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SYNTEX 
Препарат для пломбування і герметизації кореневих каналів 

 

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

 
 

СКЛАД: смола епоксидна, аміносмола, неорганічний наповнювач, вольфрамат кальцію, допоміжні 
речовини. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Постійне пломбування кореневих каналів постійних зубів з застосуванням гутаперчевих штифтів. 
Постійне пломбування кореневих каналів постійних зубів з застосуванням канальних штифтів. 
Матеріал може бути використаний для всіх методів пломбування каналів. 
Ідеально підходить для термічних методів. 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Ущільнювальна паста SYNTEX знаходиться в дозуючому шприці у вигляді двох паст у співвідношенні 1:1. 
Перед першим використанням видавіть невелику кількість препарату безпосередньо з шприца для 
забезпечення рівномірного дозування двох паст, а потім надіньте змішувальну канюлю. Крім того, можливо 
змішування препарату без використання змішуючої канюлі - для цього потрібно вичавити однакову 
кількість обох паст на папірець для змішування і перемішати будь-яким інструментом до отримання 
однорідного кольору. Перед тим, як приступити до внесення пасти, слід обробити, промити і висушити 
кореневої канал. Нанесіть невелику кількість препарату SYNTEX на кінчик каналонаповнювача, повільно 
рухайте каналонаповнювач у напрямку 
верхівки, використовуючи мінімальну кількість обертів мотора. Вийміть каналонаповнювач з каналу на 
мінімальних обертах. Можна також покрити пастою SYNTEX відповідний, раніше продезінфікований і 
осушений штифт. Розмістити його в каналі, повторюючи накачувальні рухи. Можна розмістити в каналі 
додаткові штифти або заповнити його методом латеральної або вертикальної конденсації гутаперчі. 
При забрудненні камери зуба рекомендується видалити залишки неполімерізованого препарату 
ізопропиловим спиртом. Час затвердіння препарату становить ≥ 3 годин, що відповідає стандарту EN ISO 
6876 Матеріали для заповнення кореневого каналу. 
Скорочення часу затвердівання може призвести до більшої усадки під час полімеризації, а в результаті до 
негерметичності пломби. Під час повторного лікування кореневих каналів видалити ущільнювач допоможе 
препарат Canal Clean або метиленхлорид. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовуйте препарат SYNTEX у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
При роботі з препаратом застосовуйте кофердам. Застосовуйте захисні рукавички, окуляри і одяг. Уникайте 
контакту неполімерізованного матеріалу зі шкірою та слизовими оболонками. Це може призвести до 
подразнення шкіри. Препарат може завдати шкоду при ковтанні. Може надавати дратівливу дію на слизову 
оболонку порожнини рота. У разі контакту негайно промийте водою. Препарат подразнює очі. У разі 
контакту негайно промийте великою кількістю води. У разі вживання не викликати блювоту. Випити велику 
кількість води. Звернутися до лікаря. Уникати проштовхування препарату через верхівку, оскільки це може 
викликати подразнення тканин пародонту. Рекомендується працювати під контролем RTG і апекслокатора. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці, у вентильованому приміщенні при температурі від 2 до 25°C. Захищати 
від дії прямих сонячних променів. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Термін придатності зазначений на первинній упаковці. 
Після відкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного 
використання. 
Під час закривання шприца слід звернути увагу на те, щоб залишки пасти що знаходяться в шприці не 
перемішася з пастою на кришці (біла з жовтою). Інакше це призведе до полімеризації матеріалу, і 
неможливо буде відкрутити кришку шприца. 
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ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ  
Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові. 
УПАКОВКА 
Шприц, що містить 10 г препарату,канюлі, блокнот для змішування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Уповноважений 
представник в 
Україні та адреса: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІВОДЕНТ» 

 

вул. Курінного Чорноти, 2, 
корпус 1, м. Івано-Франківськ, 

76018, Україна;  

phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 
e-mail: 

info@ivodent.com.ua 
 www.ivodent.com.ua 
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