
Our innovation
Your success

                       

Systemy termoplastycznej gutaperki
do wype³nieñ kana³ów korzeniowych 



Systemy termoplastycznej gutaperki 
do wype³nieñ kana³ów korzeniowych 

Wstêp

Wype³niacz Soft-Core® 
Regular Obturator

Dr. Eugene Joffe, DDS, Nowy Jork, USA

1. Weryfikacja i wybór odpowiedniego 
    rozmiaru wype³niacza

2. Wprowadzenie wype³niacza 
    do kana³u korzeniowego

3. Usuwanie uchwytu 4. Trójwymiarowe wype³nienie kana³u

Firma CMS Dental produkuje szerok¹ gamê termoplastycznych 
wype³niaczy endodontycznych stosowanych do ostatecznego 
wype³nienia kana³ów korzeniowych. Do tej pory naszymi 
produktami zosta³o wype³nionych ponad 20 milionów kana³ów 
korzeniowych. CMS Dental importuje surow¹ gutaperkê 
z Indonezji, zaœ pozosta³e komponenty i finalny produkt 
wytwarzany jest w Danii.

Oferowane systemy wype³niaczy s¹ kompatybilne ze 
wszystkimi dostêpnymi systemami pilników zarówno 
rêcznych jak i maszynowych. 

Wype³niacz Soft-Core® Endodontic Obturator jest dostêpny 
na rynku od 1996 roku i jest bardziej zaawansowan¹ wersj¹ 
klasycznej metody wype³niania kana³ów. Znacznie 
udoskonalona zosta³a zasada stosowania. Dodaliœmy ³atwo 
zdejmowany uchwyt, który mocowany jest w górnej czêœci 
plastikowego noœnika. W rezultacie usuniêcie nadmiaru noœnika 
i ewentualne opracowywanie kana³u pod wk³ad koronowo-
korzeniowy jest znacznie ³atwiejsze.

"Pracujê z systemem Soft-Core od ponad dziesiêciu lat i znam inne techniki wype³niania dostêpne na rynku. Uwa¿am, 
¿e Soft-Core® jest najbardziej wygodnym systemem pod wzglêdem skutecznoœci i dok³adnoœci wype³nienia, szybkoœci 
pracy, oszczêdnoœci i wygody stosowania, okresu przydatnoœci, sterylnoœci i niezawodnoœci jak równie¿ wielkiego 
wsparcia firmy."
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Niskotemperaturowy wype³niacz 
Soft-Core® Low Heat Obturator

Niskotemperaturowy wype³niacz Soft-Core® Low Heat 
Obturator jest najnowsz¹ wersj¹ opracowan¹ dla dentystów, 
którzy preferuj¹:
1. Ni¿sz¹ temperaturê gutaperki
2. £atwiejsze usuwanie i opracowanie plastikowego noœnika
3. Wiêkszy kontrast plastikowego noœnika w promieniach rtg

W systemie niskotemperaturowym Soft-Core® Low Heat, 
gutaperka jak i plastikowy noœnik s¹ bardziej miêkkie 
i wymagaj¹ ni¿szej temperatury topnienia. Z tego wzglêdu 
wa¿ne jest, aby do podgrzania wype³niaczy stosowaæ 
odpowiedni program piecyka przeznaczony do niskich 
temperatur (Low Heat).

Badania in vitro wykorzystuj¹ce model penetracji 
standardowego roztworu glukozy wykaza³y, ¿e system 
Soft-Core® Low Heat charakteryzowa³ siê mniejsz¹ 
nieszczelnoœci¹ ni¿ system Soft-Core®Regular (ref.2). 
Przypuszcza siê, ¿e ni¿sza temperatura zmniejsza efekt 
skurczu materia³u podczas ch³odzenia.

Wype³niacze Soft-Core® Regular oraz Low Heat 
s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych rozmiarach: 
20-25-30-35-40-45-50-55-60 oraz 70.

Dr. Henrik Holm, DDS, Kopenhaga, Dania

"Jako doœwiadczony u¿ytkownik systemu Soft-Core przez 10 lat, wiem, ¿e ciep³a gutaperka zapewnia ca³kowite 
zamkniêcie kana³u zêbowego, docieraj¹c nawet do kanalików bocznych. Nigdy nie mia³em problemów z preparacj¹ 
pod wk³ad koronowo-korzeniowy, poniewa¿ plastikowy noœnik jest ³atwy do stopienia za pomoc¹ wierte³ Core 
Remover, które wykorzystuj¹ ciep³o tarcia."
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Wype³niacz One-Step Obturator™
Wype³niacz One-Step Obturator™ jest nastêpnym krokiem 
w technice wype³niania kana³ów korzeniowych. Czy uchwyt 
na wype³niaczu jest rzeczywiœcie potrzebny? Czy nie by³oby 
wygodniej wprowadzaæ wype³niacz do kana³u za pomoc¹ 
specjalnych szczypiec zamiast palców? 

Bez uchwytu oraz gumowego stoppera, wype³niacz One-Step 
Obturator™ jest tañszy o oko³o 20% w porównaniu do systemu 
Soft-Core® Endodontic Obturator. Kolejn¹ zalet¹ jest wiêksza 
³atwoœæ w wype³nianiu kana³ów zêbów wielokorzeniowych, 
poniewa¿ uchwyty nie ograniczaj¹ widocznoœci oraz 
nie blokuj¹ ujœæ pozosta³ych kana³ów.

D³ugoœæ robocz¹ wype³niacza gutaperkowego zaznacza siê 
za pomoc¹ koñcówki szczypiec. 

Wype³niacz One-Step Obturator™ jest dostêpny 
w nastêpuj¹cych rozmiarach: 
20-25-30-35-40-50 oraz 60.

Dr. Tulus, DDS, Viersen, Niemcy

"Jako specjalista w zakresie endodoncji, u¿ywam z powodzeniem wype³niaczy termoplastycznych do wype³nieñ 
kana³ów korzeniowych. Uwa¿am, ¿e sytem One-Step Obturator™ jest najciekawszym udoskonaleniem wczeœniej 
znanych systemów do wype³nieñ kana³ów. Jest ³atwy do stosowania, a zasada jego u¿ycia jest logiczna. 
Wykorzystanie samoblokuj¹cych siê szczypiec zamiast uchwytów umo¿liwia lepsz¹ widocznoœæ i u³atwia wype³nianie 
kana³ów korzeniowych, zw³aszcza w przypadku zêbów trzonowych. Specjalnie zaprojektowane pod dwoma k¹tami 
samoblokuj¹ce siê szczypce umo¿liwiaj¹ ³atwy dostêp do wszystkich kana³ów. System zosta³ odpowiednio 
przetestowany w moim gabinecie."

1. Weryfikacja i wybór 
    odpowiedniego 
    rozmiaru wype³niacza

2. Wprowadzenie 
    wype³niacza do kana³u
    korzeniowego

3. Usuwanie nadmiaru
    materia³u
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Dr. Casper Boelsmand, DDS, Dania

"Pracujê z systemem One-Step Obturator™ od dwóch lat. Kiedy zacz¹³em u¿ywaæ ten system, w³aœnie ukoñczy³em 
studia, a tam uczono nas stosowania tradycyjnej metody kondensacji bocznej. By³em zaskoczony, ¿e system 
One-Step Obturator™ jest tak szybki i ³atwy w u¿yciu. Wype³niacz One-Step Obturator™ pozwala na ca³kowicie 
szczelne zamkniêcie kana³u korzeniowego i jak dot¹d nie by³o sytuacji, w której musia³bym powtarzaæ leczenie. 
System One-Step Obturator™ dzia³a dobrze razem z moimi pilnikami K3."

Istnieje szereg zalet, dla których warto stosowaæ
systemy termoplastycznej gutaperki do wype³nieñ 
kana³ów korzeniowych firmy CMS Dental

Weryfikatory rozmiaru One-Step
Weryfikatory rozmiaru Soft-Core

Ta metoda jest nie tylko szybsza od tradycyjnych technik 
wype³niania kana³ów, ale tak¿e uzyskuje siê lepsz¹ szczelnoœæ 
wype³nienia.

Ostatnie badania in vitro (ref.1) pokaza³y, ¿e kana³y opracowane 
za pomoc¹ ProTaper/ProFile i leczone endodontycznie za 
pomoc¹ wype³niacza One-Step Obturator™ maj¹ ok. 8 razy 
mniej pustych przestrzeni pomiêdzy gutaperk¹ a œcian¹ kana³u 
w porównaniu do metody kondensacji bocznej gutaperki.

Po opracowaniu i oczyszczeniu kana³u nale¿y u¿yæ weryfikatora 
rozmiaru, aby okreœliæ odpowiedni rozmiar gutaperki.
Wybrany weryfikator najczêœciej odpowiada rozmiarowi 
ostatniego instrumentu u¿ytego na ca³ej d³ugoœci roboczej. 

Weryfikatory rozmiaru One-Step s¹ wielokrotnego u¿ytku, 
wykonane ze stali nierdzewnej i mog¹ byæ sterylizowane 
w autoklawie. Kszta³t weryfikatora rozmiaru jest identyczny 
jak pilników typu K, jednak ró¿ni siê rozszerzeniem. 

Rozszerzenie weryfikatora jest takie samo jak plastikowego 
noœnika wype³niacza One-Step Obturator™. Dlatego u¿ycie 
weryfikatorów rozmiaru One-Step jest bardzo wa¿ne dla 
w³aœciwego doboru rozmiaru wype³niacza.

Weryfikatory rozmiaru Soft-Core s¹ wykonane z biokompaty-
bilnego polimeru, s¹ elastyczne i przeznaczone do jednorazo-
wego u¿ycia. Plastikowy weryfikator rozmiaru ma dok³adnie te 
same wymiary co noœnik gutaperki. Zarówno wype³niacz jak 
i weryfikator rozmiaru posiadaj¹ gumowy stoper do oznaczenia 
d³ugoœci roboczej. 

Weryfikatory rozmiaru (Size Verifiers) 
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Akcesoria

Opakowania

Core Removers - narzêdzia do usuwania 
plastikowego noœnika i gutaperki

Core Remover to sto¿kowo zwê¿one, spiczaste, nietn¹ce wiert³o. 
Zosta³o specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia 
bezpiecznego i szybkiego usuwania plastikowego rdzenia 
i gutaperki w koronowej czêœci kana³u, aby przygotowaæ 
wype³niony kana³ pod wk³ad koronowo-korzeniowy.
Jest dostêpny w dwóch d³ugoœciach: 25 i 30 mm.

Wype³niacze Soft-Core Regular Obturator™ i weryfikatory 
rozmiaru pakowane s¹ po 12 szt. w podwójne, twarde, plastikowe 
pude³ka, które mo¿na podzieliæ na dwa identyczne opakowania 
po 6 szt. Ka¿dy wype³niacz jest umieszczony w oddzielnej 
komorze pude³ka i szczelnie zamkniêty, aby zapobiec 
zaka¿eniom krzy¿owym. Wszystkie pude³ka po zapakowaniu 
s¹ poddane promieniowaniu gamma. 

Wype³niacze One-Step Obturator™ pakowane s¹ po 20 szt. 
w wygodne, oznaczone kolorami pude³ka. Kolor opakowania 
definiuje rozmiar wype³niaczy, dziêki temu ³atwo i szybko 
wybieramy odpowiedni rozmiar. 
Ka¿dy wype³niacz umieszczony jest w oddzielnej komorze 
pude³ka, które po zapakowaniu poddane jest promieniowaniu 
gamma. 

£atwo odrywana taœma zabezpiecza
ka¿d¹ komorê z gutaperk¹ i zapewnia 
³atwy dostêp do wype³niacza.

Mo¿liwoœæ ³atwego dopasowania d³ugoœci roboczej
wype³niacza bezpoœrednio z opakowania.
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Piecyki do gutaperki
Piecyk Soft-Core® DT™

Piecyk One-Step DT

Piecyk do systemu Soft-Core jest ma³y i prosty
w u¿yciu (d³. x szer. x wys.: 14 x 6,5 x 6 cm).

Piecyk do systemu One-Step jest ma³y i prosty
w u¿yciu (d³. x szer. x wys.: 14 x 6,5 x 6 cm).

Jednoczeœnie mo¿na ogrzewaæ 4 wype³niacze.

W tym samym czasie mo¿na ogrzewaæ 4 wype³niacze. 

Po zakoñczeniu cyklu ogrzewania wype³niacz mo¿e 
pozostaæ w piecyku przez 15 minut.

Po zakoñczeniu cyklu ogrzewania wype³niacz mo¿e 
pozostaæ w piecyku przez 15 minut.

Pokrywê piecyka mo¿na ³atwo zdemontowaæ 
aby poddaæ j¹ czyszczeniu i sterylizacji.

Gotowoœæ piecyka do pracy, a tak¿e koniec cyklu 
ogrzewania gutaperki sygnalizowane s¹ poprzez 
œwiec¹ce diody oraz sygna³ dŸwiêkowy.

Samoblokuj¹ce szczypce One-Step stosowane s¹ do 
umieszczania wype³niaczy gutaperkowych w kana³ach 
korzeniowych i w piecyku One-Step podczas ogrzewania.
Dostêpne s¹ szczypce posiadaj¹ce dwa ró¿ne k¹ty 
zakrzywienia, które umo¿liwiaj¹ ³atwiejszy dostêp do 
kana³ów korzeniowych w zale¿noœci od sytuacji.

Pokrywê piecyka mo¿na ³atwo zdemontowaæ 
aby poddaæ j¹ czyszczeniu i sterylizacji.
Gotowoœæ piecyka do pracy, a tak¿e koniec cyklu 
ogrzewania gutaperki sygnalizowane s¹ poprzez 
œwiec¹ce diody oraz sygna³ dŸwiêkowy.
Piecyk przeznaczony jest dla systemów  Soft-Core® 
Regular oraz Soft-Core® Low Heat.
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Ref. 1: Wurzelkanalfüllung mit erwärmter Guttapercha: Susanne Beer, Lita 
Vespermann und Rudolf Beer, Witten/Herdecke. Die Dental Praxis, XXVI, Heft 
1/2 – 2009.

Ref. 2: An ex vivo analysis of the sealing ability of two diferent Soft-Core obtura -
tors: M. Z. Sitarz, L. W. M. van der Sluis, H. Shemesh, P. R. Wesselink, Department 
of Cariology Endodontology Pedodontolog, Academic Center for Dentistry 
Amsterdam (ACTA), Louwesweg 11066 EA Amsterdam, The Netherlands.
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Naszym celem jest oferowanie nowoczesnych, 
zaawansowanych technologicznie produktów, 
które przynosz¹ korzyœci dla lekarza i pacjenta. 

O firmie CMS Dental

CMS Dental opracowuje i wytwarza wysokiej jakoœci 
specjalistyczne produkty  przeznaczone dla stomatologów 
ceni¹cych sobie innowacyjne rozwi¹zania.
Sprzêt oraz materia³y firmy CMS Dental u³atwiaj¹ codzienn¹ 
pracê lekarzy i pozwalaj¹ na dok³adniejsz¹ diagnozê, krótszy 
czas leczenia oraz mniejszy ból. 

Produkty CMS Dental wytwarzane s¹ w Danii przez firmy 
wyspecjalizowane w wybranych procesach technologicz-
nych. Takie rozwi¹zanie ma wiele zalet, poniewa¿ firma 
mo¿e nadzorowaæ ka¿dy etap produkcji i w razie potrzeby 
³atwo wprowadzaæ udoskonalenia i zmiany, a tym samym 
szybko odpowiadaæ na potrzeby klientów. Elastycznoœæ 
w dzia³aniu jest kluczem do dobrych rozwi¹zañ.

Celem firmy jest dostarczanie najbardziej innowacyjnych, 
wysokiej jakoœci produktów w przystêpnych cenach tak aby 
lekarze stomatolodzy i ich pacjenci na ca³ym œwiecie mogli 
korzystaæ z najnowszych osi¹gniêæ technologicznych.

Firma CMS Dental zosta³a za³o¿ona w 1984 przez dwoje 
lekarzy Jimmie Kert i Lisbeth Rose. Od samego pocz¹tku 
zainteresowanie firmy skupia³o siê wokó³ nowych metod 
leczenia i opracowywaniu nowych produktów, z których 
mogliby korzystaæ zarówno pacjenci jak i lekarze 
stomatolodzy.

Od samego pocz¹tku zarówno system Soft-Core® Endodontic Obturator 
jak i One-Step Obturator™ by³y produkowane w oparciu o najnowsze 
technologie formowania wtryskowego. Wype³niacz formuje siê w oparciu 
o plastikowy noœnik jak i gutaperkê, co oznacza, ¿e otrzymuje siê równomiern¹ 
warstwê gutaperki okrywaj¹c¹ plastikowy noœnik. Od czêœci wierzcho³kowej 
do koronowej plastikowy noœnik jest umieszczony centralnie w œrodku gutaperki.

Wszystkie plastikowe noœniki s¹ kontrolowane zanim trafi¹ do nastêpnego 
etapu produkcyjnego. Po uformowaniu gutaperki, wszystkie wype³niacze 
podlegaj¹ ponownej kontroli przed pakowaniem.

CMS Dental uwa¿a, ¿e nawet niewielkie iloœci metali ciê¿kich nie powinny 
znaleŸæ siê w sk³adzie materia³ów dentystycznych i dlatego wytwarza 
wype³niacze gutaperkowe bez dodatku kadmu z wykorzystaniem naturalnej 
gutaperki Natural GP.

Misja Wyspecjalizowana i elastyczna produkcja 
o wysokiej jakoœci

Wizja

Rozwój

Wype³niacze gutaperkowe CMS Dental 
- zaawansowana technologia i wysoka precyzja

Firma CMS Dental sprzedaje 
swoje produkty na ca³ym œwiecie. 


