
Sure-Seal Root ™ 
Материал за запълване на зъбни канали 

            Изключителна способност за запълване и третиране 
 

 
Sure-Seal Root ™ е удобна, биоактивна, готова за употреба (предварително миксирана) калциево-силикатна паста, 
разработена за постоянна обтурация на зъбния канал. 
Sure-Seal Root ™ е на базата на калциев силикат, което изисква наличието на вода за приготвяне и втвърдяване. 
Sure-Seal Root ™ не се свива по време на манипулация и демонстрира отлични физични характеристики. 
 
Показания: 
- постоянна обтурация на зъбния канал, следваща ревитализация на зъба 
- постоянна обтурация на зъбния канал, следваща отстраняване на инфектирана или некротирала пулпа и поставяне 
на интраканална заплънка 
 
Предимства: 
- биосъвместимост 
- нулева свиваемост 
- хидрофилност 
- високо ниво на антибактериалност (pH +12) 
- високо ниво на рентгеноконтрастност 
- лесна употреба, в удобна форма на шприца, без нужда от смесване на компоненти 
 
Разфасовки: 
- Sure-Seal Root ™ 0.5гр.х1 шприца 
 
- Sure-Seal Root ™ 2гр.х1 шприца 
 
- 20 накрайника за еднократна употреба 
 
Състав: 
Калциев силикат, Циркониев оксид, филър и втвърдител 
 
Време за втвърдяване: 
Времето за втвърдяване е 25 мин, в съответствие с ISO 6876:2012 (100% контрол на влажността). 
Обаче в нормалните зъбни канали, времето за втвърдяване може да надхвърли 2.5 часа. 
 
 
Процедура: 

1. Подгответе и промийте зъбния канал, прилагайки стандартна ендодонтска техника 
2. Свалете предпазното капаче на шприцата  Sure-Seal Root ™. Здраво поставете еднократен интра-канален 

накрайник със завъртане по часовниковата стрелка. Еднократния накрайник е гъвкав, което подпомага 
улеснения достъп до зъбния канал. 

3. Вкарайте накрайника в зъбния канал, не по-дълбоко от 1/3 от короналното ниво. Внимателно и постепенно 
изстискайте малко количество Sure-Seal Root ™ в основата на зъбния канал. На този етап може да се провери 
с рентген адекватността на апикалното запълване. Ако запълването не е задоволително, напълно отстранете 
веществото от зъбния канал и повторете процедурата. 

4. Продължете със запълването на зъбния канал, като повдигате накрайника. Запълнете канала напълно, като 
избягвате появата на въздушни мехурчета или прекалено запълване.  

5. Отстранете излишното количество с влажен памучен тампон. 
6. Поставете гута-перча в канала на зъба, прилагайки стандартна ендодонтска техника. 
7. Sure-Seal Root ™ ще остане като част от постоянната канална заплънка. 

 
 
Предпазни мерки и съхранение: 

 Избягвайте излагането на директна слънчева светлина 

 Съхранявайте на хладно място 

 За дентална употреба 

 За употреба от стоматолози и специалисти, изисква се внимателно запознаване с начина на употреба и 
предпазните мерки 

 Да се държи далеч от деца и възрастни хора 

 Внимавайте канала да не се препълни 

 При манипулацията не използвайте голяма сила при изстискването на шприцата, тъй като може да причините 
на пациента остра болка 

 При контакт с очите, промийте веднага с голямо количество вода 

 Съхранявайте шприцата плътно затворена, когато не се използва 

 Накрайниците не са за многократна употреба 

 Не използвайте като лекарство за вътрешна употреба 

 Не използвайте след срока на годност 
 
 
 

 
Вносител: „Мипис” ООД – Варна                            гр.София                                                                       mipis@abv.bg 
ул.”Генерал Цимерман” №55                              Ул.”Перник” 91                                                                  www.mipis.com 
тел/факс: 052 / 612 123   
                                                                                        02/9526645                                                                 Производител: 
                                                                                                                                                           Sure Dent Corporation - Korea 
ул.”Патриарх Ефтимий” №35                                   0882/508239         
тел/факс: 052 / 601 648                                               0882/820766                                                                                
тел: 02 / 952 66 45 
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