
MTA+ 
Матеріал для пломбування та реконструкції кореневих каналів 

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

СКЛАД:                                                                                                                                                                                                     1011              

MTA + powder: оксид кальцію, а також оксиди: кремнію, заліза, алюмінію, натрію, калію, вісмуту, магнію, цирконію, 
фосфат кальцію. 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Препарат призначений для використання в процесі стоматологічного лікування в якості матеріалу для заповнення і 
ремінералізації кореневих каналів. При змішуванні з водою схоплюється після 6-10 хвилин. Має ремінералізуючу дію 
на тканини зуба, завдяки великому змісту іонів кальцію. Кремнієво-кальцієві сполуки сприяють відновленню тканин 
після перфорації стінок і внутриканальної резорбції. 

MTA+ особливо рекомендується в наступних випадках: 

- Перфорації стінок кореневих каналів, 

- Внутриканальна резорбція, 

- Зворотного заповнення верхівки кореня, 

- При безпосередньому покритті пульпи, 

- Під час операції ампутації пульпи, 

- В лікуванні зубів з незакінченим розвитком кореня. 

MTA + не слід застосовувати в якості самостійного постійного заповнення каналу. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Відрізати верхівку піпетки з назвою MTA+ liquid. Вміст скляної пляшки позначеної MTA+ powder і 1-2 краплі рідини 
MTA+ liquid викласти на скло. Перемішати протягом 30 секунд до консистенції мокрого піску. Якщо матеріал занадто 
густий або розсипчастий, додати ще одну краплю рідини (або дистильована вода). Внести у обране місце за 
допомогою спеціального інструменту. Контакт з вологою, а також з кров'ю, прискорює зв'язування препарату. 
Упаковка MTA + powder містить дозу для одноразового використання. При змішуванні з рідиною MTA+ liquid (або 
дистильована вода) слід використовувати приготовлену дозу протягом макс.10 хвилин. Після цього часу відбувається 
затвердіння приготовленої маси. Упаковку MTA+ liquid після відкриття слід використати протягом 12 місяців. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 

Не використовувати препарат при запальних процесах, тому що 

кислий pH порушує зв'язування MTA+. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Препарат може викликати пошкодження очей. Діє подразнюючи 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 препаратом 

слід застосовувати кофердам, одноразові рукавички і захисні окуляри. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. 

Оберігати від вологи. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Термін придатності зазначений на первинній упаковці. 

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ 

Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові. 

УПАКОВКА 

  Скляний флакон, що містить 0,14 г порошку MTA + powder, піпетка, яка містить 1 мл рідини  MTA+liquid. 
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Уповноважений 
представник в 
Україні та адреса: 
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