
HEALDENT 
Antibakteriális alapozó 
 
Összetétel 
HEMA - Benzalconium Klorid - Sodium Fluorid - Víz 
 
Használati utasítás: 
• HEMA (hydrophil resin): lezárja a dentin tubulusokat – fiziológiai barriert képezve – és 
megakadályozza a bakteriális infiltrációt  
• Benzalconium klorid: Antiszeptikus hatású, eliminálja a reziduális flórát - amely gyakran 
felelős a posztoperatív hipeszenzitivitásért (főleg frontfogakban) és fokozza a szabaddá vált 
gyökérfelszín érzékenységét. 
 
• Sodium Fluorid: csökkenti a gyökér-caries gyakoriságát, remineralizálja a dentint, 
támogatva ezzel a hosszú távú deszenzibilizációt. 
 
Javaslat 
Alapozóként használva 
1. Készítse elő az üreget, ha túl mély, akkor alkalmazzon kálcium hydroxidot mielőtt a 
HEALDENT-et használná. 
2. Nem szükséges teljesen megszárítani a dentin felszínét mielőtt a HEALDENT-et használja: 
egy kis nedvesség elfogadható. 
3. Miután a zománc és dentin határát kondícionálta, vigye fel a HEALDENT-et a dentinre egy 
egyszer használatos ecset segítségével, és finoman dörzsölje be a felszínt. Ne mossa le! 
4. Várjon 15 másodpercet és óvatosan fújja szárazra. Ezután fényre kötő bondot 
használjon( a HEALDENT az összes bonddal kompatibilis). 
5. Használjon fényre kötő kompozitot.  
 
 
Deszenzibiláció 
1. Technika 
1. Amennyiben a fog nem túl érzékeny, tisztítsa meg a fognyaki területet, és mossuk le. 
2. Vigye fel a HEALDENT-et a dentinre egy egyszer használatos ecset segítségével, és finoman 
dörzsölje be a felszínt 30 másodpercig.  
3. Óvatosan fújja szárazra. Ne mossa le! 
4. Ismételje meg az előző lépést ha szükséges. 
2. Technika 
Ha a terület túl érzékeny a mechanikus tisztításhoz:  
1. Használja közvetlenül a HEALDENT-et, kövesse az 1.-es technikát. 
2. Óvatosan fújja szárazra. Ne mossa le! 
3. Vigye fel másodszor is a HEALDENT-et. 
4. Ha a páciens másodszorra sem túl érzékeny, használja a HEALDENT-et harmadszor is. Ha 
érzékeny akkor alkalmazzon helyi érzéstelenítőt mielőtt használja.  
1. Technika 



Egyéb indikációs területek 
• Fogfehérítés után. 
• Fogkő eltávolítás után, parodontális kezelés után 
• Olyan extrém esetekben, amikor a fognyaki érzékenység folyamatosan fenn áll.  
 
Tárolás & Eltarthatóság  
Az élettartama három év ha 12°C és 25°C között tárolja. 
  
Ellenjavallat 
Ellenjavallatok 
A HI SEAL használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a HEALDENT bármely 
összetevőjére. 
 
Fontos utasítások 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és 

információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a 

polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen 

használhatatlanná válik.  
 
Utasítás 
Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a 
használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból 
elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami 
leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 


