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Μόνο για οδοντιατρική χρήση

Οδηγίες χρήσης

Κωδ. A1703-A1803
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
®

Οι αποφρακτικές διατάξεις GUTTACORE χρησιμοποιούνται για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων.
I.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Τα προϊόντα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε κλινικό περιβάλλον ή σε οδοντιατρεία, από
πιστοποιημένους χρήστες του οδοντιατρικού τομέα.
Πεδίο εφαρμογής: Οι αποφρακτικές διατάξεις GUTTACORE χρησιμοποιούνται για την έμφραξη του χώρου
των ριζικών σωλήνων, μετά από τον καθαρισμό, τη διαμόρφωση και το διακλυσμό των σωλήνων.

II. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καμία γνωστή.
III. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το προϊόν αυτό περιέχει ξηρό φυσικό καουτσούκ.
IV. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Επιλέξτε την αποφρακτική διάταξη GUTTACORE σύμφωνα με το εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους το
οποίο εφαρμόζει παθητικά στο διαμορφωμένο ριζικό σωλήνα.
• Οι πυρήνες των αποφρακτικών διατάξεων GUTTACORE δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την
επαλήθευση μεγέθους.
• Μην αφαιρείτε τη γουταπέρκα από το ακρορριζικό τμήμα της αποφρακτικής διάταξης GUTTACORE
πριν από την έμφραξη του χώρου του ριζικού σωλήνα. Με την αφαίρεση της γουταπέρκας δύναται
να προκληθεί ζημιά στην αποφρακτική διάταξη.
V. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οι ασθενείς με ευαισθησία στο λάτεξ ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργικές αντιδράσεις στη γουταπέρκα, η
οποία περιέχει ξηρό φυσικό καουτσούκ.
VI. ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε νέου προϊόντος, μελετήστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε εξοικειωθεί πλήρως με το χειρισμό του προϊόντος και την τεχνική πριν από την κλινική χρήση.
Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες για μια επιτυχημένη εφαρμογή και έκβαση.
1. Δημιουργήστε μια ευθύγραμμη πρόσβαση στο σύστημα όλων των ριζικών σωλήνων για την εφαρμογή
περιστροφικών ρινών, αλλά και ρινών χειρός. Να θυμάστε ότι η χρήση ελαστικού απομονωτήρα είναι η
συνιστώμενη πρακτική στις ενδοδοντικές επεμβάσεις.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρές ρίνες κατά την είσοδο στο ριζικό σωλήνα.
3. Ορίστε στη μύλη ένα σημείο αναφοράς.
4. Καθορίστε το σημείο ως το οποίο εκτείνεται το ιδανικό μήκος εργασίας με τη βοήθεια ενός εντοπιστή
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ακρορριζίου, τη λήψη ακτινογραφίας ή χρησιμοποιώντας και τα δύο μέσα.
5. Κατά την προσέγγιση ή τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα, μην ασκείτε δύναμη στα σχετικά εργαλεία.
Κατά τη χρήση περιστροφικών μικροεργαλείων συνιστάται η τεχνική crown-down.
6. Διαμορφώνετε και καθαρίζετε τους ριζικούς σωλήνες σε μεγέθη συμβατά με το ανατομικό σχήμα, το
μέγεθος και την κάμψη τους.
Μη διευρύνετε υπερβολικά τα συστήματα των ριζικών σωλήνων, προκειμένου να διατηρείται η υγιής
οδοντίνη και να αποφεύγεται πιθανή βλάβη στο χώρο του ριζικού σωλήνα, π.χ. σχηματισμός βάθρων,
δημιουργία ψευδών σωλήνων, θραύση εργαλείων.
7. Προβείτε στην προπαρασκευή του μυλικού τμήματος στο ριζικό σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι υφίσταται
επαρκής χώρος για την εισχώρηση της αποφρακτικής διάταξης GUTTACORE στο ριζικό σωλήνα κατά
μήκος της ευθύγραμμης πρόσβασης χρησιμοποιώντας, κατά περίσταση, εργαλείο διαμόρφωσης
®
®
®
στομίου όπως X-GATES, PROTAPER NEXT XA, PROTAPER UNIVERSAL SX ή PROFILE O.S.
8. Προχωράτε αργά με όλα τα εργαλεία σε κεκαμμένα σημεία του ριζικού σωλήνα και περιοχές με ανατομικές
ανωμαλίες.
9. Να θεωρείτε ότι όλα τα εργαλεία ριζικού σωλήνα προορίζονται, στο πλαίσιο της εφαρμογής, για «χρήση σε
έναν μόνο ασθενή», καθώς η φθορά και η κόπωση ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη μηχανική
αρτιότητά τους, με αποτέλεσμα τη θραύση του εργαλείου λόγω της υπερβολικής χρήσης.
10. Πριν από την έμφραξη εξακριβώνετε το μέγεθος του ριζικού σωλήνα.
11. Εκτελείτε συχνούς διακλυσμούς καθ' όλη τη διαδικασία καθαρισμού και διαμόρφωσης.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Οι οδηγίες αυτές έχουν ως σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την τεχνική και να εξοικειωθείτε με την
ασφαλή χρήση του προϊόντος. Συνιστάται αυστηρά η εξάσκηση σε πλαστικά blocks και σε εξαγμένα δόντια πριν
από την κλινική εφαρμογή.
1. Διασταύρωση
Η διασταύρωση αποτελεί μια ευρέως γνωστή χημική διεργασία μέσω της οποίας οι πολυμερικές αλυσίδες
συνδέονται μεταξύ τους.
Μέσω της διασταύρωσης δημιουργείται η απαιτούμενη κρυφή πίεση σε μια αποφρακτική διάταξη
κεντρικής συμπύκνωσης.
Οι αποφρακτικές διατάξεις GUTTACORE διαθέτουν την υδραυλική δυναμική που χαρακτηρίζει τα συστήματα
απόφραξης της DENTSPLY MAILLEFER και προσφέρουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ενός πυρήνα
γουταπέρκας. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι η διασταυρωμένη γουταπέρκα δεν είναι κολλώδης,
δεν λιώνει και δεν διαλύεται με τη χρήση οδοντιατρικών διαλυτών.
2. Υδραυλική δυναμική
Οι αποφρακτικές διατάξεις GUTTACORE επιτρέπουν την τρισδιάστατη μετακίνηση της θερμής γουταπέρκας
στο σύστημα του ριζικού σωλήνα. Πολλές τεχνικές έμφραξης χρησιμοποιούν την πλάγια ή κάθετη
συμπύκνωση. Ωστόσο, η ασκούμενη υδραυλική πίεση σε αυτές τις τεχνικές μετακινεί, κατά γενικό κανόνα, τη
γουταπέρκα προς μία ή προς δύο ανόμοιες κατευθύνσεις (πλάγια ή ακρορριζικά). Οι αποφρακτικές διατάξεις
GUTTACORE διαθέτουν πυρήνα διασταυρωμένης γουταπέρκας με σκοπό τη συμπύκνωση της ρέουσας
γουταπέρκας στο κέντρο του ριζικού σωλήνα. Μέσω της υδραυλικής πίεσης επιτυγχάνεται η ομοιογενής
τρισδιάστατη συμπύκνωση της ρέουσας γουταπέρκας. Ο σωστός καθαρισμός, η κατάλληλη διαμόρφωση και ο
σχολαστικός διακλυσμός, σε συνδυασμό με την υδραυλική πίεση κεντρικής συμπύκνωσης, διευκολύνουν τη
ροή της γουταπέρκας στο σύστημα του ριζικού σωλήνα.
3. Διαμόρφωση
Με την κατάλληλη διαμόρφωση αφαιρείται ο πολφικός ιστός και τα οδοντικά ρινίσματα και επιτρέπεται η
παθητική μετακίνηση της αποφρακτικής διάταξης GUTTACORE στο ριζικό σωλήνα. Η διαμόρφωση ξεκινά με
τη δημιουργία ευθύγραμμης πρόσβασης και τη διάπλαση του ριζικού σωλήνα με την τεχνική crown down.
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• Δημιουργία ευθύγραμμης πρόσβασης
Καθορίστε το μήκος εργασίας και δημιουργήστε μια διαδρομή διάνοιξης προς το ακρορρίζιο την οποία θα
ακολουθήσουν οι περιστροφικές ρίνες.
Διεισδύετε σε όλους τους ριζικούς σωλήνες έως το πέρας τους με ρίνες K από ανοξείδωτο ατσάλι και
®
έχοντας χρησιμοποιήσει ρυθμιστή ριζικού σωλήνα GLYDE File Prep . Διασφαλίστε τη διαβατότητα
δουλεύοντας με ρίνη Κ #10 πέρα από την ακρορριζική στένωση του ριζικού σωλήνα και επεκτείνετε τη
®
διαδρομή διάνοιξης χρησιμοποιώντας εναλλάξ μηχανική ρίνη διαδρομής διάνοιξης (PROGLIDER ή
®
PATHFILE ) ή ρίνη χειρός Κ #15 έως το πέρας του.
• Διαμόρφωση ριζικού σωλήνα – Τεχνική Crown Down
Ξεκινήστε την τεχνική διαμόρφωσης crown down. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ρινών
για να καθορίσετε την αρχική ρίνη για μικρούς ριζικούς σωλήνες (εγγύς και παρειακοί ριζικοί σωλήνες
γομφίων, μικρών προγομφίων και πρόσθιων δοντιών κάτω γνάθου). Εργαστείτε με τη ρίνη έως το σημείο
αντίστασης ή το μήκος εργασίας (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Αν υπάρξει αντίσταση προτού επιτευχθεί
το μήκος εργασίας, μεταβείτε στο επόμενο μικρότερο εργαλείο ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο έως ότου
επιτευχθεί το μήκος εργασίας. Μεταξύ των διαδοχικών περιστροφικών ρινών επαναλαμβάνετε με ρύγχος και
ρίνη χειρός #10 ή #15, προκειμένου να διατηρείται η διαδρομή διάνοιξης έως το πέρας του ριζικού σωλήνα.
Καθ' όλη τη διαδικασία διαμόρφωσης εκτελείτε συχνούς διακλυσμούς με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
(NaOCl).
• Προπαρασκευή του ριζικού σωλήνα
Προβείτε στην προπαρασκευή του μυλικού τμήματος στο ριζικό σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι υφίσταται
επαρκής χώρος για την εισχώρηση της αποφρακτικής διάταξης GUTTACORE στο ριζικό σωλήνα κατά
μήκος της ευθύγραμμης πρόσβασης χρησιμοποιώντας, κατά περίσταση, εργαλείο διαμόρφωσης στομίου
®
®
®
όπως X-GATES, PROTAPER NEXT XA, ρίνη PROTAPER UNIVERSAL SX ή PROFILE O.S.
• Μελέτη των οδηγιών χρήσης του συστήματος ρινών
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ρινών για να καθορίσετε το κατάλληλο μέγεθος ρίνης για
μεγαλύτερους ριζικούς σωλήνες (υπερώιοι και άπω ριζικοί σωλήνες γομφίων, μεγαλύτερων προγομφίων,
πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου).
Χρησιμοποιήστε την τεχνική crown down έως το σημείο αντίστασης ή το μήκος εργασίας. Αν υπάρξει
αντίσταση προτού επιτευχθεί το μήκος εργασίας, επιλέξτε εργαλεία μικρότερου μεγέθους μέχρι να το
επιτύχετε. Μεταξύ των διαδοχικών εργαλείων, επαναλαμβάνετε με μικρό εργαλείο χειρός ώστε να
διατηρείται η διαδρομή διάνοιξης έως το μήκος εργασίας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ρινών κατά τη δημιουργία της πρόσβασης, τη διαμόρφωση
του ριζικού σωλήνα και την προπαρασκευή του μυλικού τμήματος του ριζικού σωλήνα.
Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος ριζικός σωλήνας διατηρεί το φυσικό ανατομικό του σχήμα και
επιτρέπει τη διείσδυση και την κυκλοφορία μιας επαρκέστερης ποσότητας απολυμαντικών
παραγόντων κατά το διακλυσμό, με αποτέλεσμα τον καθαρισμό όλων των περιοχών του ριζικού
σωλήνα.
4. Επαλήθευση διαμόρφωσης στο μήκος εργασίας και παθητικής εφαρμογής
Μετά από κατάλληλο καθαρισμό και διαμόρφωση, επιβεβαιώστε την τελική μέτρηση του μήκους εργασίας
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους το οποίο προσεγγίζει παθητικά την ακρορριζική
στένωση, χωρίς σημαντική αντίσταση ή περιστροφή. Για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση στο μήκος εργασίας
και την παθητική εφαρμογή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους.
Η επαλήθευση της διαμόρφωσης στο μήκος εργασίας και της παθητικής εφαρμογής διασφαλίζει ότι η
χρησιμοποιούμενη αποφρακτική διάταξη GUTTACORE αντιστοιχεί στη σωστή ακρορριζική διάμετρο του
ριζικού σωλήνα.
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Τα εργαλεία επαλήθευσης μεγέθους κατασκευάζονται από κράμα νικελίου - τιτανίου και φέρουν αυλακώσεις,
χαρακτηριστικό που τα καθιστά ιδανικά για μικρότερου εύρους ακρορριζική διαμόρφωση, εφόσον απαιτείται. Αν
το εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους υπολείπεται στο μήκος σε σχέση με το μήκος εργασίας σας, μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για να διευρύνετε έως το μήκος εργασίας σας περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και ασκώντας
ταυτόχρονα ελαφριά ακρορριζική πίεση.
i.

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους για να επιβεβαιώσετε την παθητική εφαρμογή στο
μήκος εργασίας. Τοποθετήστε το ανασχετικό στοπ σιλικόνης βάσει του μήκους εργασίας σας ανατρέχοντας
στην ένδειξη βαθμονόμησης του εργαλείου επαλήθευσης μεγέθους. Ελέγξτε την παθητική εφαρμογή
δουλεύοντας με το εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους στο μήκος εργασίας και επιβεβαιώστε περιστρέφοντας
κατά 180° στο ριζικό σωλήνα.

ii. Αν η εφαρμογή είναι παθητική, αφαιρέστε μια αποφρακτική διάταξη GUTTACORE από τη συσκευασία και
προχωρήστε στο βήμα 5.
iii. Αν η εφαρμογή δεν είναι παθητική, χρησιμοποιήστε το εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους ως ρίνη τελείωσης
για να διευρύνετε ήπια στο πέρας του ριζικού σωλήνα ή επιλέξτε μικρότερο εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους.
Αν το μικρότερο εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους εφαρμόζει παθητικά, επιλέξτε μια αποφρακτική διάταξη
GUTTACORE η οποία θα έχει το ίδιο μέγεθος με το εργαλείο επαλήθευσης και προχωρήστε στο βήμα 5.
5. Διακλυσμός του ριζικού σωλήνα
Ο καθαρισμός του συστήματος των διαμορφωμένων ριζικών σωλήνων επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω του
σχολαστικού διακλυσμού με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Η ενεργοποίηση των υγρών
διακλυσμού μπορεί να γίνει με συσκευή σπηλαίωσης και ηχητικών κυμάτων ή βελόνα διακλυσμού με
υπερήχους.
Το ενεργοποιημένο υγρό διακλυσμού βελτιώνει το χειρουργικό καθαρισμό και διαρρηγνύει το ρυπαρό
επίχρισμα (smear layer) και τη μικροβιακή πλάκα (βιοφίλμ) στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα, προάγοντας
το βαθύ καθαρισμό και την απολύμανση παράπλευρων ριζικών σωλήνων, πτερυγίων, ιστών, ισθμών,
αναστομώσεων και οδοντινικών σωληναρίων. Στεγνώστε σχολαστικά το ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας
απορροφητικούς κώνους.
6. Επιλογή αποφρακτικής διάταξης και ορισμός μήκους εργασίας
Επιλέξτε μια αποφρακτική διάταξη GUTTACORE ίδιου μεγέθους με το εργαλείο επαλήθευσης μεγέθους το
οποίο χρησιμοποιήσατε για να επαληθεύσετε τη διαμόρφωση στο μήκος εργασίας και την παθητική
εφαρμογή. Οι αποφρακτικές διατάξεις GUTTACORE που κυκλοφορούν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μεγέθη:
Τελική
διαμόρφωση
Κωνικότητα
.04

Αποφρακτικές
διατάξεις
GUTTACORE

Τελική
διαμόρφωση
Κωνικότητα
.06

Αποφρακτικές
διατάξεις
GUTTACORE

20/.04

-

20/.06

20

25/.04

20

25/.06

25

30/.04

25

30/.06

30

35/.04

30

35/.06

35

40/.04

35

40/.06

40

45/.04

40

45/.06

45

50/.04

45

50/.06

50

55/.04

50

55/.06

55

60/.04

55

60/.06

60

70+/.04

60

70+/.06

70

80+/.04

70

80+/.06

80

90+/.04

80

90+/.06

90
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Όταν ο τελικός στόχος διαμόρφωσης έχει κωνικότητα .04, επιλέξτε αποφρακτική διάταξη GUTTACORE κατά ένα
μέγεθος μικρότερη από την τελευταία ρίνη με την οποία εργαστήκατε στο μήκος εργασίας. Όταν ο τελικός στόχος
διαμόρφωσης έχει κωνικότητα .06 ή μεγαλύτερη, επιλέξτε αποφρακτική διάταξη GUTTACORE ίδιου μεγέθους με
την τελευταία ρίνη με την οποία εργαστήκατε στο μήκος εργασίας.
Ρυθμίστε το πάνω μέρος του ανασχετικού στοπ σιλικόνης στην αποφρακτική διάταξη GUTTACORE ώστε να
συμπίπτει με το καθορισμένο μήκος εργασίας. Οι δακτύλιοι βαθμονόμησης ρυθμίζονται στα ακόλουθα μήκη
εργασίας (σε χιλιοστά): 18, 19, 20, 22, 24, συν 27 και 29 στις λαβές της αποφρακτικής διάταξης.
7. Ασηψία
Απολυμάνετε την αποφρακτική διάταξη σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5,25% (χλωρίνη) για ένα λεπτό.
Σκουπίστε προσεκτικά τη γουταπέρκα στην αποφρακτική διάταξη GUTTACORE χρησιμοποιώντας γάζα
εμποτισμένη με αλκοόλη 70%.
8. Στέγνωμα ριζικού σωλήνα και εφαρμογή εμφρακτικής κονίας
Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο κώνο χάρτου ο οποίος θα έχει το ίδιο άκρο και την ίδια κωνικότητα με την
τελευταία ρίνη που χρησιμοποιήσατε στο μήκος εργασίας. Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση εμφρακτικής
κονίας (TOPSEAL®) στο ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τον κώνο χάρτου. Για να διασφαλίσετε ότι η
αποφρακτική διάταξη φτάνει έως το μήκος εργασίας, χρησιμοποιήστε έναν πρόσθετο κώνο χάρτου για να
αφαιρέσετε τυχόν περίσσια ποσότητα εμφρακτικής κονίας που πιθανώς να έχει συσσωρευτεί στα τοιχώματα του
ριζικού σωλήνα ή να έχει συγκεντρωθεί στο ακρορρίζιο. Στην περίπτωση που γίνεται έμφραξη περισσότερων
από έναν ριζικών σωλήνων σε ένα μόνο δόντι, τοποθετήστε ταυτόχρονα την εμφρακτική κονία σε όλους τους
ριζικούς σωλήνες. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η αφαίρεση της περίσσιας γουταπέρκας, καθώς
αποφεύγεται η πρόσφυσή της σε άλλα στόμια ή στην οδοντίνη.
9. Θέρμανση αποφρακτικών διατάξεων GUTTACORE στο φούρνο αποφρακτικών διατάξεων
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του φούρνου αποφρακτικών διατάξεων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
®
οδηγιών του φούρνου THERMAPREP .
Για ιδανική χρήση των αποφρακτικών διατάξεων GUTTACORE, χρησιμοποιείτε πάντα φούρνους
DENTSPLY.
10. Τοποθέτηση αποφρακτικής διάταξης στο ριζικό σωλήνα
®
Μετά από το πρώτο ηχητικό σήμα «μπιπ» του φούρνου THERMAPREP , η αποφρακτική διάταξη είναι έτοιμη
για χρήση. Πιέστε προς τα κάτω τη βάση συγκράτησης αποφρακτικής διάταξης καθοδηγώντας την με το δάχτυλό
σας. Αφαιρέστε προσεκτικά την αποφρακτική διάταξη από την υποδοχή συγκράτησης αρχικά ανασηκώνοντάς
την ελαφρά και κατόπιν τραβώντας την προς το μέρος σας. Ο φούρνος θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ»
κάθε 15 δευτερόλεπτα για να σας υπενθυμίσει ότι η αποφρακτική διάταξη είναι ακόμα στο εσωτερικό του. Μετά
από 90 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα. Εισαγάγετε την αποφρακτική διάταξη GUTTACORE
απευθείας στο στόμιο του ριζικού σωλήνα.
Αποφύγετε να αγγίξετε τα τοιχώματα του ανοίγματος σύγκλεισης.
Συνιστούμε αυστηρά να μην περιμένετε περισσότερα από ένα ηχητικά σήματα «μπιπ» για ιδανική χρήση της
αποφρακτικής διάταξης GUTTACORE.
Σημείωση: Αν έχει γίνει σωστή διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα και η γουταπέρκα έχει θερμανθεί κατάλληλα, η
αποφρακτική διάταξη θα εφαρμόζει στη θέση της δίχως να απαιτείται περιστροφή ή άσκηση πίεσης. Για να
αποφύγετε την έξοδο υλικού, μην προωθείτε βιαίως την αποφρακτική διάταξη GUTTACORE πέρα από το μήκος
εργασίας. Θα παρατηρήσετε μια αντίστροφη ροή της εμφρακτικής κονίας και της γουταπέρκας η οποία καταλήγει
σε συσσώρευση στο στόμιο. Το φαινόμενο αυτό είναι αναμενόμενο, ειδικά σε πολύρριζα δόντια, καθώς η
αποφρακτική διάταξη, βάσει σχεδιασμού, διαθέτει περίσσια ποσότητα γουταπέρκας, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες
ακόμα και σε ριζικούς σωλήνες που έχουν υποβληθεί σε ευρεία προπαρασκευή ή εμφανίζουν μεγάλες ανατομικές
ανωμαλίες.
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11. Αφαίρεση άξονα και λαβής από την αποφρακτική διάταξη GUTTACORE
Αφαιρέστε τον άξονα και τη λαβή από το στόμιο κάμπτοντας το εργαλείο από κάθε πλευρά του τοιχώματος του
ριζικού σωλήνα. Εναλλακτικά, ενώ διατηρείτε την αποφρακτική διάταξη GUTTACORE σταθερή με το δείκτη σας,
χρησιμοποιήστε στρογγυλό τρυπάνι ή τρυπάνι αντίστροφου κώνου σε μια χειρολαβή υψηλής ταχύτητας ή
χρησιμοποιήστε κοχλιάριο απόξεσης. Απορρίψτε την αποφρακτική διάταξη σε κατάλληλο κάδο απόρριψης
επικίνδυνων βιολογικών αποβλήτων.
12. Συμπύκνωση γουταπέρκας σε διαμορφωμένους μεγάλους και ωοειδείς ριζικούς σωλήνες και
διαμορφωμένους ριζικούς σωλήνες με ανατομικές ανωμαλίες
Εισαγάγετε ένα μικρό κομμάτι συμβατικής γουταπέρκας, μήκους 4 – 6 mm, κατά μήκος του άξονα της
αποφρακτικής διάταξης GUTTACORE με τη βοήθεια ενός λιπασμένου συμπιεστήρα και συμπιέστε. Το κομμάτι
γουταπέρκας συμπιέζει τη θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα και γίνεται ενιαίο μέρος της έμφραξης. Με αυτόν
τον τρόπο αποφεύγεται επίσης η ακούσια αφαίρεση της γουταπέρκας από το στόμιο λόγω ακατάλληλα
λιπασμένου συμπιεστήρα, ενώ παράλληλα αντισταθμίζεται η έλλειψη γουταπέρκας σε ασυνήθιστα μεγάλους
ριζικούς σωλήνες ή ριζικούς σωλήνες με βλάβες εσωτερικής απορρόφησης. Λόγω της προσφυτικής ικανότητας
της πλαστικοποιημένης γουταπέρκας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε λιπαντικό όπως το ρυθμιστή ριζικού
®
σωλήνα GLYDE File Prep , εμφρακτική κονία, τοπική αναισθησία κ.λπ. στο συμπιεστήρα.
13. Αφαίρεση περίσσιας γουταπέρκας
Καθαρίστε το θάλαμο του ριζικού σωλήνα χρησιμοποιώντας κοχλιάριο απόξεσης, ανιχνευτήρα κ.λπ. για να
αφαιρέσετε τυχόν περίσσια ποσότητα γουταπέρκας η οποία ενδέχεται να φράσσει την πρόσβαση στο θάλαμο
και σε άλλους ριζικούς σωλήνες. Επαναλάβετε όλα τα παραπάνω βήματα σε κάθε ριζικό σωλήνα ενός
πολύρριζου δοντιού. Εφόσον απαιτείται, προφυλάξτε τα στόμια των παρακείμενων ριζικών σωλήνων από τα
ρινίσματα και τη γουταπέρκα με λεπτά βύσματα βαμβακιού ή κώνους χάρτου, έως ότου έρθει η στιγμή για την
έμφραξη. Η έμφραξη ολοκληρώνεται μόλις αφαιρεθεί η περίσσια ποσότητα γουταπέρκας.
14. Δημιουργία προστατευτικού φραγμού έναντι διαρροής από συγκλεισιακή φόρτιση με συνθετικό υλικό
αποκατάστασης για την αποφυγή μόλυνσης του συστήματος ριζικών σωλήνων.
15. Αφαίρεση αποφρακτικών υλικών GUTTACORE
Η δημιουργία χώρου άξονα και η θεραπεία αναθεώρησης διεξάγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους για την
αφαίρεση αποφρακτικού υλικού.
Για τη δημιουργία χώρου άξονα, αφαιρέστε την αποφρακτική διάταξη GUTTACORE επιλέγοντας τρυπάνι
χώρου άξονα με το κατάλληλο μέγεθος.
Στην περίπτωση αφαίρεσης του αποφρακτικού υλικού για σκοπούς θεραπείας αναθεώρησης, χρησιμοποιήστε
την ιδίου μεγέθους περιστροφική ρίνη που χρησιμοποιήσατε για τη διαμόρφωση και προχωρήστε στη σύλληψη
του αποφρακτικού υλικού (προτιμάται η χρήση περιστροφικής ρίνης χωρίς επιφάνειες επαφής).
Προβείτε στη λήψη ακτινογραφίας για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση όλου του αποφρακτικού υλικού.
Χρησιμοποιήστε ρίνη χειρός με διαλύτη για να μαλακώσετε τη γουταπέρκα στην αποφρακτική διάταξη
GUTTACORE στην περίπτωση που εκτελείτε θεραπεία αναθεώρησης και αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα
ανατομικά χαρακτηριστικά στο ακρορριζικό τριτημόριο του ριζικού σωλήνα.
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VII. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Απολυμάνετε την αποφρακτική διάταξη σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5,25%
(χλωρίνη) για ένα λεπτό.
Σκουπίστε προσεκτικά τη γουταπέρκα στην αποφρακτική διάταξη GUTTACORE με αλκοόλη
70%.
Μη χρησιμοποιείτε απολυμαντικά διαλύματα που περιέχουν φαινόλη ή οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία δεν
είναι συμβατά με το υπό επεξεργασία εμφρακτικό υλικό.
Η αποφρακτική διάταξη GUTTACORE προορίζεται για μία χρήση
μόνο.
Η διάταξη είναι μη αποστειρώσιμη.

Ημερομηνία λήξης

Γουταπέρκα

Κατασκευαστής

Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως
και τη θερμότητα

Δείτε τις οδηγίες χρήσης
www.dentsplymaillefer.com
Μη αποστειρώσιμο
Για μία χρήση μόνο

Προσοχή, αυτό το προϊόν περιέχει
φυσικό ελαστικό λάτεξ, το οποίο
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.
Ανώτατα και κατώτατα όρια
θερμοκρασιών χρήσης, φύλαξης και
μεταφοράς
Ανοιγμένες συσκευασίες δεν
αντικαθιστώνται

Αριθμός συσκευασίας

Κατασκευάζεται από:
DENTSPLY Tulsa Dental Specialties
DENTSPLY International, Inc.
608 Rolling Hills Drive Johnson City, TN 37604 ΗΠΑ
Τηλέφωνο: 1-800-662-1202-Φαξ: 1-800-597-2779
www. TulsaDentalSpecialties.com
www. TulsaDentalSpecialties.com/patents

Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Strasse 1
D-78467 Konstanz
Γερμανία

Διανέμεται από:

Maillefer Instruments Holding Sarl
Chemin du verger 3
CH-Ballaigues
Ελβετία
www.dentsplymaillefer.com
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