
Svarīgi zināt!
BioRoot™ RCS
Pastāvīgs sakņu kanālu pildītājs (sīleris)

Bioaktīvs minerāls sakņu kanālu ārstēšanai balstīts uz  Septodont patentētu un inovatīvu 
minerālu mikroagregātstāvokļa ķimiju - aktīvo biosilikātu tehnoloģiju. Patstāvīgs sakņu 
kanālu pildmateriāls (sīleris) savienojumā ar gutaperču dzīvas vai nedzīvas pulpas 
ārstēšanas gadījumos vai atkārtotas ārstēšanas gadījumos.
BioRoot™ RCS ir piemērots vienkāršai konusa tehnikas vai laterālai kondensācijas metodei.

Lietošana
1. Paņemiet pulveri ar mērkaroti no pudeles un uzberiet nepieciešamo daudzumu pulvera 
uz sajaucējstikla.
2. Paņemiet šķīduma pipeti, pagrieziet vāciņu, lai atvērtu pipeti. Iepiliniet 5 pilienus no 1x 
lietošanas pipetes uz sajaucējstikla.
3. Sagatavojiet sakņu kanāla pildmateriālu, pakāpensiki pulverim pievienojot šķīdumu. 
Maisiet  aptuveni 60 sekundes līdz izveidojas viendabīga masa. Tiklīdz iegūstat krēmveida, 
viendabīgu masu – sāciet aplicēt materiālu saknes kanālā.
4. Pēc materiāla lietošanas, uzreiz noskalojiet un notīriet instrumentus, lai  noņemtu atlikušo 
materiālu.
5. BioRoot™ RCS minimālais cietēsanas laiks ir 10min, maksimālais cietēšanas laiks līdz 4h.

Ievietošana saknes kanālā
1. Sagatavojiet saknes kanālu ievērojot standarta endodontijas procedūru.
2. Paņemiet standrata gutaperčas konusu un pārbaudiet, vai tas atbilst saknes kanālam.
3. Izsausiniet kanālu ar papīra konusiem.
4. Sagatavojiet materiālu saskaņā ar BioRoot™ RCS lietošanas instrukciju.
5. Aplicējiet  BioRoot™ RCS oderējumu uz kanāla sienām ar papīra konusu vai gutaperčas 
instrumentu.
6. Pabeidziet kanāla pildīšanu ievietojot gutaperčas konusu saknes kanālā iepriekš pārklātu 
ar BioRoot™ RCS (parastā konusa tehnika) vai ar vairākiem gutaperčas punktiem (laterālā 
kondensācijas tehnika).
7. Pārbaudiet kanāla pildījumu ar rentgenu.
8. Izmantojiet karstu instrumenti, lai atdalītu lieko gutaperču.
9. Sagatavojiet pagaidu plombu, izmantojot pagaidu materiālu.
10. Ja nepieciešama pagaidu aizvietošana, to vajadzētu veikt pēc pilnīgas BioRoot™ RCS  
materiāla sacietēšanas laikā no 1 nedēļas līdz 1 mēnesim.
11. Rentgena uzņēmums būtu jāveic, lai noskaidrotu noturību 3-5mm no apikālā saknes 
pildījuma.

Izņemšana no saknes kanāla
Ja BioRoot™ RCS tiek lietots kombinācijā ar gutaperčuu, to iespējams izņemt no saknes 
kanāla, izmantojot vispārējās endodontijas - terapijas tehnikas.
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