
ПРЕДИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ 

ВНИМАТЕЛНО 

ПРОДУКТЪТ Е САМО ЗА СТОМАТОЛОГИЧНО ПОЛЗВАНЕ 

МТА+ 
 

СЪСТАВ: 
Калциев хидроксид  и силикон, желязо, алуминий, натрий, калий, бисмут, магнезия, 

калциев фосфат. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
Продукта е предназначен за използване по време на стоматологично лечение, като 

материал за запълване и реминерализация на коренови канали. При смесване с вода 

материала се втвърдява за 6-10 минути. 

МТА+ е специално предназначен за следните случаи: 

- Деминерализация на лезии  на кореновия канал 

- Ретроградно запълване на апекса на корена 

- Пулпно капсулиране 

- Пулпотомия 

- При лечение на зъби с незавършено кореново развитие 

Продуктът има реминерализиращ ефект върху твърдата зъбна тъкан,  сигурно 

запечатва кореновия канал. 

МТА+ не трябва да бъде използван като отделен или краен запечатващ материал. 

Инструкции за употреба: 

Поставете на смесителната подложка част от праха МТА+ от стъкленото шишенце. 

Прибавете 1-2 капки от течността МТА+ използвайки пипетка. 

Бъркайте в продължение на 30 секунди, докато достигнете консистенция на мокър 

пясък. Ако консистенцията на сместа е твърде гъста или ронлива прибавете още една 

капка течност (или дестилиран вода). 

Апликирайте препарата посредством амалгамоносач. 



 
Използвайте препарата само когато острите симптоми отшумят, тъй като киселинната 

pH повлиява на втвърдяването на МТА+. МТА+ прах е дозиран за единични използване. 

Когато бъде смесен с МТА+ течност (или дистилирана вода), трябва да се използва в 

рамките на 10минути. След изтичане на това време препарата не е годен за употреба 

поради напредналия стадий на втвърдяване на сместа. 

 

Последно обновяване: 05.06.2012 

 

Изполвайте МТА+ течност до една година от първото и отваряне. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не използвайте продукта на пациенти със свръхчувствителност към съставките му. 

 

ВНИМАНИЕ: 
Продукта може да причини увреждане на очите. 

Причинява дразнене на лигавицата, кожата и очите. 

В случай на контакт изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. 

С случай на поглъщане не повръщайте и не се опитвайте да причините повръщане. 

Пийте много вода и потърсете медицинска помощ. 

По време на лечение е препоръчително да се използва платно за кофердам, 

еднократни ръкавици и предпазен шлем за очите. 

 

СЪХРАНЕНИЕ: 
Съхранявайте  в оригиналната опаковка при температура под 250С. Пазете от влага. 



Съхранявайте на недостъпно за деца място. Датата на годност е обозначена на 

опаковката. 

ТРЕТИРАНЕ НА ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА: 
Празната опаковка трябва да изхвърли на подходящо място. 

 

ВНИМАНИЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ 

 

МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ДА 250С 

 

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ВЛАГА 

 

ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 

 

Производител: 

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 

ul. Kwiatkowskiego 1 

37-450 Stalowa Wola 

             Tel/fax 0048 15 842-35-85 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

 

Последна промяна: 05.06.2012 

 

 

Инструкция:  

http://cerkamed.pl/cms/MTA+%20EN.pdf 

 

 

Вносител:  

„Мипис” ООД – Варна 

mipis@abv.bg 

www.mipis.com 

Производител: 

CERKAMED 

 

Варна 

ул.”Патриарх Евтимий” №35 

тел/факс: 052 / 601 648 

 

  Варна 

ул.”Генерал Цимерман” №55 

тел/факс: 052 / 612 123 

 

 

София 

ул.”Перник” 91 

02 / 952 66 45 

0882 / 508 239; 0882 / 820 766 
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