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-SEAL® LC 
 
 

Light curing pit and fissure sealant 
 
 
Selladores para fosas y fisuras fotopolimerizable 
 
 
Šviesoje kietėjantis duobelių ir vagelių silantas 
 
 
Светло полимеризирачки залевач на шуплини и пукнатини 
 
 
Światłoutwardzalny uszczelniacz bruzd i ubytków punktowych 
 
 
Светоотверждаемый силант для герметизации дефектов и 
фиссур 

 
Світлотверднучий силант для герметизації дефектів і фиссур 

 

       
 

INSTRUCTION FOR USE                       EN 

DESCRIPTION 

i-SEAL LC is white opaque, light curing, highly flowable sealant especially suitable 
for sealing small pits and fissures.  
INSTRUCTION FOR USE 

NOTE! Do not use if primary package is broken. It is recommended to use 
cofferdam or other suitable protective measure during application of the product  

1. Prepare surface as always. Cleaning with oil-free prophylaxis paste, 
such as i-FASTE or pumice is recommended.  

2. Apply layer of etch, such as i-GELN on all surface to be etched. Leave 
etch in place for 30 seconds. Rinse with water and dry with air.  

3. The working area must be kept dry and not contaminated. 
4. Apply a thin layer of i-SEAL LC immediately onto etched surface: twist 

a disposable dispensing tip onto the syringe. Lightly pressing the 
plunger of the syringe, apply sealant onto mixing pad. Then apply 
onto surface using disposable micro applicator. 

5. Light curing for 20 seconds. Use any polymerization lamp in full mode 
(not ramp or pulse mode). 

6. Inspect sealant for complete coverage and voids. 
7. Wipe surface with cotton roll and check for hardness and retention. 

NOTE! Sealant is highly flowable do not force bottle or syringe plunger. After the 
desired amount of sealant extruded, immediately close the syringe. 
WARNINGS AND PRECAUTIONS! 

NOTE! The pit and fissure sealant contains methacrylates. Uncured methacrylates 
may cause allergic reactions. Do not use i-SEAL LC if patient is allergic to product 
or to any of the ingredients. 
Hazard and precautionary statements: 
Product causes skin, serious eye irritation, may cause respiratory irritation, and 
may cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and 
water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off 
contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF 
INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable 
for breathing. Call a POISON CENTRE or doctor/physician if you feel unwell.  
Prevention: 
Wash hands thoroughly after handling. Use only in a well-ventilated area. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
Interaction with other substances: 
i-SEAL LC should not be used with products containing eugenol.  
STORAGE 

Keep container tightly closed in dry well-ventilated place at 4-28°C. Protect from 
direct sunlight and heat sources. Do not freeze the product. The batch number 
should be quoted in all correspondence. See packaging for batch and expiry date. 
Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by 
national regulatory requirements. Keep out of the reach of children! 
MANUFACTURERS RESPONSIBILITY 

Our products have been developed for professional use in dentistry. As the 
application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for 
the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance 
with the applied standards. 
PACKAGING 

REF ISEKP 3.8g syringe, 5 tips 
REF ISEM1 4x1.2ml syringes, 10 tips 
REF ISEK1 4x3.8g syringes, 20 tips 
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DESCRIPTION 

i-SEAL LC es un sellador opaco, fotopolimerizable y muy fluido, especialmente 
adecuado para sellar pequeñas fosas y fisuras. 
INSTRUCCIONES DE USO 

¡NOTA! No utilizar si el envase está roto. Se recomienda el uso de Dique de goma 
durante su uso. 

1. Prepare la superficie normalmente. Limpie la superficie con una pasta 
de profilaxis que no contenga aceite.  

2. Aplicar la capa de ácido grabador par toda la superficie a ser grabada 
y siga las instrucciones para el grabado. Enjuague con agua y seque 
con aire.  

3. La superficie debe mantenerse seca y evitar que sea contaminada.  
4. Aplique una capa fina de i-SEAL LC inmediatamente sobre la 

superficie usando una punta descartable en la jeringa: presione 
ligeramente el embolo de la jeringa, aplique el sellante en el bloque 
de mezcla. En seguida, aplíquelo en la superficie usando un micro 
aplicador desechable.  

5. Fotopolimerice durante 20 segundos. Use el fotopolimerizador en 
modo continuo (no use en modo ascendente o modo de pulso). 

6. Esté atento al sellador y que cubra par completo la superficie.  
7. Limpie la superficie con un rollo de algodón y confirme si hay dureza y 

retención. 
¡NOTA! El sellador es bastante fluido, no fuerce el émbolo. Cierre inmediatamente 
la jeringa, después extraiga la cantidad de producto que desea. 
¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES! 

¡NOTA! El sellador contiene metacrilatos. Metacrilatos no curados pueden causar 
reacciones alérgicas. No utilice i-SEAL LC si el paciente es alérgico al producto o a 
cualquiera de sus componentes. 
Declaraciones de peligros y precauciones: 
Estos productos pueden causar irritación seria en la piel, en los ojos, irritaciones 
respiratorias y puede causar irritaciones alérgicas en la piel. EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. En caso de 
irritación cutánea: consultar un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla 
antes de usarla nuevamente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / o a un médico si se encuentra 
mal.  
Prevención: 
Lávese bien las manos después de manipular el producto. Use solamente en un 
área bien ventilada. Llevar guantes / ropa de protección / gafas de protección. 
Interacción con otras sustancias: 
i-SEAL LC no debe utilizarse con productos que contengan eugenol.  
ALMACENAMIENTO 
Mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco y bien ventilado de 4-28°C. 
Proteger de la luz del sol y fuentes de calor. No congelar el producto. El número 
de lote debe incluirse en toda la correspondencia. El número de lote y la fecha de 
expiración están impresos en el paquete. No utilizar después de la fecha de 
caducidad. Eliminar el contenido / recipiente como es requerido por los 
reglamentos nacionales. ¡Mantener fuera del alcance de los niños! 
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE 

Nuestros productos han sido desarrollados para uso profesional en odontología. 
Como la aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control, el usuario 
es totalmente responsable de la aplicación. Por supuesto, garantizamos la calidad 
de nuestros productos de acuerdo con las normas aplicadas. 
PRESENTACIÓN  

REF ISEKP jeringa 3.8g, 5 puntas 
REF ISEM1 4 jeringas x 1.2ml, 10 puntas 
REF ISEK1 4 jeringas x 3.8g, 20 puntas 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA                        LT 

APRAŠYMAS 

i-SEAL LC yra baltas matinis, šviesoje kietėjantis, labai takus silantas, ypatingai 
tinkantis mažų vagelių ir duobelių padengimui.  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

PASTABA! Nenaudokite, jei pažeista pirminė pakuotė. Produkto naudojimo metu 
rekomenduojama naudoti koferdamą arba kitas tinkamas apsaugos priemones. 

1. Paruoškite paviršių, kaip įprasta. Paviršių rekomenduojame nuvalyti 
pemza arba alyvos neturinčia profilaktine pasta, tokia kaip i-FASTE. 

2. Užtepkite ploną ėsdintojo, tokio kaip i-GELN sluoksnį ant numatomo 
ėsdinti paviršiaus. Palaukite 30 sekundžių kol rūgštis sureaguos. 
Nuplaukite vandens srove ir nudžiovinkite oru. 

3. Darbinis paviršius turi būti sausas ir neužterštas. 
4. Ant išėsdinto paviršiaus užtepkite ploną i-SEAL LC sluoksnį: ant 

švirkšto uždėkite vienkartinį aplikavimo antgalį. Lengvai spausdami 
švirkšto stūmoklį, užšvirkškite silanto ant plombų maišymo popierėlio. 
Tepkite ant paviršiaus vienkartiniu mikro aplikatoriumi. 

5. Kietinkite šviesa 20 sekundžių. Naudokite bet kurią polimerizavimo 
lempą pilnu režimu (nenaudokite didėjančio ar impulsinio režimo). 

6. Patikrinkite ar paviršiai padengti pilnai ir be tarpų. 
7. Nuvalykite paviršių vatos ritinėlio pagalba ir patikrinkite ar silantas 

sukietėjo. 
PASTABA! Silantas gana skystas todėl švirkšto stūmoklį spauskite atsargiai, 
nenaudokite jėgos. Panaudoję reikiamą produkto kiekį, nedelsdami uždarykite 
švirkštą dangteliu, kad medžiaga nebūtų apšviesta. 
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS! 

PASTABA! Silanto sudėtyje yra metakrilato dervų, kurios nesukietintos gali sukelti 
alerginę reakciją. Nenaudokite i-SEAL LC, jei pacientas yra alergiškas produktui ar 
jo sudėtinėms dalims. 
Pavojai ir atsargumo frazės: 
Produktas dirgina odą, sukelia smarkų akių dirginimą, gali dirginti kvėpavimo 
takus, gali sukelti alerginę odos reakciją. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu 
kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti 
užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. PATEKUS Į AKIS: Kelias 
minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: 
kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė 
ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, arba kreiptis į gydytoją. 
Prevencija: 
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudoti tik gerai vėdinamoje patalpoje. 
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones.  
Sąveika su kitomis medžiagomis: 
i-SEAL LC neturėtų būti naudojamas su produktais, savo sudėtyje turinčiais 
eugenolio. 
LAIKYMAS 

Laikyti produktą sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje 
vietoje esant 4-28°C temperatūrai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir 
šilumos šaltinių. Produkto neužšaldyti. Partijos numeris turi būti nurodytas visoje 
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korespondencijoje. Partijos numeris ir galiojimo data nurodyti ant pakuotės. 
Nenaudoti produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/talpyklą išpilti 
(išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje! 
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 

Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime 
kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą 
atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį 
galiojantiems standartams. 
PAKUOTĖ 

REF ISEKP 3.8g švirkštas, 5 antgaliai 
REF ISEM1 4x1.2ml švirkštai, 10 antgalių 
REF ISEK1 4x3.8g švirkštai, 20 antgalių 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА                       МК 

ОПИС 

i-SEAL е бел нетранспарентен, светло полемеризирачки течен залевач кој е 
особено погоден за залевање на мали кавитети и фисури. 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

ЗАБЕЛЕШКА! Не го користете производот ако оригиналното пакување е 
оштетено. Се препорачува да се користи кофердам или други заштитни мерки 
при аплицирање на залевачот. 

1. Подгответе ја површината вообичаено. Се препорачува претходно 
чистење на површината со безмасна паста за полирање како што 
е  i-FASTE.  

2. На површината нанесете слој на киселина за јеткање како што е  
i-GEL и оставете ја да делува 30 секунди. Исплакнете со вода и со 
воздух.  

3. Работната површина мора да се одржи сува и неконтаминирана. 
4. На така изјеткана површина веднаш нанесете тенок слој од 

залевачот i-SEAL LC: поставете врв на шприцот и со благо 
притискање на шприцот истиснете од залевачот на подлога за 
мешање. Употребете апликатор за нанесување. 

5. Светло полемизирајте 20 секунди. Користете било каква лампа за 
полимеризација во полн режим (не во зголемувачки или 
пулсирачки режим). 

6. Проверете дали залевачот целосна ја прекрил површината и дали 
останале евентуални празнини. 

7. Исушете ја површината со забен тампон и проверете ја цврстината 
и ретенцијата. 

ЗАБЕЛЕШКА! Залевачот е исклучително течен и затоа внимавајте при 
истурањето од шишенцето или при притискањето на шприцот. По 
истиснувањето на саканата количина од залевачот веднаш затворете го 
шприцот. 
ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ! 

ЗАБЕЛЕШКА! Залевачот содржи матакрилат и истиот може да предизвика 
алергиска реакција. Не го користете i-SEAL LC залевачот ако пациентот е 
алергичен на некоја од неговите состојки. 
Опасност и мерки за претпазливост: 
Производот ја надразнува кожата и може да предизвика сериозна иритација 
на очите и дишните патишта. Исто така може да предизвика и алергиска 
реакција на кожата. Ако се истури НА КОЖАТА: Измијте со сапун и многу 
вода. Ако се појави иритација на кожата или осип побарајте медицинска 
помош. Евентуално натопената облека, соблечете ја и исперете ја пред 
следна употреба. Ако се истури ВО ОЧИ: Внимателно плакнете со вода 
неколку минути. Ако има контектни леќи извадете ги. Продолжете со 
плакнење. Ако иритацијата не исчезне побарајте медицинска помош. Ако се 
ВДИШЕ: Преместете ја жртвата на свеж воздух и сместете ја во позиција 
погодна за слободно дишење. Ако не и е добро повикајте токсиколошки 
центар.  
Заштита: 
По употреба убаво измијте ги рацете. Производот употребувајте го во добро 
проветрени простории. Користете заштитна облека, заштитни ракавици и 
заштита за очите и лицето. 
Интеракција со други материјали: 
i-SEAL LC залевачот не смее да се употребува со продукти кои содржат 
еугенол.  
ЧУВАЊЕ 

Чувајте го шишенцето/шприцот добро затворен во сува и добро проветрена 
просторија на температура од 4-28°C. Заштитете од директна сончева 
светлина и апарати за загревање. Не го замрзнувајте производот. Бројот на 
лот мора да биде вклучен во сите преписки. Бројот на лот и датумот на 
истекување се отпечатени на пакувањето. Не го користете по истекот на 
рокот за употреба. Од искористениот производ/амбалажа ослободете се 
според важечката национална регулатива. Чувајте го вон дофат на деца!  
ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 
Нашиот производ е развиен за професионална употреба во стоматологија. 
Бидејќи употребата на нашиот производ е вон наша контрола корисникот е 
целосно одговорен за употребата. Се разбира дека гарантираме за квалитетот 
на нашиот производ во согласност со пропишаните стандарди.  
ПАКУВАЊЕ 

REF ISEKP 3.8g шпиц, 5 апликатори 
REF ISEM1 4x1.2ml шприц, 10 апликатори 
REF ISEK1 4x3.8g шприц, 20 апликатори 
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OPIS 

i-SEAL LC jest biała nieprzezroczysta materiałem przezroczystym, światło 
utwardzalnym, o wysokiej płynności uszczelniaczem bruzd oraz małych ubytków 
punktowych.  
INSTRUKCJA STOSOWANIA 

UWAGA! Nie używaj, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Podczas aplikacji tego 
produktu zaleca się stosowanie koferdamu lub innych właściwych środków 
zabezpieczających. 

1. Przygotuj powierzchnię w sposób tradycyjny. Oczyść ząb wolną od 
oleju pastą profilaktyczną, taką jak i-FASTE lub pumeksem.  

2. Nanieś warstwę wytrawiacza, takiego jak i-GELN na całą powierzchnię 
do wytrawiania. Wytrawiaj przez 30 sekund. Przepłucz wodą i wysusz 
powietrzem.  

3. Pole pracy musi być suche i czyste. 
4. Natychmiast nanieś cienką warstwę uszczelniacza i-SEAL LC na 

wytrawioną powierzchnię: załóż jednorazową końcówkę na strzykawkę 
i lekko naciskając tłoczek wyciśnij potrzebną ilość uszczelniacza na 
podkład do mieszania. Następnie nanieś uszczelniacz na wytrawioną 
powierzchnię przy pomocy jednorazowego mikroaplikatora. 

5. Utwardzaj światłem przez 20 sekund. Można stosować każdą lampę 
polimeryzacyjną w trybie pełnym naświetlania (nie w trybie 
wykładniczym lub pulsacyjnym). 

6. Sprawdź uszczelniacz, czy pokrył całkowicie powierzchnię i nie ma 
wad. 

7. Przetrzyj powierzchnię wacikiem bawełnianym i sprawdź twardość i 
retencję. 

UWAGA! Uszczelniacz jest bardzo płynny – nie naciskaj mocno tłoczka strzykawki. 
Natychmiast zamknij strzykawkę po wyciśnięciu potrzebnej ilości uszczelniacza. 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI! 

UWAGA! Uszczelniacz zawiera metakrylany. niespolimeryzowane metakrylany 
mogą powodować reakcje alergiczne. Nie używać i-SEAL LC, jeżeli wiadomo, że 
pacjent ma alergię na uszczelniacz lub którykolwiek ze składników. 
Zagrożenia i środki ostrożności: 
Produkt działa drażniąco na skórę a szczególnie na oczy, może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych, może powodować reakcję alergiczną skóry. W 
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli 
wystąpi podrażnienie skóry: Skontaktuj się z lekarzem. Zanieczyszczoną odzież 
zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku 
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
Zapobieganie: 
Unikaj wdychania oparów. Dokładnie umyj ręce po zastosowaniu. Stosuj go tylko 
w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Używaj rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
Reakcje z innymi substancjami: 
i-SEAL LC nie może być stosowany z produktami zawierającymi eugenol. 
MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w temperaturze 4-28°C, w dobrze zamkniętych opakowaniach, w 
dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Chronić przed źródłami ciepła i 
bezpośrednim światłem słonecznym. Nie zamrażać strzykawek. Numer partii musi 
być podany we wszelkiej korespondencji. Numer partii i data ważności są 
wskazane na opakowaniu. Nie stosować po upływie daty ważności. Zużyte 
opakowania i resztki utylizować zgodnie z przepisami krajowymi. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci! 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 

Nasze produkty zostały opracowane do profesjonalnego stosowania w 
stomatologii. Ponieważ wykorzystanie naszych produktów jest poza naszą 
kontrolą, końcowy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ich właściwe 
stosowanie. Z naszej strony gwarantujemy jakość naszych produktów zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
OPAKOWANIA 

REF ISEKP 3.8g strzykawka, 5 końcówek 
REF ISEM1 4x1.2ml strzykawki, 10 końcówek 
REF ISEK1 4x3.8g strzykawki, 20 końcówek 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ                       RU 

ОПИСАНИЕ 

i-SEAL LC – это белый опаковый, светоотверждаемый, высоко текучий силант 
для герметизации маленьких фиссур и дефектов эмали зубов.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВНИМАНИЕ! Не использовать продукта, если повреждена первичная 
упаковка. Рекомендуется использовать коффердам или другие 
соответствующие меры предосторожности при применении продукта. 

1. Подготовьте поверхность обычным для вас способом. Поверхность 
рекомендуем отчистить пемзой или полировочной пастой без 
масла, такой, как i-FASTE. 

2. Наложите тонкий слой травильного геля, такого как i-GELN на 
поверхность. Оставьте гель на 30 секунд. Затем поверхность 
промойте водой и высушите воздухом. 

3. Рабочая поверхность должна быть сухой не загрязненной.  
4. Немедля наложите тонкий слой i-SEAL LC на протравленную 

поверхность: наденьте на шприц сменный наконечник. Легко 
надавливая на поршень шприца, выдавите силант на блокнот для 
смешивания. Нанесите на поверхность с помощью микро 
аппликатора. 

5. Отверждайте светом в течение 20 секунд. Используйте любую 
полимеризационную лампу в полном режиме (не используйте в 
нарастающем или импульсном режиме). 

6. Проверьте результат на полноту покрытия и отсутствие пор. 
7. Высушите ватным тампоном и проверьте твёрдость силанта. 

ВНИМАНИЕ! Силант высоко текучий, не применяйте силу нажимая на поршень 
шприца. После выдавления нужного количества материала, немедленно 
закройте бутылку или шприц колпачком, чтобы материал не осветился. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 

ВНИМАНИЕ! Силант изготовлен на основе смол метакрылата, которые, пока 
неотвержденные, могут быть причиной аллергической реакции. Не 
используйте i-SEAL LC, если у пациента аллергия к продукту или его 
компонентам. 
Опасности и меры предосторожности: 
Продукт вызывает раздражение кожи, серьезное раздражение глаз, может 
вызвать раздражение дыхательных путей, может вызвать аллергическую 
реакцию кожи. ПРИ ПОПАДЕНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством 
воды и мыла. Снять загрязненную одежду и вымыть перед повторным 
использованием. При возникновении раздражения кожи: Обратиться за 
медицинской консультацией/помощью. ПРИ ПОПАДЕНИИ В ГЛАЗА: Осторожно 
промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если 
они есть и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если 
раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской 
консультацией/помощью. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий 
воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. 



 
Если вы чувствуете недомогание, звоните в токсикологический центр или 
обратитесь к врачу. 
Превенция: 
Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. После 
использования тщательно промыть руки. Пользоваться защитными 
перчатками и защитной одеждой, защитой глаз (лица). 
Взаимодействие с другими веществами: 
i-SEAL LC не должен использоваться с продуктами, содержащими эвгенол. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить продукт плотно закрытый, в сухом, хорошо вентилируемом месте при 
температуре 4-28°C. Предохранять от прямых солнечных лучей и источников 
тепла. Продукт не замораживать. Номер партии должен указываться во всей 
корреспонденции. Номер партии и срок годности указаны на упаковке. Не 
использовать после истечения срока годности. Содержание/пустой контейнер 
утилизировать в соответствии национальным законам. Хранить в недоступном 
для детей месте! 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Наши продукты разработаны для применения в стоматологии. Однако 
применение наших продуктов без нашего контроля находиться 
исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы 
гарантируем соответствие качества наших продуктов действующим 
стандартам.  
УПАКОВКА 

REF ISEKP 3.8г шприц, 5 наконечников 
REF ISEM1 4x1.2мл шприцы, 10 наконечников 
REF ISEK1 4x3.8г шприцы, 20 наконечников 
 
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ                       UA 

ПЕРЕВАГИ 

i-SEAL LC - це білий опаковий, світлотверднучий, високо текучий силан для 
герметизації маленьких фиссур і дефектів емалі зубів. 
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ  

УВАГА! Не застосовувати препарат, якщо пошкоджена первинна упаковка. 
Рекомендується використовувати коффердам або інші відповідні запобіжні 
заходи при застосуванні препарату.  

1. Підготуйте поверхню звичайним для вас способом. Поверхня 
рекомендуємо відчистити пемзою або полірувальної пастою без 
масла, такий, як i-FASTE. 

2. Накладіть тонкий шар травильного гелю, такого як i-GELN на 
поверхню. Залиште гель на 30 секунд. Потім поверхню промийте 
водою і висушіть повітрям. 

3. Робоча поверхня повинна бути сухою, без забруднення . 
4. Негайно накладіть тонкий шар i-SEAL LC на протравлену поверхню: 

надіньте на шприц змінний наконечник. Легко натискаючи на 
поршень шприца, видавіть силан на блокнот для змішування. 
Нанесіть на поверхню за допомогою мікроаплікатора. 

5. Отверждается світлом протягом 20 секунд. Використовуйте будь-яку 
лампу для полімеризації в повному режимі (не використовуйте в 
наростаючому або імпульсному режимі). 

6. Перевірте результат на повноту покриття та відсутність пір. 
7. Висушіть ватним тампоном і перевірте твердість силана. 

УВАГА! Силан високо текучий, не застосовуйте силу, натискаючи на поршень 
шприца. Після видавлений потрібної кількості матеріалу, негайно закрийте 
пляшку або шприц ковпачком, щоб матеріал не засвітився. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

УВАГА! Силан виготовлений на основі смол метакрилата,  які поки не 
отверджені, можуть бути причиною алергічної реакції. Не використовуйте i-
SEAL LC, якщо у пацієнта алергія до продукту або його компонентів.  
Небезпеки і запобіжні заходи: 
Продукт викликає роздратування шкіри, серйозне роздратування очей, може 
викликати подразнення дихальних шляхів, може викликати алергічну реакцію 
шкіри. ПРИ попадання НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води і мила. 
Зняти забруднений одяг і вимити перед повторним використанням. При 
виникненні подразнення шкіри: Звернутися за медичною консультацією / 
допомогою. ПРИ попадання В ОЧІ: Обережно промити водою протягом 
декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. 
Продовжити промивання очей. Якщо подразнення очей не проходить: 
Звернутися за медичною консультацією / допомогою. При вдиханні: Винести 
пацієнта на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для 
дихання положенні. Якщо ви відчуваєте нездужання, телефонуйте в 
токсикологічний центр або зверніться до лікаря. 
Превенція: 
Використовувати тільки в добре провітрюваному приміщенні. Після 
використання ретельно промити руки. Користуватися захисними рукавичками 
та захисним одягом, захистом очей (особи). 
Взаємодія з іншими речовинами: 
i-SEAL LC не повинен використовуватися з продуктами, що містять евгенол. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати продукт щільно закритий, в сухому, добре вентильованому місці при 
температурі 4-28°C. Оберігати від прямих сонячних променів і джерел тепла. 
Препарат не заморожувати. Номер партії повинен вказуватися у всій 
кореспонденції. Номер партії і термін придатності вказані на упаковці. Не 
застосовувати препарат після закінчення терміну придатності. Зміст / 
порожній контейнер утилізувати відповідно до національних законів. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА 

Наші продукти розроблені для застосування в стоматології. Однак 
застосування наших продуктів без нашого контролю перебувае виключно в 
сфері Вашої власної відповідальності. Зрозуміло, ми гарантуємо відповідність 
якості наших продуктів чинним стандартам. 
УПАКОВКА 

REF ISEKP 3.8г шприц, 5 наконечників 
REF ISEM1 4x1.2мл шприци, 10 наконечників 
REF ISEK1 4x3.8г шприци, 20 наконечників 
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