
Komplexní řešení pro vaši obturaci

Gutta‑Smart™ + Conform Fit™ Gutta‑Percha
Zcela bezdrátový obturační systém





Optimalizujte své plnění 
pomocí komplexního  
nízkoteplotního řešení
Vyplňte kanálky pohodlně a spolehlivě za použití bezdrátové obturační jednotky 
Gutta‑Smart™ a gutaperčových čepů Conform Fit™. Jsou navrženy pro vzájemnou 
spolupráci, vykazují stejné tokové vlastnosti při nízké teplotě a rentgen‑kontrastnost 
pro komplexní vertikální plnění za tepla.

Efektivita komplexního řešení. Spolu s vylepšeným dosedem čepů 
Conform Fit™ poskytuje Gutta‑Smart™ účinnost, kterou očekáváte 
od komplexního systému plnění.

* Kapacita baterií násadců Pack a Flow umožňuje jejich použití až při pěti ošetřeních denně na jedno nabití.

Bezpečnost pacienta. S vědomím, že unikátní složení materiálu neobsahuje 
přírodní latex, máte pocit jistoty.

Gutaperča s nízkou tokovou teplotou. Složení gutaperči čepů Conform Fit™ 
i kartuší Gutta‑Smart™ umožňuje tok při nízké teplotě vyžadující menší 
ohřev násadce.

Přesné dosazení, které ucítíte. Čepy Conform Fit™ poskytují pohodlné apikální 
dosazení pro přesné váznutí, zatímco bezdrátové násadce Gutta‑Smart™ 
poskytují přesnou kontrolu a výbornou hmatovou zpětnou vazbu.

Celodenní výdrž baterie*. Na jedno nabití lze provést celodenní práci.

Pohodlný bezdrátový výkon. Odolný bezdrátový výkon. Dobře vyvážené, 
lehké a pohodlné při použití. Oba násadce jsou bezdrátové pro zajištění 
volnosti pohybu.



Snazší přístup a viditelnost 
do kanálku2

Přesná kontrola a výborná 
hmatová zpětná vazba

Bezdrátový a otřesu odolný 
násadec

Celodenní výdrž baterie*

Indikátor obsahu gutaperči

Ergonomický design 
s 360° aktivačním 

prstencem

Ergonomický design 
s 360° aktivačním 
prstencem

Kartuše jsou hygienické 
a snadno se používají

Zahřívací jednotka je 
lépe izolovaná pro větší 

bezpečnost pacienta1

Efektivita komplexního řešení
V Dentsply Sirona se zabýváme vývojem řešení, která Vám pomohou provádět 
lepší a bezpečnější endodoncii. Komplexní řešení zahrnující přístroj Gutta‑Smart™ 
a gutaperču Conform Fit™ umožňuje pohodlné a spolehlivé plnění kořenových 
kanálků.

1. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus®, data na vyžádání. 2. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus® Dual, data na vyžádání.

* Kapacita baterií násadců Pack a Flow umožňuje jejich použití až při pěti ošetřenách denně na jedno nabití.



Na rozdíl od tradiční gutaperči neobsahuje naše patentované složení přírodní 
latex. Lze ji také používat při nižší teplotě, což snižuje nebezpečí poškození 
periodontálních vazů související s vyššími teplotami.

Bezpečnost pacienta

Gutaperča 
tekutá při nízké teplotě
Složení gutaperči nabízí vylepšené tepelné vlastnosti, které umožňují tok za nižší 
teploty – a dovolují přenos tepla až 4 mm. Unikátní složení také nabízí optimální 
rentgen kontrastnost a snadné opětovné ošetření.

mm 1 2 3 4

3. Zdroj: Interní testování, data na vyžádání.

mm 1 2 3 4mm 1 2 3 4

Teplo se přenáší až 4 mm od tepelného zdroje.

Časosběrné termální snímky zachycují přenos tepla v gutaperče.3

Vylepšené tepelné vlastnosti

Použití gutaperči s různým složením u jednoho zubu 
může způsobit různou úroveň opacity.

Snímek zveřejněn se svolením Dr. Phillipa Bella, 
Mooresville, NC

Gutta‑Smart™ a čepy Conform Fit™ obsahují stejnou vylepšenou 
gutaperču pro konzistentnost na RTG snímku.

Snímek zveřejněn se svolením Dr. Nathaniela Behrentse, 
Fayetteville, AR

Konzistentní výplň bez přechodových linií na RTG snímku

mm 1 2 3 4



Odolný bezdrátový výkon
Bezdrátové násadce jsou odolné a otřesu vzdorné s pocitem lehkosti 
a pohodlí. Každý násadec je opatřen 360° aktivačním prstencem 
pro volnost pohybu. Kromě toho jsou pro větší bezpečnost pacienta lépe 
izolovány zahřívací jednotky.5

Celodenní výdrž baterie*
Ergonomické násadce Gutta‑Smart™ jsou opatřeny účinnou lithium 
fosfátovou baterií, která vám přináší pohodlí celodenního ošetřování 
na jedno nabití. Protože je gutaperča tekutá při nižší teplotě, jsou 
násadce připravené k použití během několika sekund.

Přesné dosazení, 
které ucítíte
Přesně odpovídající čepy Conform Fit™ poskytují 
prvotřídní apikální dosazení a přesné váznutí. 
Při společném použití v rámci komplexního řešení 
poskytují kartuše Gutta‑Smart™ konzistentní 
hmatovou zpětnou vazbu se snazším přístupem 
a viditelností do kanálku.4

Součást systémového řešení nabízejícího jednoduchost

Lepší přenos tepla a tok při nižší teplotě

Variabilní konicita pro přesný dosed a váznutí

Moderní výrobní technika pro konzistentní tvar a kvalitu

Neobsahuje přírodní latex pro větší bezpečnost pacienta

Pohodlná hlavička pro snadnou identifikaci a manipulaci

4. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus® Dual, data na vyžádání. 5. Ve srovnání s Dentsply Sirona Calamus®, data na vyžádání.

*Kapacita baterií násadců Pack a Flow umožňuje jejich použití až při pěti ošetřeních denně na jedno nabití.





Gutaperčové čepy Conform Fit™ pro ProTaper Gold®

Gutaperčové čepy Conform Fit™ pro ProTaper Next®

Gutaperčové čepy Conform Fit™ pro WaveOne® Gold

Barva Velikost Balení Obj. č.

Žlutá F1 60 ks B00PGGPF000F1
Červená F2 60 ks B00PGGPF000F2
Modrá F3 60 ks B00PGGPF000F3
Sortiment F2/F3 60 ks B00PGGPF00F23
Sortiment F4/F5 60 ks B00PGGPF00F45

Barva Velikost Balení Obj. č.

Červená X2 60 ks B00PNGPF000X2
Modrá X3 60 ks B00PNGPF000X3
Sortiment X2/X3 60 ks B00PNGPF00X23
Sortiment X4/X5 60 ks B00PNGPF00X45

Popis Balení Obj. č.

Tloušťka 20G  10 ks BNSGSIQA0020G
Tloušťka 23G 10 ks BNSGSIQA0023G
Tloušťka 25G 10 ks BNSGSIQA0025G

  Množství Obj. č.
  
  1 ks B00GSIQ100000

Popis Balení Obj. č.

Malý (40/.025)  1 ks B00GSIQ100SML
Střední (50/.05) 1 ks B00GSIQ100MED
Velký (60/.06) 1 ks B00GSIQ100LRG

Barva Velikost Balení Obj. č.

Žlutá Malý 60 ks B00WGGPF00SML
Červená Základní 60 ks B00WGGPF00PRI
Zelená Střední 60 ks B00WGGPF00MED
Bílá Velký 60 ks B00WGGPF00LRG
Sortiment M/Z/S/V 60 ks B00WGGPF00AST

Objednací čísla

Gutta‑Smart™ horké pluggery (EHP)

Bezdrátová obturační jednotka Gutta‑Smart™

Gutta‑Smart™ koncovka pro test vitality teplem (TRT)

Kartuše s gutaperčou Gutta‑Smart™ Conform Fit™

Gutta‑Smart™ + gutaperča Conform Fit™

Gutta‑Smart™ Kit obsahuje Obj. č.

 B00GSIQ000KIT

1 násadec Flow
1 násadec Pack
1 základna
2 blistry kartuší s gutaperčou
3 horké pluggery (EHP)
1 zahřívací jednotka
1 nástroj na ohýbání kanyl
1 napájecí adaptér + 4 univerzální zástrčky
2 krytky pro čištění

Není‑li uvedeno jinak, jsou všechny obrázky vlastnictvím Dentsply Sirona, Inc.
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Dentsply Sirona
Na Maninách 20
170 00 Praha 7
Česká republika
dentsplysirona.com


