
SEE-IT  Karies- og Rotkanalindikator   

 

BRUKERVEILDNING  

 

SEE-IT er utviklet for å kunne identifisere og skille mellom bakterielt infisert kariøst dentin og ikke-infisert 

(avkalket) kariøst dentin. SEE-IT  penetrerer og farger det infiserte dentinets innhold av denaturert kollagen, 

som er et biprodukt i kariesutviklingen. Selv om det ikke-infiserte kariøse dentinet evt. føles bløtere enn det 

normale sunne, harde dentinet, skal det ikke nødvendigvis fjernes før restaurering av kaviteten. Ikke-infisert 

kariøs dentin er normalt i stand til å remineralisere. 

 

Fordi SEE-IT kun farger det infiserte kariøse dentinet, bidrar SEE-IT til at alt infisert kariøs dentin fjernes, 

samtidig som mest mulig av det underliggende, remineraliserbare dentinet bevares. 

 

Slik brukes SEE-IT 

 

Rengjør (skyld) og tørrlegg det kariøse dentinet. Appliser og fordel SEE-IT i hele kaviteten med et instrument 

(Quick-stick, Micro brush el.). Vent i 10 sek. og skyll med vann. Det infiserte kariøse dentinet vil nå fremstå 

tydelig farget. Etter at det første fargede laget er fjernet, gjentas prosedyren til alt infisert kariøst dentin er fjernet 

og dentinet ikke lenger opptar farge.  

 

SEE-IT Karies- og Rotkanalindikator består av polymer-fortykket propylene glycol, en ikke-toksisk farge (rød 

eller grønn) og et antimikrobielt stoff  ─ benzalkonium klorid. 

 

SEE-IT farger infisert kariøs dentin også i vanskelig tilgjengelige områder (f.eks. under overhengende emalje) 

og identifiserer vanskelig lokaliserbare rotkanaler. 

 

SEE-IT utelukker ikke vanlige diagnostiske (taktile) metoder, men skal sees som et verdifullt hjelpemiddel til å 

identifisere og fjerne kariøst dentin. 

 

SEE-IT farger kun det infiserte kariøse dentinet og er derfor et nyttig visuelt redskap når en skal identifisere det 

ytre kariøse dentinet, som skal fjernes, og samtidig minimere risikoen for tap av det underliggende, 

bevaringsverdige kariøse dentinet. 

 

SEE-IT inneholder benzalkonium klorid, som har en antimikrobiel virkning på det bevarte dentinet. 

 

SEE-IT leveres i flasker à 10 ml. (mer hygienisk enn prefylte sprøyter). 

 

SEE-IT er lett å håndtere – drypper ikke (tixotropisk). 

 

SEE-IT er lett å applisere i kaviteten vha. en Quick-stick,  Micro brush el. 

SEE-IT fås i to farger (rød og grøn) 

 

OBS! 

 

Får du SEE-IT på tøyet eller huden, vask straks med såpe og vann. SEE-IT er ikke-giftig og inneholder ingen 

skadelige kjemikalier eller fargestoffer, men hvis det ved et uhell kommer i kontakt med øynene eller et åpent sår, 

skyll da grundig med vann og oppsøk lege. 

  

SEE-IT er utviklet i et samarbeide mellom Afdelingen for Dentalmaterialer, Tandlægeskolen, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og RØNVIG A/S. 
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