENIOWEGO

ADSEAL TO NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆI ŻYWICZNY 
PREPARAT DO USZCZELNIANIA KANAŁU 
KORZENIOWEGO

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA ADSEALU
ADSEAL to preparat do uszczelniania kanału 
korzeniowego oparty na żywicy epoksydowej, 
wstrzykiwany jako rodzaj podwójnej pasty. Posiada 
zadziwiające właściwości chemiczne i fizyczne, 
włączając w to bardzo mocne właściwości 
wypełniające i biokompatybilność.

 ADESAL spełnia wymagania ISO6876:
1986 (E) dla preparatów stomatologicznych 
uszczelniających kanał korzeniowy.

 SKŁAD
Baza
Epoksydowa żywica oligomeryczna
Salicylan glikolu etylenowego
Fosforan wapnia
Podwęglan bizmutu
Tlenek wapnia

Katalizator
Aminian benzoesu 
Trietyloamina
Fosforan wapnia
Podwęglan bizmutu
Tlenek cyrkonu
Tlenek wapnia

 CHARAKTERYSTYKA
 
Podczas korzystania z ADSEALU w połączeniu z 
ćwiekami gutaperkowymi substancja wykazuje 
następujące właściwości:

1. Łatwość mieszania poprzez połączenie past
2. Zdolność do hermetycznego uszczelnienia
3. Nie barwi zębów
4. Nierozpuszczalna w płynach tkankowych
5. Wyjątkowa biokompatybilność
6. Dobra nieprzepuszczalność dla promieni rentgena
7. Czas pracy wynosi 35 minut w 23˚C (73˚F)
8. Czas wiązania 45 minut w 37˚C (99˚F)

 WSKAZANIA
Stałe wypełnienie kanału korzeniowego w połączeniu 
z ćwiekami

 PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na żywicę epoksydową lub na inny 
składnik preparatu, lub też alergia na materiał 
wypełniający

 MIESZANIE
Wymieszać automatycznie z jednostek 
objętościowych (w stosunku 2:1)  Bazy i Katalizatora 
na podkładce używając szpatułki przez 15 – 20 
sekund lub do uzyskania homogenicznej 
konsystencji.

 ZASTOSOWANIE
Ścianki kanału muszą być czyste. ADSEAL powinien 
zostać wprowadzony do kanału za pomocą albo 
spirali lentulo albo ćwieków (gutaperkowych, 
srebrnych lub tytanicznych ćwieków korzeniowo-
kanałowych).

W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzyków 
powietrza w substancji l przepełnienia kanału, spiralę 
należy wprowadzać do wierzchołka korzenia zęba 
bardzo powoli, z bardzo małą prędkością. Następnie 
należy bardzo powoli wycofać spiralę, wciąż z małą 
prędkością. 
Zanurzyć zdezynfekowany i czysty główny ćwiek w 
ADSEALU i ruchami pompującymi powoli wprowadzić 
go w kanał.
ADSEAL jest produktem endodontycznym mającym 
zastosowanie w każdym gabinecie zabiegowym. 
Może zostać użyty wraz z każdym sprzętem i z 
najnowszymi technikami uszczelniania kanału 
korzeniowego. Nadaje się do metody jednowiekowej, 
termoplastycznej i do wszystkich technik 
kondensacyjnych.

 USUWANIE WYPEŁNIENIA KANAŁU 
KORZENIOWEGO

Jeśli ADSEAL użyty jest w połączeniu z ćwiekami 
gutaperkowymi, wypełnienie kanału korzeniowego 
może być usunięte za pomocą konwencjonalnych 
technik usuwania gutaperków.

 OSTRZEŻENIE
ADSEAL zawiera żywicę epoksydową lub aminy, 
które mogą spowodować uczulenie u osób 
nadwrażliwych.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- nie używać ADSEALU u alergików
- tylko do użytku stomatologicznego
- trzymać z daleka od dzieci

 CZYSZCZENIE INSTRUMENTÓW
Instrumenty powinny być czyszczone natychmiast po 
użyciu, za pomocą alkoholu

 EFEKTY UBOCZNE
Brak znanych efektów ubocznych, w rzadkich 
przypadkach mogą wystąpić alergie kontaktowe

 PRZECHOWYWANIE i UŻYCIE
- szczelnie zamykać końcówkę strzykawki
- przechowywać w temperaturze 18˚C ~ 24˚C (64˚F ~ 
75˚F)
- chronić przed promieniami UV

 DATA WAŻNOŚCI
2 lata
Nie przekraczać daty ważności

 ZAWARTOŚĆ
- 13,5g ADSEALU w dwóch tubkach 

(Baza 9g, Katalizator 4,5g)
- Podkładka
- Szpatułka
- Wskazówki użycia ADSEALU
- Wymiary : 200 x 80 x 41 mm

 Symbole

• : UŻYTE PRZEZ : KOD BATCH
• : Uwaga, zob. instrukcję użytkowania
• : PRODUCENT
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