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СЪСТАВ:  

Хидрокортизон ацетат  1гр 

Помощни вещества: тимол йодид, бариев сулфат, цинков оксид,  

магнезиев стеарат. 100гр 

 

ИНДИКАЦИЯ: 

Постоянен каналопълнежен и запечетаващ  материал, за използване с 

гутаперкови щифтове. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Изборът на обтурационна паста има специфично изискване, отнасящо се да 

отличния  толеранс към тъканите. Тези пасти не трябва да са резорбируеми, 

нито реактивни във времето. Антисептичното им действие трябва да продължи 

няколко часа след екстирпация на пулпата, но този ефект трябва да изчезне 

след втвърдяване. Същото се отнася и за противовъзпалител-ното действие на 

кортикостероидите. Трябва и да е ренгеноконтрастна, да се внася лесно в 

канала и евентулно да се отстранява.  

Това се постига благодарение на помощните вещества и антисептичния Тимол 

йодид в пастата. 

 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

Третираният зъб трябва да е изолиран много добре с памучни ролки или с 

платно за кофердам. След внимателно оформяне на канала, почистете с 

антисептичен препарат, измиите и подсушете с хартиени щифтове. Пригответе 

каналната паста (не е нужна предварителна подготовка), като изсипвате праха 

в течността(Евгинол или Ендометазон течност) в съотношение 2 пълни лъжички 

прах към 3-6 капки течност, докато пастата придобие желаната плътност. 

 използвайте каналопълнител  

 и/или  нанесете слой цимент върху гутаперковите щифтове за 

кондензационната техниката  

После напълнете канала с каналопълнителя и сложете в пастата няколко 

гутаперкови щифтове, който предаварително сте напаснали по формата на 

канала. 

Направете снимка за да сте сигурни, че каналите са добре запълнени. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

Н е използвайте в е комбинация с композитни материали, тъй като егинол-

основата възпрепятства полимеризацията. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Установете дължината на канала предварително с цел да избегнете апикално 

навлизане, тъй като пастата не се резорбира. Има риск от алергии при контакт 

с венците. В случай на контакт измийте с много вода. 

Поради електростатичната енергия праха има свойствата да се гранулира, но 

това е в зависимост от количеството на праха, затова разклащайте добре 

преди употреба. 

 

 

Корозивнен, опасен за околната среда. 

Много токсичен за водните организми. 

Има натрупващ ефект. 

Причинява изгаряния.  

В случай на контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете медицинска 

помощ. 

Носете подходящо защитно облекло, ръкавици, очно/лицеваа маска. 

В случай на инцидент или не се чувствате добре потърсете медицинска помощ 

и покажете опаковката. 

Този материал и опаковка трябва да се изхвърлят като опасен боклук. 

СЪХРАНЕНИЕ: 

Да се съхранява до 25 градуса Целзии и на защитено от влага място. 
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