
AH Plus® biokeramický sealer
Návod krok za krokem

1 Po dokončení preparace vydezinfi kujte a vysušte kořenový kanálek.

2 Vyberte hlavní čep, který odpovídá velikosti apikální preparace.

3 Odstraňte šedý kryt z kanyly, vytlačte malé množství sealeru 
a zlikvidujte ho.

4 Nasaďte na stříkačku novou kanylu 24G.

5 Zkontrolujte, zda je možné sealer snadno vytlačit.

Vlastnosti, varování a preventivní opatření:
• Doba tuhnutí: 2–4 hodiny

• Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou alergičtí na jakoukoli součást 
biokeramického sealeru AH Plus®

• Vyhněte se přeplnění

• Sealer by měl být aplikován ihned po zavedení kanyly 24G, 
protože může ztuhnout při kontaktu se vzduchem

• Skladování: Po použití očistěte vnější část stříkačky a odstraňte 
všechen přebytečný sealer. Našroubujte skladovací uzávěr 
dodávaný s produktem pevně na konec stříkačky. Vložte 
stříkačku do fóliového pouzdra a pouzdro neprodyšně uzavřete.

Distribuce:
Maillefer Instruments Holding Sàrl, Chemin du Verger 3,
CH-1338 Ballaigues, Švýcarsko

Závit Luer Lock
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Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg, Germany

dentsplysirona.com/ifu

Vyrobeno:
Maruchi, 2-208, Medical Industry Complex Blidg.,
42-10, Taejanggongdangil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311
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6 Kanylu 24G zaveďte 
maximálně do střední 
třetiny kořenového 
kanálku.

7 Vytlačujte sealer, 
dokud se neobjeví 
v ústí kořenového 
kanálku. Udržujte 
během vytlačování 
koncovku ponořenou 
do sealeru z důvodu 
eliminace bublin.

8 Zaveďte hlavní čep 
do kořenového 
kanálku a dotlačte 
ho na apikální stop.

9 Vyhněte se 
nadměrnému 
tlaku, aby nedošlo 
k přetlačení za 
foramen apicale.

10 Odřízněte a odstraňte 
koronární část 
hlavního čepu ve 
vstupu do kořenového 
kanálku

11 Kondenzujte koronární 
část čepu pluggerem 
odpovídající velikosti 
a tvaru.

12 Zkontrolujte 
rentgenovým 
snímkem.
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