
   Bio MTA+ 1011 
Біоматеріал для заповнення та реконструкції кореневих каналів 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

СКЛАД: 
Bio MTA+powder: оксид кальцію, гідроксиапатит кальцію, та оксиди: кремнію, заліза, алюмінію, натрію, 
калію, вісмуту, магнію, цирконію, фосфат кальцію. 
Bio MTA+ liquid: вода фармацевтичного класу, каталізатор кальцію. 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Продукт призначений для використання під час стоматологічного лікування в якості 
матеріалу для заповнення і ремінералізації кореневих каналів. При змішуванні з рідиною Bio 
MTA+ liquid робочий час складає близько 4 хв., а повне затвердівання матеріалу відбувається 
приблизно через 2 години. 

Діє ремінералізуючи на тканини зуба, в зв'язку з високим вмістом іонів кальцію.  Креміньво-
кальцієві з'єднання допомагають відновити тканини після перфорації стінок і 
внутрішньоканальній резорбції. Крім того, продукт Bio МТА + містить в своєму складі 
гідроксиапатит, який є природним компонентом кістки, завдяки чому відмінно вбудовується 
в її структуру. 

Bio MTA+ особливо рекомендується у наступних випадках: 

- перфорація стінок кореневих каналів, 

- внутрішньоканальна резорбція, 

-зворотнього заповнення верхівки кореня зуба, 

- під час безпосередньому покритті пульпи, 

- під час операції ампутації пульпи, 

- у лікуванні зубів з неповним розвитком кореня. 

Bio MTA+ не слід використовувати для повної обтурації кореневого каналу. 
Після перемішування Bio MTA + має виняткову пластичність, тверду консистенцію, не 
текучий, тримається на інструменті. Завдяки цьому, внесення матеріалу Bio MTA+ є значно 
зручнішим в порівнянні з традиційними типами матеріалів МТА.  
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Відрізати верхівку піпетки під назвою Bio MTA+ liquid.  
Вміст усього скляного флакону під назвою Bio MTA+ powder та 1-2 краплі рідини Bio MTA+ liquid розмістити на 
склі для замішування. Перемішувати близько 30 секунд до отримання консистенції м'якого пластиліну. Якщо 
матеріал занадто щільний або розсипчастий, додайте ще одну краплю рідини Bio MTA+ liquid. 
УВАГА! Bio MTA+powder слід змішувати тільки з рідиною Віо MTA+ liquid. Не заміняти водою або іншими 
рідинами. 
Внесіть препарат у підготовлене місце за допомогою інструмента. 
Упаковка Bio MTA+powder містить дозу для одноразового використання. При змішуванні з рідиною Bio MTA+ 
liquid слід споживати приготовану дозу протягом максимум 4 хвилин. Після цього часу, відбувається 
затвердіння маси.  
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 
Не використовувати препарат при запальних процесах, тому що кислий pH порушує зв'язування Bio MTA+. 
Під ча змішування Bio MTA+ powder забороняється застосовувати воду або інші рідини, слід застосовувати 
виключно рідину Bio MTA+ liquid. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Виріб може викликати пошкодження очей. 
Діє дратівливо на слизову оболонку порожнини рота, шкіру і очі. У разі контакту негайно промити великою 
кількістю води і звернутися до лікаря. 
У разі вживання не викликати блювоту. Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. Під час роботи з 
продуктом слід застосовувати коффердам, одноразові рукавички і захисні окуляри. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °C. Оберігати від вологи. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Термін придатності є на упаковці. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ  
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробнику. 
УПАКОВКА 
Флакон скляний, містить 0,14 г порошку Bio MTA+ powder, піпетка, що містить 1 мл рідини Bio MTA+ liquid. 
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