Permanent Gangrene

preparaci
kořenového
kanálku dělejte kompletní, jinak přes
špičku kanálku může lehce proniknout
infekce. Čištění kanálku během jedné
návštěvy.

Všeobecná upozornění:

Zkontrolujte, zda se nevyskytují
hluboké parodontální kapsy (mohou
dosáhnout až k apexu a vytvořit
periapikální váček.

Výrobce:
La Maison Dentaire SA
FL-9496 Balzers
Export a marketing: MEDIREL SA
CH-6982 Agno
E mail: info@medirel.ch

ROCANAL R3 se skládá z tekutiny (5 ml):
alkoholický roztok eugenolu a prášku (8
ml): oxid zinku, titanium oxid, OPP
(orthofenylfenol), nitrofurazon a kalcium
wolframat, připravuje se před použitím
(viz dále „návod k přípravě“).

nenechávat

nikdy

obvyklou

otevřený

Permanentní
cement
pro
plnění
kořenových
kanálků
doporučujeme
používat
po
kompletní
preparaci
gangrenózního kanálku.

kanálek

5.
Postupujte
technikou

Rocanal R3

Zatímco u vitálního zubu je definitivní
ošetření během jedné návštěvy, u
gangrenózního zubu je nutné léčení ve
více krocích.
OPERATIVNÍ POSTUP

Uchovávejte v chladnu.
Používejte sterilní materiál.
Nežádoucí vedlejší účinky: žádné

Dovoz a distribuce v České republice:
GLAX s.r.o.
Malodoubská 502
460 08 LIBEREC
www.glax.eu

První sezení:
info@glax.eu
1.
Odstraňte
zbytky
pulpy
infikovaného
kanálku
i
apexu
mechanicky a chemicky (antisepticky)
pro zabránění kontaminace

F = fyziologický otvor = konec pulpy
A = anatomické zúžení = konec zubu
R = radiologické zúžení = viditelné

2.
Provizorní
medikamentózní
vložka
pro
zabránění
reakce
v periapikální oblasti.
Druhé sezení:
Finální plnění kořenového kanálku i
apexu (anatomického zúžení nebo lehce
přes něj). Použijte ROCANAL PERMANENT
GANGRENE.
ROCANAL R3 byl vyvinut speciálně pro
gangrenózní zuby a má stejné vlastnosti
jako ROCANAL R2.
Další vlastnosti ROCANAL R3 oproti R2:

Plnění kořenového kanálku po ošetření
nevitálního
zubu
(dosahuje
anatomického zúžení a jde lehce přes).
Trvalé plnění kanálku je poslední krok
v ošetřování
gangrenózního
zubu.
Gangrenózní zub na rozdíl od zdravého
má infikovanou apikální oblast kanálku,
kanálek je napadený gram-pozitivními a
gram-negativními bakteriemi; pulpa je
nekrotická. Obrana proti bakteriálnímu
napadení se vytváří především v silně
prokrvené oblasti periodontia. Přírodní
bariéru v kanálku tvoří hranice mezi
dentinem a kořenového cementu.
Diagnóza:
onemocnění.

rentgen/

symptomy

Chronický případ: barva zubu se ztrácí,
negativní test vitality, velká plnění,
v minulosti akutní příhoda, fistula.
Akutní případ: periodontální bolest na
tlak, subperiostální nebo podtkáňový
váček
Obecné principy

1.
Zabraňuje kontaminaci zbytků
pulpy, které nemohly být beze zbytku
odstraněny.
2.
Při
přeplnění
reakci s periapikální tkání.

nezpůsobuje

ROCANAL PERMANENT GANGRENE není
dráždivý vůči periapikálním tkáním,
v kanálku se nevstřebává, v případě
přeplnění je pomalu reabsorbován pouze
v periapikální oblasti.
NÁVOD K PŘÍPRAVĚ ROCANAL R2
1.
Používejte
sterilní
míchací
podložku a dvě sterilní flexibilní špachtle
(jedna pro prášek, druhá pro míchání).
2.
Dejte jednu nebo dvě kapky
tekutiny a malé množství prášku na
podložku.
3.
Pomalu
smíchejte
prášek
s tekutinou lehkým tlakem špachtle.
4.
Míchejte tak dlouho, dokud
nevytvoříte krémovou bezkrystalickou
směs (krystaly přítomné v prášku jsou
rozpustné v tekutině).

plnící
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