
Gutaperčové čepy 

 

 

Návod k použití 
Gutaperčové čepy jsou obturačním materiálem 

pro kořenové kanálky. Slouží k vyplnění 

vyčištěného, vytvarovaného a vypláchnutého 

prostoru kořenového kanálku. 

• Úspora času se snadným plněním pro rychlejší 

a snazší obturaci kořenových kanálků 

•    Konstantní kónus a velikosti 

•   Označení délky k dispozici 

•    Vynikající radiopacita 

•    Dlouhá životnost a čerstvost 

•    Vhodné pro vertikální a laterální kondenzaci 

Indikace a účel 

1. Gutaperčové čepy jsou nedílnou součástí 

podpory periapikálního hojení a prevence 

progrese onemocnění. 

2. Systém endodontické terapie s využitím 

gutaperčových čepů pro zajištění 

neprostupnosti vůči tekutinám a bakteriím. 

Pokyny pro použití 

1. Připravte kořenový kanálek s pomocí endopilníku. 

2. Po vyčištění a vyschnutí kanálku pomocí 

roztoku EDTA aplikujte papírovými čepy na 

stěny kořenového kanálku sealer. 

3. Vyberte hlavní gutaperčový čep odpovídající 

připravenému kořenovému kanálku. 

4. Navlhčete gutaperčový čep 5,25% dezinfekčním 

roztokem NaOCl. 

5. Vložte hlavní čepy do kořenového kanálku 

na pracovní délku. 

6. Vložte do kořenového kanálku vedlejší čepy, 

použijte spreader. 

7. Zkontrolujte výplň rentgenem. 

Upozornění 

 
 
 

1. Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s 
přecitlivělou reakcí, např. u nichž dochází k 
vyrážce, dermatitidě atd. 

2. Někteří pacienti vykazují alergickou reakci na 
trans 1.4 polyisoprenové materiály a/nebo 
dokonce hypersenzitivitu. Tento výrobek u nich 
proto nepoužívejte. 

3. Tento výrobek je určen k použití pouze pro 
tkáně uvnitř ústní dutiny. Dbejte, aby nedošlo k 
jeho kontaktu s očima. Pokud by materiál přišel 
do kontaktu s očima nebo pokožkou, okamžitě 
je vypláchněte velkým množstvím vody a poté 
se obraťte na lékaře.  

4.   Tento výrobek smí používat pouze odborníci. 
Nepoužívejte výrobek k jiným než určeným 
účelům. 

5.    Neordinujte interní léky.  

6.    Dbejte, aby nedošlo k přeplnění  nebo  ke   

        vzniku dutin. 

7. Před použitím přijměte vhodné opatření k 
zajištění ochrany respiračního traktu. 

8.   Po každém použití vždy uzavřete posuvný kryt. 

Skladování 
Skladujte při pokojové teplotě 1 – 30 ° C, mimo 

dosah slunečního záření. 

Životnost 
4 roky od data výroby 

 

Volba obturátoru 
Po správném vytvarování, vyčištění a vydesinfikování 

kanálku a zjištění pracovní délky pomocí 

rentgenových snímků či případně apexlokátorem se 

přistoupí k volbě velikosti vhodného obturátoru 

pomocí přípravků pro ověření velikosti.  Vyberte 

obturátor EdgeCore™ se stejnou velikostí, jakou má 

přípravek pro ověření velikosti, který pasivně vyplnil 

pracovní délku. Správnou délku zkontrolujte podle 

milimetrových značek na ověřovacím přípravku. Ve 

většině případů bude ověřovací přípravek odpovídat 

největšímu endopilníku, který se podařilo protáhnout 

na pracovní délku. V určitých případech však můžete 
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zjistit, že pracovní délku nejlépe vyplní ověřovací           Symbol Význam (norma, pokud se uplatňuje) 

přípravek menší či větší velikosti, než má největší 

endopilník, jejž bylo možné protáhnout na 

pracovní délku. Zvolte obturátor shodný  

s velikostí přípravku pro ověření velikosti, který 

nejlépe vyplnil pracovní délku. 
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Výrobce: META BIOMED CO LTD 

Závod Osong 

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup,  

Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,  

Korea 

Tel: +82-43-216-0433  /   Fax: +82-43-217-1988 

E-mail: info@meta-biomed.com  

 

Web:  http://www.meta-biomed.com/ 
 

 Meta Biomed Europe GmbH 

Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, 

Německo 

Tel: +49-208-30991910  

 Fax: +49-208-3099199 

Výrobce (ISO 15223-1)                              

Datum výroby (ISO 15223-1) 

 

Katalogové číslo (ISO 15223-1) 

Číslo šarže (ISO 15223-1)  

Označení CE a identifikační číslo  

Nevystavujte slunečnímu záření (ISO 15223-1) 

 

Jednorázové (ISO 15223-1) 

Přečtěte si návod k použití (ISO 15223-1) 

Upozornění (15223-1) 

 

Teplotní omezení (ISO 15223-1) 

 

Autorizace EC Rep (ISO 15223-1) 

 

Použitelné do (ISO 15223-1) 
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