
Brush-dip
oparty o technologię Superbond

Alternatywa dla tradycyjnych retainerów
• usztywnianie niestabilnych zębów
• retencja po leczeniu ortodontycznym
• wyjątkowo skuteczne i zarazem estetyczne rozwiązanie

Żadnych metalowych drutów,  
syntetycznych włókien, kleju i kompozytów. 
Brush-dip to gwarancja wyjątkowo cienkiego 
i estetycznego połączenia! 

Chcesz zobaczyć film instruktażowy? 
Napisz do nas – marketing@ortofan.pl!

Dlaczego warto stosować Brush-dip?
•  szybka i łatwa aplikacja
•  sprawdzone rozwiązanie obecne  

na rynku od ponad 30 lat 
•  jeden zestaw wystarcza na 160 zębów!
•  cienka warstwa preparatu wygodna  

dla pacjentów
•  łatwe utrzymywanie higieny
•  twardnieje w mokrym środowisku
•  chemoutwardzalny
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Łatwy w użyciu!

Wytrawiacz w żelu

Sferyczne cząsteczki tego zupełnie 
nowego preparatu doskonale 

mieszają się z płynem.

•  Preparat Brush-dip powinien  
być mieszany w przeznaczonym 
do tego naczyniu

•  W osobnym naczyniu zmieszaj 
4 krople monomeru z 1 kroplą 
inicjatora ze strzykawki

•  Zanurz pędzelek w wymieszanym 
monomerze z inicjatorem

•  Nałóż substancję na wytrawioną 
powierzchnię zęba

•  Zamieszaj pędzelkiem preparat 
Brush-dip 

•  Na końcówce pędzelka powstanie 
mała kulka żywicy

•  Zaaplikuj Brush-dip na wytrawi-
ane szkliwo

•  Oczyść szkliwo szczotką z gazą 
i powtórz procedurę jeszcze raz

•  Po lewej: doskonale uformowana 
kulka żywicy

•  Po prawej: widoczny nadmiar 
preparatu

•  Nakładając preparat na szkliwo 
delikatnie dotknij pędzlem 
powierzchni zęba, który pokryje 
się mieszanką preparatu i żywicy. 
W ten sposób powstanie gładka 
powierzchnia na szkliwie

• Czas trwania procedury: 5 minut
Polerowanie można wykonać podczas następnej 
wizyty w gabinecie. W tym celu wykorzystujemy 
wiertło niskoobrotowe z wodą.
W razie potrzeby, jeśli zachodzi taka konieczność, 
można poprawić szynę Brush-dip.

Zestaw Brush-dip zawiera:
•  inicjator 0,3 ml 
•  wytrawiacz w żelu 1 ml + igły
•  monomer 3,5 ml 
•  preparat Brush-dip 1,5 g 
•  naczynie do mieszania  

oraz miarki
•  szczotki z uchwytem 
•  instrukcja
•  karta pracy

Opcjonalnie można zastosować płyn aktywowany 
(inicjator i monomer) na wytrawione szkliwo,  
a następnie zastosować procedurę: zanurzyć 
szczoteczkę w cieczy i utworzyć kulkę z żywicy.

Zestaw zawiera naczynie do mieszania, 
z którego można korzystać  
w temperaturze pokojowej.

Do zestawu dołączono również 
wytrawiacz w żelu.

ul. Jagiellońska 66 | 03-468 Warszawa 
tel. 22 818 53 87 | 22 818 97 99 | 22 618 30 50  

sprzedaz@ortofan.pl | www.ortofan.pl


