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WSKAZÓWKI UŻYCIA 
 

Ćwieki gutaperkowe stanowią materiał do 

wypełniania kanałów korzeniowych. Są one 

przeznaczone do wypełniania oczyszczonych, 

opracowanych i przepłukanych przestrzeni kanałów 

korzeniowych. 

• Z uwagi na łatwość wypełniania, dzięki prostszej i 

szybszej obturacji kanałów korzeniowych uzyskuje 

się oszczędność czasu.  

• Stała zbieżność i rozmiary  

• Dostępne są znaczniki długości  

• Doskonała nieprzepuszczalność dla 

promieniowania  

• Gwarantowany długi okres składowania i świeżości 

produktu  

• Produkt nadaje się do kondensacji pionowej i bocznej. 

 

Wskazania i cele zastosowania 
1. Ćwiek gutaperkowy stanowi integralny materiał 

stosowany do promowania 

okołowierzchołkowego leczenia zębów oraz 

zapobieganiu rozwoju choroby.  

2. System terapii endodontycznej z użyciem 

wypełnienia w postaci ćwieka gutaperkowego, 

zapewniającego nieprzepuszczalność dla cieczy 

oraz bakterii.  

 

Instrukcje użycia 
1. Kanał korzeniowy należy opracować za pomocą 

pilnika.  

2. Po oczyszczeniu i osuszeniu kanału za pomocą 

roztworu EDTA, na ściankę kanału 

korzeniowego należy zaaplikować uszczelniacz 

za pomocą ćwieków papierowych.  

3. Należy wybrać główny ćwiek gutaperkowy, 

dopasowany do opracowanego kanału 

korzeniowego.  

4. Ćwiek gutaperkowy należy przepłukać za 

pomocą roztworu dezynfekcyjnego NaOCl o 

stężeniu 5,25%.  

5. Ćwieki główne należy wprowadzać w głąb 

kanału korzeniowego na całą jego długość.  

6. Ćwieki pomocnicze należy wprowadzić do 

kanału korzeniowego za pomocą rozpychacza 

palcowego. 

7. Prawidłowość wypełnienia należy potwierdzić 

za pomocą prześwietlenia RTG.  

 

Ostrożność 
1. Nie używać tego produktu w odniesieniu do 

jakichkolwiek pacjentów, u których wywołuje on 

reakcje nadwrażliwe, takie jak wysypka, 

zapalenie skóry itp. 

2. Niektórzy pacjenci wykazują reakcje alergiczne 

oraz/ lub doświadczają nadwrażliwości na 

materiały zawierające trans-1,4-poliizopren. U 

takich pacjentów produktu tego stosować nie 

wolno. 

3. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do 

kontaktu z tkankami wewnątrz jamy ustnej. 

Należy zachować ostrożność i zapobiegać 

kontaktowi produktu z oczami. Jeżeli materiał 

wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, skażone 

miejsca należy przepłukać natychmiast dużą 

ilością wody i następnie należy skontaktować się 

z lekarzem. 

4. Osobom, które nie dysponują specjalistyczną 

wiedzą, produktem tym posługiwać się nie 

wolno. Produktu tego nie wolno stosować do 

jakichkolwiek innych celów, aniżeli zgodnych z 

przeznaczeniem. 

5. Produktu tego nie wolno przepisywać jako leku 

do stosowania wewnętrznego. 

6. Należy zachować ostrożność i unikać 

nadmiernego wypełniania oraz pozostawiania 

martwych przestrzeni. 

7. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby 

zawczasu chronić drogi oddechowe. 

8. Po użyciu należy zawsze zamykać wieczko. 

 

Przechowywanie 
Produkt należy przechowywać w temperaturze 

pokojowej pomiędzy 1℃~30℃, z dala od wszelkiego 

promieniowania słonecznego 

 

Dopuszczalny okres składowania 
4 lata od daty produkcji 

 

Dobór obturatora 
Po prawidłowym ukształtowaniu, czyszczeniu, 

dezynfekcji oraz potwierdzeniu długości roboczej za 

pomocą lokalizacji radiograficznej oraz/lub 

lokalizatora wierzchołka, prawidłową wielkość 

obturatora należy ustalić za pomocą weryfikatorów 

rozmiaru.  

Należy wybrać obturator EdgeCore™ o tym samym 

rozmiarze, co weryfikator rozmiaru, który biernie 

dopasowuje się do długości roboczej opracowanego 

kanału. W celu upewnienia się, że weryfikatory 

rozmiaru znajdują się na odpowiedniej długości 

należy posługiwać się widniejącymi na nich 

znacznikami milimetrowymi. W większości 

przypadków weryfikator rozmiaru będzie odpowiadał 

największemu pilnikowi wprowadzonemu na długość 

roboczą. Jednakże  
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W niektórych przypadkach można stwierdzić, że 

weryfikator rozmiaru, który pasuje najlepiej do 

długości roboczej ma rozmiar mniejszy lub większy 

od największego pilnika użytego do opracowania 

długości roboczej. Należy wybrać obturator, 

odpowiadający weryfikatorowi, który biernie 

dopasowuje się do długości roboczej opracowanego 

kanału.  

 

 

 Wyprodukowano przez META BIOMED CO LTD  

 

Osong Factory  
270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, 

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

Korea  

Tel.: +82-43-216-0433   /   Faks: +82-43-217-1988. 

Adres mailowy: info@meta-biomed.com  

Strona internetowa: http://www.meta-biomed.com  

 

Meta Biomed Europe GmbH 
Wiesenstr. 35, DE 45473 Mülheim an der Ruhr, 

Niemcy  

Tel.: +49-208-30991910 

Faks: +49-208-3099199 

Symbol Znaczenie (norma, w stosownych przypadkach 

 

Producent/ Producent legalny (ISO 15223-1) 

 
Data produkcji (ISO 15223-1) 

 

Numer katalogowy (ISO 15223-1) 

 

Kod partii materiałowej (ISO 15223-1) 

СЄ 1639 Symbol CE oraz numer identyfikacyjny 

 

Przechowywać z dala od światła słonecznego (ISO 
15223-1) 

 

Nie używać ponownie (ISO 15223-1) 

 

Zapoznać się z instrukcją użytkowania (ISO 15223-1) 

 

Uwaga (ISO 15223-1) 

 
Ograniczenia temperaturowe (ISO 15223-1) 

 

  

Autoryzowany przedstawiciel WE 

 
  

Zużyć do dnia (ISO 15223-1) 
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