
7%  
PLNĚNÉ SUBMIKRONOVÉ 
PLNIVO

0.41mm  
PRŮMĚR HROTU

CONSEAL F
FLUORIDE RELEASING 
PIT AND FISSURE SEALANT
TĚSNĚNÍ PRO JÁMKY A FISTURY S 
UVOLŇOVÁNÍM FLUORIDŮ



NFZKA VISKOZITA HLUBOKA PENETRACE

BPA &  
HEMA FREE

Conseal F je pryskyřičný tmel s nejnižší viskozitou, který je 
k dispozici, což mu umožňuje rychleji a hlouběji zatékat do 
připravených jamek a trhlin. Tryska Conseal F, jedna třetina 
velikosti jiných značek, zlepšuje úplné utěsnění a retenci 
tím, že umožňuje hlubší pronikání do nejmenších důlků a 
trhlin. V sadě Conseal F je k dispozici leptací gel s nízkou 
viskozitou speciálně navržený pro leptání jamek a trhlin.

UVOLNUJE FLUORID
Conseal f spojuje osvedcenou tech nologii tesnidch 
materialu spol. SDI s pocatecnim vyvinem fluo ridu a jejich 
dlouhodobym lecebnym ucinkem. Diky unikatnimu plnivu v 
Conseal f, jeho smesi castic s velkym povrchem, dochazi k 
vysokemu a snadnemu uvolnovani fluoridu. Fluorid zvysuje 
prevenci vzniku kazu, remineralizaci a inhibuje demineralizaci 
skloviny. 
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CONSEAL F

MNOZSTVI UVOLNENEHO FLUORIDU 
(KUMULATIVNE) 

HELIOSEAL F*

400 600 1200

ng/cm2 (@180 days)**

DELTON PLUS*

7%  
NAPLNĚNÉ A SUBMIKRONOVÉ 
PLNIVO VELIKOST 0,04 
MIKRONŮ, ABY ODOLALA 
POVRCHOVÉMU OPOTŘEBENÍ

0.41mm
PRŮMĚR HROTU

NEJNIZSI VISKOZITA
Conseal f je sealant s nejnizsf viskozitou. Tato vlastnost umoznuje 
rychle a hluboke za tekanf do ryh a jamek. Obvyklou pricinou 
spatne funkce sealantu je to, ze dostatecne nezateka a nevyplnf 
vsechny prostory. Vynikajfd tesnid vlastnosti a adheze ke stenam 
vylucuje prostor pro rust bakterif. Vlastnosti Conseal f jako 
vyjimecne pevneho sealantu dale zvysuje unikatni system UDMA 
pryskyrice s nizsim smrst’ovanim a dfky nepri tomnosti BIS-GMA 
se predchazi problemum s Bisphenolem A. 
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CONSEAL F

SROVNANI VISKOZITY

HELIOSEAL F*

2 4 6 8 10

Pa.s (@25oC)1

DELTON PLUS*



LEPTACI GEL SUPER ETCH LV S 
NIZKOU VISKOZITOU 
SDI vyvinula pro sealanty specialni modry leptad gel 37% 
kyseliny fosforecne v jednoduchem aplikacnim systemu. 
Super Etch LV ma nizkou viskozitu a kyselina tak muze 
dokonale naleptat povrch vsech jamek a fisur. Hlubsi 
penetrace kyseliny posiluje adhezi ke stenam a trvanlivost 

sealantu Conseal f.

HLUBOKE ZATEKANI
Conseal f se dodava ve strikackach s vymenitelnymi 
koncovkami nebo v jednorazovych strfkackach ,,Komplet”. 
Oba systemy jsou opatreny ohnutymi, vel-mi tenkymi a 
kvalitnimi koncovkami, ktere umoznujf snadne a rychle 
davkovanf latky i do obtfzne dostupnych mist. Koncovka 
(davkovad kapilara) u Conseal f ma priblizne tretinovy 
prumer ve srovnanf s koncovkami u konkurencnfch 
produktu a dovoluje davkovat Conseal f i do tech 
nejmensfch jamek a ryh, do kterych se koncovky jinych 
materialu nevejdou.

SROVNANI VELIKOSTI** 
Prumer vymennych koncovek u Conseal f je pouze 0,41 
mm. Je vyrazne mensi nez u konkurencnich produktu.

HLUBOKE ZATEKANI

DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI
Žádný bis-fenol A nebo jeho deriváty 

Extrémně nízká viskozita - rychle a hluboko proniká 
do důlků a trhlin

Přesné a kontrolované doručení s 27 měřidly

Plněno 7% – uvolňuje fluor

Neprůhledný bílý odstín

Dodáván s leptacím gelem s nízkou viskozitou v 
úvodní sadě

NABIDKA BAREV
Conseal f se dodava v odsti nu opakni bfla. 
Conseal se dodava v bezbarvem a svetle 
sedem odstinu.

HYGIENICKA APLIKACE
Conseal f “Komplet” nabizi snadny a 
hygienicky zpusob aplikace sealantu, 
eliminuje riziko mozne kontaminace.

BIOKOMPATIBILNI 
Velice nizka rozpustnost Conseal f ve vode 
minimalizuje problemy v prostredf ustnf 
dutiny.

PRED OSETRENIM APLIKACE CONSEAL F 
NALEPTANI POMOCI 
SUPER ETCH LV PO OSETREN I

Fotografie laskave poskytl Dr Mitsuru Sonoda, D.D.S, Hokkaido, Japan 

KLINICKE TESTOVANI 
Conseal f byl klinicky testovan na 5 363 vyplnfch u 774 detf. Nebylo popsano zadne selhanf materialu a zaver je, ze 
,,sealant je material, ktery vyrazne pozitivne prispfva ke kvalite chrupu v populaci”. ”2

»tmely významně přispívají k 
dentálním veřejné zdraví.2«CONSEAL F DELTON PLUS* HELIOSEAL F*

0.41mm 1.5mm 1.3mm



DETAIL OBJEDNÁVKY

M785012 C11-2021

INSTRUKCE

STI’IKACKA 

Conseal f kit ve sti’ikackach
3x 1g (0,91ml) Conseal f sti’ikacka 
1x 2,5g (2ml) Super Etch sti’ikacka  
20 jednorazovych davkovacich koncovek

7850012

Conseal f bulk kit ve sti’ikackach
10x 1g (0,91ml) Conseal f stfikacka  
40 jednorazovych davkovacich koncovek

7850013

LAHVICKA

Conseal f kit v lahvicce
2x 5,5g (5ml) Conseal f lahvicka 
2x 2,5g (2ml) Super etch sti’ikacka pi’fslusenstvi

7850008

Conseal f refil v lahvicce
5,5g (5ml) Conseal f lahvicka

7850006

Conseal refil v lahvicce (svetle seda) 
5,5g (5ml) Conseal sealant, svetle sedy

7850004

ACCESSORIES

Davkovaci koncovky pro Conseal f 
a Super Etch LV sti’ikacky
20 jednorazovych davkovacich koncovek

8100061

Aplikovat Conseal f sealant fisur a 
ryh pomoci strfkacky nebo stetecku

Osvetlete Conseal f lampou 
po dobu 20

Naleptejte povrch zubu pomoci Super Etch LV 
po dobu nejmene 30 sekund, nejvyse vsak 
E>O c:kund

Ocistete a izolujte zub 21 Dukladne oplachnete 
vodou
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4 5 6Dokonale vysuste Poznamka: suchy 
povrch je zcela nezbytny pro 
nasledu jfci kroky

UPOZORNuNi: vzdy se ujistete, ze zavit davkovaci koncovky Super Etch a Conseal f je pevne nasazen do sti’fkac.ky 

(1)   Chryss A (1998), Royal Melbourne Institute of Technology University Rheology and Materials 
Processing Centre.

(2)   Messer LB, Calach H, Morgan MV (1997). The retention of pit and fissure sealants placed 
in primary school children by Dental Health Services, Victoria. Australian Dental Journal 
42:(4);223-239. 

*  Delton Plus and Helioseal F are not the registered trademarks of SDI Limited. 

**  Publikovana a testovaci SDI data.

Vyrobeno v Australii  
firmou SDI Limited
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