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SEE-IT™ indikátor zubního kazu a vyhledávač kořenových kanálků 

SEE-IT™ je navržen tak, aby identifikoval a rozlišoval mezi infikovaným a kariézním dentinem. SEE-IT™ funguje 

tak, že proniká do denaturovaného kolagenu infikovaného dentinu a zabarví ho, což je známka procesu 

rozkladu. I když postižený dentin může být měkčí než běžně zdravý tvrdý dentin, nemusí být nutně odstraňován 

před restaurací kavity. Infikovaný kariézní dentin je běžně schopný remineralizovat. 

Díky tomu, že SEE-IT™ pouze zabarví infikovaný dentin, je cennou pomocí při zajištění odstranění veškerého 

infikovaného kariezního dentinu a umožňuje tak uchovat co nejvíce podkladového dentinu, který je schopný 

remineralizace. Nicméně použití SEE-IT™ nevylučuje použít konvenční hmatovou metodu pro identifikaci 

kariezního dentinu. 

Obsah SEE-IT™: 

Propylenglykol, hydroxypropylmethylcelulóza, propylen sodný paraben, voda, purifikované červené barvivo 

(E129; C.I. No. 16035) nebo modré barvivo (E133; C.I. No. 42090) 

• Jak použít SEE-IT™ 

• Opláchnout a osušit kariezní dentin. 

• Kápnout 1 – 2 kapky SEE-IT™ do míchací mističky nebo nádobky. 

• Použít aplikátor, houbičku nebo jiný štěteček. Nanést na celou plochu kariezního dentinu a lehce 

masírovat. 

• Vyčkat 10 sekund, poté opláchnout vodou. 

Infikovaný kariezní dentin bude nyní vypadat jasně zbarvený. Po odstranění první zabarvené vrstvy postup 

opakujte, dokud nebude celá infikovaná zabarvené oblast odstraněna a nebude již dále zjištěno žádné 

zabarvení. 

SEE-IT™ barví infikovaný kariezní dentin také na špatně viditelných místech (např. pod podsekřivinami skloviny) 

a lze ho dále použít pro detekci obtížně dohledatelných kořenových kanálků. 

UPOZORNĚNÍ 

V případě, že SEE-IT™ zasáhne látku nebo pokožku, okamžitě omýt vodou a mýdlem. SEE-IT™ je netoxický a 

neobsahuje žádné škodlivé chemikálie nebo barviva, ale při náhodném zasažení oka, popř. otevřené rány, je 

nutné tyto opláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc. 

SEE-IT™ je vyvinut ve spolupráci s odělením dentálních materiálů kliniky zubního lékařství Fakulty 

zdravotnických věd univerzity v Kodani a firmou RØNVIG Dental Mfg. A/S, DK-Daugaard. 

 

 


