
ADSEAL – pryskyřičné pečetidlo kořenových kanálků 
 
Instrukce k použití: 
ADSEAL je epoxy prisykřičné pečetidlo kořenových kanálků, jež je v duální stříkačce typu pasta-pasta. Má jedinečné chemické a fyzické vlastnosti 
včetně extrémních vynikajících pečetících vlastností a biokompatibility. ADSEAL splňuje požadavky ISO6876: 1986 (E) pro dentální pečetící 
materiály. 
 
Složení: 

Báze: 
• epoxy oligomerová pryskyřice 
• etylen glykol salicylan 
• fosforečnan vápenatý 
• zásaditý uhličitan vizmutitý 
• zirkonium oxid 

 
Katalyzátor: 
• poly aminobenzoát 
• trietanolamine 
• fosforečnan vápenatý 
• zásaditý uhličitan vizmutitý 
• zirkonium oxid 
• oxid vápenatý 

 
Charakteristika: 
Při použití ADSEAL v kombinaci s guta perčovými čepy, má tento materiál následující vlastnosti: 

1. Snadná míchatelnost pasta/pasta 
2. Hermetická uzavírací schopnost 
3. Netvoří skvrny na zubech 
4. Nerozpustné tělními tekutinami 
5. Vynikající biokompatibilita 
6. Dobrá radioopáknost 
7. Pracovní čas 35 min při 23oC 
8. Čas tuhnutí 45 minut při 37oC 

 
Indikace: 
Permanentní utěsnění kořenových kanálků v kombinaci s utěsňujícími čepy. 
 
Kontraindikace: 
Je známa zvýšená citlivost na epoxy pryskyřice nebo jiné komponenty či na kořenový výplňový materiál. 
 
Míchání: 
Smíchejte bázi a katalyzátor v poměru 2:1 na míchací podložce pomocí míchací spatulou po dobu 15 – 20 vteřin nebo dokud nedosáhnete krémové 
homogenní konzistence. 
 
Aplikace: 
Stěny kanálku musejí být suché! ADSEAL by měl být nanášen do kanálku lentulo spirálou či těsnícím čepem (guta perčovým, stříbrným či titanovým). 
Abyste zamezili vytvoření vzduchových bublinek v materiálu a přeplnění kanálku, posunujte lentulo spirálou pomalu k apexu velmi malou rychlostí. 
Vytáhněte lentulo spirálu opět velmi pomalu. Namočte zdesinfikovaný a suchý master čep do ADSEAL a pumpujícími pohyby pomalu vtlačte do 
kanálku. ADSEAL je endodontický produkt pro každou dentální praxi. Lze jej používat pro všechny zaběhnuté, ale i současné pečetící techniky 
kořenového kanálku. Je vhodný pro jednočepovou metodu, termoplasticizní metodu a všechny kondenzační techniky. 
 
Odstranění kořenové výplně: 
Jestliže je ADSEAL používán v kombinaci s gutaperčovými čepy, je možno kořenovou výplň odstranit pomocí konvenčních technik pro odstranění 
guta perči.. 
 
Upozornění: 
ADSEAL obsahuje epoxy pryskyřice nebo aminy, které mohou způsobit zvýšenou citlivost. Nepoužívejte ADSEAL u osob trpících zvýšenou citlivostí. 
Pouze pro dentální použití. Odstraňte z dosahu malých dětí. 
 
Čištění nástrojů: 
Nástroje je třeba očistit ihned po ukončení práce alkoholem. 
 
Vedlejší efekty: 
Nejsou známy, v řídkých případech se může objevit alergická reakce. 
 
Skladování: 

• uchovávejte stříkačky pevně uzavřené 
• skladujte při teplotě 18 – 24oC 
• skladujte ve tmě 

 
Expirace: 
2 roky. Nepoužívejte po vypršení expirace. 
 
Balení: 

• 13.5g duální stříkačky ADSEAL (báze 9g, katalyzátor 4.5g) 
• míchací podložka 
• spatula 
• návod k použití 
 


