
 

 

 

Οδηγίες ανάμιξης 

     Το μίγμα θα πρέπει να φτιαχτεί τη στιγμή της εφαρμογής. 

1. Πάρτε τη σκόνη με το κουταλάκι της συσκευασίας. Βάλτε την ποσότητα της σκόνης ενός 

κουταλιού στο χαρτί ανάμιξης. 

2. Πάρτε τη μονή δόση του υγρού. Γυρίστε το καπάκι για να ανοίξει. Χύστε 5 σταγόνες υγρού 

στο χαρτί ανάμιξης. 

3. Προετοιμάστε το εμφρακτικό υλικό προσθέτοντας σταδιακά σκόνη στο υγρό. Αναμίξτε μέχρι 

να πάρετε μια λεία πάστα (περίπου 60 δευτερόλεπτα) 

4. Αμέσως ξεπλύνετε και καθαρίστε τα εργαλεία για να απομακρυνθούν υπολείμματα υλικού. 

5. Το BioRoot TM RCS έχει ελάχιστο χρόνο εργασίας τα 10 λεπτά και μέγιστο χρόνο πήξης τις 

4 ώρες. 

Τοποθετείστε το υλικό στο ριζικό σωλήνα 

1. Καθαρίστε και διαμορφώστε το ριζικό σωλήνα σύμφωνα με τη συνήθη ενδοδοντική 

θεραπεία. 

2. Επιλέξτε τον κατάλληλο κώνο γουταπέρκας και ελέγξτε πως ταιριάζει στο μήκος εργασίας. 

3. Στεγνώστε το ριζικό σωλήνα με κώνους χάρτου. 

4. Προετοιμάστε το BioRoot TM RCS σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες ανάμιξης. 

5. Εφαρμόστε μια επίστρωση BioRoot TM RCS στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα 

χρησιμοποιώντας κώνο χάρτου ή κώνο γουταπέρκας. 

6. Ολοκληρώστε την έμφραξη εισάγοντας τον κύριο κώνο της γουταπέρκας αφού 

προηγουμένως έχει επικαλυφθεί με BioRoot TM RCS (τεχνική του ενός κώνου) ή μερικοί 

επικαλυμμένοι κώνοι γουταπέρκας (τεχνική πλάγιας συμπύκνωσης) 

7. Εκτιμήστε την ποιότητα της ενδοδοντικής έμφραξης ακτινογραφικά. 

8. Χρησιμοποιείστε ένα ζεστό εργαλείο για να απομακρύνετε την περίσσεια της γουταπέρκας. 

9. Βάλτε μια προσωρινή αποκατάσταση χρησιμοποιώντας ένα προσωρινό εμφρακτικό υλικό 

10. Αν απαιτείται η τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα, θα πρέπει να μπει μετά την πλήρη πήξη 

του υλικού BioRoot TM RCS, μεταξύ 1 εβδομάδας και 1 μήνα. 

Μια τελική ακτινογραφία θα πρέπει να βγαίνει για να επιβεβαιώνουμε τα 3-5 mm της 

ενδοδοντικής έμφραξης. 

Απομάκρυνση του BioRoot TM RCS 

Αφού το BioRoot TM RCS έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τους κώνους γουταπέρκας, 

αυτό μπορεί να απομακρυνθεί με τις συνήθεις τεχνικές. 



 

Προειδοποιήσεις για τη χρήση 

 Επιβεβαιώστε ότι ο ελαστικός απομονωτήρας είναι σωστά τοποθετημένος, ώστε να 

απομονώνει το χειρουργικό πεδίο. 

 Στην περίπτωση ευρύ ακρορριζικού τρήματος, ακρορριζεκτομή θα πρέπει να προηγηθεί 

της ενδοδοντικής θεραπείας. 

Διατήρηση 

Φύλαξη σε στεγνό μέρος 

Η μονή δόση του υγρού θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμά της. Το 

υπόλοιπο υγρό θα πρέπει να πετάγεται.Χρησιμοποιείστε τη σκόνη μέσα σε 6 μήνες από το 

άνοιγμά της. 

 


