
Materiál pro uzavření kořenových kanálků

Popis

Doba tuhnutí

Složení Indikace

Doporučený postup

Bezpečnostní opatření a skladování

Symboly

Trvanlivost: 2 roky od data výroby

Záruka

Sure-Seal Root ™ je praktická předem namíchaná injektovatelná kalcium aluminosilikátová pasta určená pro trvalé 
uzavření kořenového kanálku. Pasta Sure Seal Root ™ je založena na směsi kalcium aluminosilikátu, tuhne a tvrdne 
za účasti vody. Pasta Sure Seal Root ™ se během tuhnutí nesmršťuje a má vynikající fyzikální vlastnosti.

Doba tuhnutí je 25 minut, měřeno podle ISO 6876:2012 (100% vlhkost). 
V prostředí normálních kořenových kanálků však může činit více než 2,5 hodiny.

Směs kalcium aluminosilikátu, oxid zirkoničitý, plnící a zahušťující látka. Trvalé uzavření kořenového kanálku.

1. Připravte a zvlhčete kořenový kanálek pomocí standardních endodontických metod.
2. Sejměte z injekční stříkačky Sure-Seal Root ™ ochranný kryt. K ústí injekční stříkačky opatrně připojte jednorázový 
hrot pro vnitřní ošetření kanálku, a sice jeho otočením proti směru chodu hodinových ručiček. Jednorázový hrot je pružný 
a lze jej ohnout tak, aby pronikl do kořenového kanálku.
3. Zasuňte hrot stříkačky do kořenového kanálku, ne však hlouběji než do jedné třetiny (1/3) korunky. 
Jemně a opatrně vpravte pastu Sure-Seal Root ™ do apexu kořenového kanálku. V tuto chvíli je možné pořídit RTG 
snímek a ověřit tak řádné uzavření apexu. Není-li pasta Sure-Seal Root ™ umístěna správně, důkladně ji z kořenového 
kanálku vypláchněte a postup opakujte.
4. Pokračujte s vyplňováním kořenového kanálku pastou Sure-Seal Root ™ při současném vytahování jednorázového hrotu. 
Kořenový kanálek zcela vyplňte; zabraňte tvorbě vzduchových bublin a přeplnění kořenového kanálku.
5. Pomocí vlhké vatové kuličky odstraňte z horní části kořenového kanálku přebytečné množství pasty Sure-Seal Root ™.
6. S použitím standardních endodontických metod umístěte do kořenového kanálku gutaperčové čepy.
7. Pasta Sure-Seal Root ™ zůstane součástí trvalé výplně kořenového kanálku.

1. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
2. Skladujte v chladu. 
3. Pouze pro použití ve stomatologii.
4. Materiál smí používat pouze zubní lékař nebo odborník 
v oboru stomatologie. Postupujte podle pokynů a dodržujte 
bezpečnostní opatření.
5. Ukládejte mimo dosah uživatelů, kteří nejsou 
stomatologickými odborníky, včetně dětí, seniorů 
a dalších osob.
6. Vyhněte se přeplnění apexu.

7. Nevytlačujte pastu ze stříkačky nadměrnou silou, 
aby pacient necítil přílišnou bolest.
8. Dostane-li se pasta do kontaktu s očima, 
ihned je vypláchněte velkým množstvím vody.
9. Pokud stříkačku s pastou právě nepoužíváte, 
uzavřete pevně její kryt.
10. Jednorázový hrot nepoužívejte opakovaně.
11. Neužívat vnitřně.
12. Nepoužívejte pastu po uplynutí data trvanlivosti.

Společnost SURE DENT CORPORATION vymění výrobek, který je prokazatelně vadný. 
Společnost SURE DENT CORPORATION nenese zodpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu, přímou 
nebo následnou, pocházející z použití nebo neschopnosti použít popsaný výrobek. Před použitím uživatel zodpovídá
za stanovení vhodnosti použití výrobku pro daný účel. Uživatel na sebe přebírá veškeré riziko a zodpovědnost s tím spojené.
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