
Dyract Seal 
Kompomer k pečetění sklovinných rýh a jamek   
 
Návod k použití 
 
Dyract Seal 
Kompomer na pečetění fisur 
 
Dyract Seal je světlem tuhnoucí stomatologický materiál na pečetění fisur, který 
uvolňuje fluoridové ionty. 
 
Dyract Seal - v kombinaci s NRC (Non-Rinse-Conditioner) - nabízí rychlou a snadnou 
aplikační techniku. 
 
Použití Prime&Bondu NT před nanesením pečetidla zajistí těsný uzávěr i u velmi 
hlubokých a úzkých fisur (Total Seal Technique) 
 
  
SLOŽENÍ 
 
Dyract Seal: 
Stronciové sklo 
Polymerizovatelné monomery modifikované fosfáty  
Makromonomery modifikované karboxylovými kyselinami  
Reaktivní rozpouštědlo 
Iniciátor polymerace 
Stabilizátor 
Oxid titaničitý (pouze bílá verze) 
 
NRC: 
Monomery organických kyselin ve vodném roztoku 
 
Prime&Bond NT: 
Di- a trimetakrylátová pryskyřice, oxid křemičitý,PENTA, fotoiniciátory, stabilizátory, 
cetylamin hydroflourid, aceton 
 
INDIKACE 
Preventivní pečetění sklovinných rýh a jamek v dočasném i stálém chrupu 
 
KONTRAINDIKACE 
 
Dyract Seal: 
Známá alergie na dimetakrylátové pryskyřice a jiné složky materiálu 
Nepoužívejte pokud je již přítomen zubní kaz  
 
 
NRC: 
Použití s jinými adhezívy než Prime&Bond NT 
 
Prime&Bond NT: 



Známá alergie na dimetakrylátové pryskyřice a jiné složky materiálu 
 
 
VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ 
Dyract Seal: 
  
Zabraňte kontaktu Dyract Sealu s očima, sliznicí dutiny ústní a pokožkou. Dojde-li ke 
kontaminaci očí, vyplachujte je okamžitě dostatečným množstvím vody a zajistěte 
okamžitou lékařskou pomoc. Postiženou kůži omývejte vodou a mýdlem. 
U predisponovaných osob může Dyract Seal vyvolat reakci přecitlivilosti. V tomto 
případě ihned přerušte používání materiálu. Pomocí vatových smotku či tampónů 
odstraňte po polymerizaci neztuhlou vrstvičku materiálu.  
 
NRC: 
NRC obsahuje organické kyseliny, které mohou způsobit poleptání. Zabraňte 
kontaktu materiálu se sliznicí dutiny ústní, očima a kůží. Pokud dojde k náhodnému 
kontaktu, oplachujte postižená místa dostatečným množstvím vody. Pokud se NRC 
dostane do očí, ihned začněte vyplachovat dostatečným množstvím vody a zajistěte  
odbornou lékařskou pomoc. 
 
Prime&Bond NT: 
1.Prime&Bond NT obsahuje metakryláty, které mohou dráždit oči a pokožku.Při 
náhodné kontaminaci očí je vyplachujte dostatečným množstvím vody a zajistite 
odbornou lékařskou pomoc. Při náhodné kontaminaci pokožky ji oplachujte 
dostatečným množstvím vody a mýdla. 
2. Zabraňte kontaktu Prime&Bondu NT se sliznicí dutiny ústní. Pokud k němu dojde, 
oplachujte dostatečným množstvím vody. 
3.Prime&Bond NT obsahuje vysoce hořlavý aceton. Dodržujte dostatečnou 
vzdálenost od zdrojů ohně, nekuřte. Nevdechujte páry. Chraňte před statickým 
výbojem. 
 
VEDLEJŠÍ REAKCE 
Dyract Seal / Prime&Bond NT: 
Při náhodném kontaktu může dojít ke vzniku reverzibilních zánětlivých změn na ústní 
sliznici, které působí v přípravku přítomné metakryláty a aceton. 
 
 
PRACOVNÍ POSTUP – TOTAL SEAL TECHNIQUE (TECHNIKA ÚPLNÉHO 
PEČETĚNÍ) 
 
1. Očištění povrchu zubu 
Před zapečetěním očistěte zub pastou bez obsahu oleje, například profylaktickou 
pastou Nupro. Pečlivě opláchněte vodou. 
 
2. Izolace 
Zajistěte suché pracovní pole pomocí kofrdamu nebo vatových válečků a savky. 
Potom zub pečlivě osušte vzduchovou pistolí bez příměsi oleje. 
 
3. Aplikace NRC (Non-Rinse-Conditioner): 
1. Odkápněte kapku NRC do nádobky ApliDish2 nebo jiné nádobky. 



 
2. Namočte v prostředku Applicator Tip2  nebo vhodný štěteček na bond k nanesení 
NRC v dostatečném množství na sklovinu a dentin. Ponechejte nerušeně působit 
20s. Neoplachujte. 
3. Přebytky roztoku lehce vyfoukněte vzduchovou pistolí nebo vysušte smotkem vaty. 
Nepřesušujte dentin. 
Po této úpravě musí zůstat povrch čistý. Pokud dojde k jeho kontaminaci slinou, 
pečlivě opláchněte a znovu aplikujte NRC.   
 
Takto upravený povrch musí zůstat čistý. Dojde-li k jeho kontaminaci slinou  nebo 
krví, pečlivě ho opláchněte vodní sprejí a znovu naneste NRC. 
1Místo NRC lze provést konvenční leptání pomocí kyseliny fosforečnou s následným opláchnutím 
vodou 
2 Nástroje Applicator Tip a nádobka na bond ApliDish jsou součástí zaváděcího balení  a jsou k 
dostání u vašeho prodejce 
 
4.  Aplikace Prime&Bond NT 
Prime&Bond NT se nanáší pouze v jedné vrstvě: 
1. Kapku Prime&Bondu NT odkápněte přímo na čistý aplikační nástroj Applicator Tip3 

nebo  na štěteček, případně do nádobky na bond ApliDish3 nebo jiné mističky. 
2.Příslušné množství Prime&Bondu NT naneste ihned do fisury, tak aby došlo k 
nasycení jejích stěn roztokem. 
3. Ponechejte nerušeně působit 20s. 
4.  Odstraňte přebytky a zbytek roztoku rozfukujte po fisuře jemným proudem 

vzduchu 5s. 
5.  Aplikujte Dyract Seal 
 
.5. Aplikace kompomerního pečetidla fisur Dyract Seal 
1.  Otevřete stříkačku a vytlačte malé množství materiálu na podložku, abyste 

usnadnili vytlačování materiálu do fisury 
2.  Nasaďte na stříkačku aplikační jehlu, otočte jí o 1/4 - 1/2 otáčky po směru 

hodinových ručiček a ujistěte se,že je pevně nasazena. 
3.  Dyract Seal vytéká ze stříkačky snadno i bez nadměrného tlaku na píst.  

Nepoužívejte nadměrné násilí. 
4.  Nanášejte Dyract Seal přímo do fisury. 
5.  Jehlu po použití ihned znehodnoťte. Stříkačku uchovávejte pouze uzavřenou 

originálním uzávěrem. 
6.  Po použití se doporučuje zatáhnout píst lehce zpátky, aby nedocházelo 

k přebytečnému toku materiálu. 
 
6.  Polymerace 
Polymerujte světlem přístrojem k tomu určeným (např. Spectrum, ProLite), koncovku 
světlovodu držte v co největší blízkosti materiálu. Po ukončení polymerace setřete 
smotkem vaty změklou povrchovou vrstvu materiálu (inhibovanou kyslíkem) 
 
Retence a kontrola okluze 
Retenci pečetidla zkontrolujte sondou. Artikulačním papírem ověřte, zda nedochází 
k prematurnímu kontaktu ve skusu, případně pečetidlo zabruste jemným brouskem. 
 
SKLADOVÁNÍ 
 



Dyract Seal 
Po použití ihned uzavřete. 
Chraňte před přímým sluncem. 
Neskladujte při teplotách přesahujících 24 oC. 
Vlhkost může materiál poškodit, proto uchovávejte stříkačky pevně uzavřené. Po 
vyjmutí stříkačky z blisteru se doporučuje materiál spotřebovat do 12 týdnu. Pokud 
Dyract Seal nevytéká ze stříkačky volně, stříkačku dále nepoužívejte. 
 
NRC 
Neskladujte při teplotách přesahujících 24 oC. 
 
Prime&Bond NT 
Lahvičku ihned po použití pevni uzavřete. Skladujte na dobře větratelném místě. 
3 Nástroje Applicator Tip a nádobka na bond ApliDish jsou součástí zaváděcího balení  a jsou k 
dostání u vašeho prodejce 
 
VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXSPIRACE 
Nepoužívejte po exspiračním datu. 
Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci výrobku. 
 
Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte, prosíme: 
DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz 
tel. 0 75 31/583-0 
DENTSPLY DeTrey, kancelář zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku,  
Pod křížkem 2, 147 00 Praha 4, tel. 02/44462133 
 


