CONDICIONADOR ÁCIDO

25 anos

/

O ácido mais premiado por mais de

Imagens meramente ilustrativas.

•

Segurança – Formulação exclusiva, autolimitante
quanto à profundidade de condicionamento
(profundidade média de 1,9μm após 20
segundos de condicionamento), criando um
padrão de condicionamento que permite que o
adesivo penetre de forma a obter maior adesão.

A experiência clínica e as avaliações ao microscópio eletrônico
demonstram que o tempo de condicionamento de 15 segundos, tanto
na dentina como no esmalte, promovem um condicionamento ideal para
ambos os tecidos. Enxágue com seringa de ar/água. Seque o excesso
de água deixando a superfície visivelmente úmida.

• Fácil aplicação e lavagem – sua cor azul
característica facilita a aplicação e garante sua
remoção total.
1,9µm de
profundidade

• Viscosidade ideal – tixotrópico, fluindo com
facilidade pela pequena ponta aplicadora,
mesmo em superfícies verticais sem se mover.

• Ação capilar melhorada – penetra nas menores
fissuras da superfície oclusal.

#163 – Kit Ultra-Etch com 4 seringas
Embalagem contém 4 seringas de 1,2ml
(1,58g) de Ultra-Etch + 4 blue micro tip

O ácido fosfórico Ultra-Etch® é comprovadamente o único material
autolimitante quanto à profundidade do condicionamento, com uma
média de profundidade de 1,9µm após 20 segundos de aplicação.
Ácidos fosfóricos líquidos e outros ácidos a 37% demonstraram uma
média de 5.0µm no mesmo tempo. Ácidos com essa profundidade
de condicionamento vão além do nível ideal e aumentam o risco de
impregnação resinosa incomplta na camada híbrida.

25ga

Seringa de 1,2ml (1,58g)

#127 – Blue Micro® Tip
(acompanha os kits)

#685 – Kit Ultra-Etch com seringa 30ml
Embalagem contém 1 seringa de 30ml
(39,60g) de Ultra-Etch + 10 blue micro
tips + 4 seringas de 1,2ml vazias

Seringa de 30ml (39,60g)
#123 – Inspiral® Brush Tip
(vendida separadamente)

UM EXCELENTE CONDICIONAMENTO COM ULTRA-ETCH®,

MERECE TODA QUALIDADE DE ADESÃO COM PEAK.

SEU TRABALHO IMPECÁVEL DO COMEÇO AO FIM.
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