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Биоактивен 
пробив

BioRoot™ RCS
Root Canal Sealer

A BIOACTIVE
BREAKTHROUGH

SUPERIOR SEALING PROPERTIES
                  & SO MUCH MORE

BioRoot™ RCS has it all!

Bio-Innovation™

BioRoot™ RCS

BioRoot™ RCS comes in a convenient 
hand-mix presentation

35-application pack
- 15 g powder bottle
- 35 single dose containers
- 1 measuring spoon (450 mL)

 • Full control of the final viscosity

 •  Reduced risk of cross contamination compared to in-mouth inserted syringes

 •  Less material waste through hand dosage of powder

From the manufacturers of Septocaine®

anesthetics • materials • endodontics • infection control
800-872-8305  septodontusa.com

Order through your dental dealer

All registered trademarks and copyrighted product names are the property of their companies and affiliates

Bioroot™ RCS Zinc Oxide Eugenol 
Pastes

Epoxy-Based 
Sealers

Outstanding seal ✔ ✔ ✔
Easy to use ✔ ✔ ✔
Bioactive ✔ ✘ ✘
High pH (>11) ✔ ✘ ✘
Resin-free formulation ✔ ✔ ✘
Hydroxy-apatite formation ✔ ✘ ✘
Dentin mineralization ✔ ✘ ✘
Radiopaque ✔ ✔ ✔

Features
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BioRoot™ RCS
Root Canal Sealer

A BIOACTIVE
BREAKTHROUGH 

BioRoot™ RCS
OUTSTANDING SEALING PROPERTIES

Bio-Innovation™

 & SO MUCH MORE

BioRoot™ RCS comes in a convenient 
hand-mix presentation
 • Full control of the final viscosity

 •  Reduced risk of cross contamination compared to in-mouth inserted syringes

 •  Less material waste through hand dosage of powder

BioRoot™ RCS has it all!

BioRoot™ RCS Zinc Oxide Eugenol 
Pastes

Epoxy-Based 
Sealers

Outstanding seal ✔ ✔ ✔
Easy to use ✔ ✔ ✔
Bioactive ✔ ✘ ✘
Allows High pH (>11) ✔ ✘ ✘
Resin-free formulation ✔ ✔ ✘
Hydroxy-apatite formation1 ✔ ✘ ✘
Dentin mineralization ✔ ✘ ✘
Radiopaque ✔ ✔ ✔

Features

35-application pack
- 15 g powder bottle
- 35 single dose containers
- 1 measuring spoon (450 mL)

1. Goldberg et al., In Vitro Evaluation of the Bioactivity of BioRoot RCS™, A New Canal Sealer. 2014 Publication submitted to Biomaterials.
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НеНадмиНати  запечатващи  свойства,  
биоиНовативеН  и  мНого  повече



  

Dye penetration (black) after 30 days 
with Warm GP + PCS (Kerr)

No dye penetration after 30 days 
with BioRoot RCS Obturation
Source: 
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BioRoot RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer

BioRoot RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer

pH evolution of 3 root canal sealers:
BioRoot™ RCS, AH Plus Jet (Epoxy resin matrix) 
and Pulp Canal Sealer™ (Zinc Oxide Eugenol)
Source:  

Bio-Innovation™

 клиничният успех започва със сигурно 
 оБтуриране на кореновите канали

 изключителна адхезия към дентин и гутаперча 
 пренебрежимо малък риск от шупли
 хидрофилен – BioRoot RCS продължава процеса на 

запечатване в присъствието на влага
 изключително  устойчив на микропукнатини 
 Дентинова  минерализация чрез образуване на 

хидроксиапатит 
 BioRoot ™ RCS кристализира вътре  в дентиновите  

каналчета, като създава 3-измерно запечатване
 позволява обтуриране с всички видове техники с цел 

намаляване на риска от неуспех

 високо рн съзДаващо 
Благоприятна алкална среДа

 освобождаване на калциев хидроксид
 позволява повишаване на стойността на рн > 11

  Биоактивен проБив – активна 
Био-силикатна технология

 висока чистота на минералния  състав и 
рецептура без мономери, което не позволява оцветяването на 
зъбите

 намалява постоперативната чувствителност
 осигурява плътно проникване в дентиновите каналчета
 не съдържа смола, изработен е от чист калциев силикатен 

мономер, който не позволява свиване след обтуриране
 Без евгенол, съвместим с всички адхезиви системи 
 предотвратява бактериалния растеж

  лесен за раБота и осигуряващ  
перфектната оБтурация 

 изключителен вискозитет, позволяващ обтурирането и на допълнително разклонени канали
 приложим с всички видове обтуровъчни  техники с или без гутаперчов щифт
 позволява бързо и лесно поставяне на гутаперчовия щифт
 лесно покрива стената на 

кореновия канал 
 Манипулационно време  > 10 

минути
 време на окончателно 

кристализиране < 4 часа
 високо радиоконтрастен 

1

2

3

4

обтуриране с каналопълнежно    
средство на Kerr -30 дни по-късно

обтуриране с BioRoot -30 дни по-късно

Ден

поставете готовия 
BioRoot RCS с 
хартиен щифт или 
пълнител в корено-
вия канал

покрийте плътно 
стените на корено-
вия канал

поставете BioRoot 
RCS върху предва-
рително адапти-
рания  гутаперчов 
мастър щифт

поставете внима-
телно гутаперчовия 
щифт в кореновия 
канал

направете снимка 
след окончателното 
запълване

Ден Ден Ден

рH среда на три различни коренови сийлъри:
BioRoot™ RCS и  AH Plus Jet (на основата на епоксидна 
смола) и Pulp Canal Sealer™ (цинков окис-евгенолова 
основа)


