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Rozszerzalność i adhezja.

Nowa generacja GuttaFlow®.

• Dwa w jednym – system do 
wypełniania kanałów korzeniowych 
na zimno

• Rozszerzalność – bez konieczności 
czasochłonnej kondensacji

• Adhezja do ćwieka gutaperkowego 
i ściany zębiny

NOWOŚĆ!

TERAZ RÓWNIEŻ  

W STRZYKAWCE

Produkty endodontyczne,  
    bawełniane i higieniczne



Znakomita płynność 
GuttaFlow 2 wykazuje nadzwyczajne  

właściwości reologiczne.

Cecha ta zapewnia optymalną dystrybucję 

w kanale korzeniowym. Materiał jest 

tiksotropowy, lepkość zmniejsza się pod  

ciśnieniem, tak że GuttaFlow 2 wpływa do  

najwęższych kanałów.

Rozpuszczalność 0,0%*
GuttaFlow 2 jest praktycznie  

nierozpuszczalny.

W wyniku styczności z płynami ustrojowymi 

materiały mogą rozpuszczać się w miarę upły

wu lat, co prowadzi do wytworzenia wolnej 

przestrzeni na kolonizację bakterii. Większość 

standardowych uszczelniaczy kanałów korze

niowych jest w różnym stopniu rozpuszczalna. 

Materiał GuttaFlow 2 jest praktycznie nieroz

puszczalny. W testach wykonanych zgodnie z 

normą ISO 6876:2001 rozpuszczalność wynio

sła faktycznie 0,0%*. Dzięki temu możliwe jest 

uzyskanie zachowującego dokładne wymiary i 

nieprzepuszczalnego wypełnienia kanału ko

rzeniowego.

* zgodnie z normą ISO 6876:2001 Stomatologiczne materiały do 

uszczelniania kanałów korzeniowych

Źródło: NIOM Norweski Instytut Badań Materiałów Stomatolo

gicznych

NOWOŚĆ!
Z podwójnym efektem

Zalety 

GuttaFlow® 2

Dwa w jednym – system do wypełniania kanałów korzeniowych 

na zimno

GuttaFlow 2 jest nowatorskim systemem do wypełniania kanałów 

korzeniowych, łączącym dwa produkty w jednym: gutaperkę w  

postaci proszku o rozmiarze cząsteczek poniżej 30 µm i uszczel

niacz. Ten nowy system do wypełniania wykorzystuje zimną, płynną 

gutaperkę.

Rozszerzalność i adhezja!
Hermetyczne uszczelnienie dzięki rozszerzalności i adhezji 

GuttaFlow 2

GuttaFlow 2 jest pierwszą płynną, niepodgrzewaną gutaperką,  

która nie kurczy się, lecz nieznacznie rozszerza się. Nieznaczne 

rozszerzenie materiału prowadzi do uzyskania nadzwyczajne

go uszczelnienia. Ponadto GuttaFlow 2 wykazuje bardzo dobrą 

adhezję do ćwieka gutaperkowego (ćwieka głównego), jak również 

do ściany zębiny.

COLTENE ENDO – specjalista endodoncji

COLTENE ENDO jest synonimem wiedzy w zakresie produkcji nie

zbędnych i niezawodnych materiałów endodontycznych. Ćwieki 

papierowe i gutaperkowe, GuttaFlow, RoekoSeal, ParaPost i Para

Core są klinicznie sprawdzonymi produktami, które zapewniają 

skuteczne leczenie endodontyczne. 

GuttaFlow wykazuje nadzwyczajne 
dopasowanie 
do zębiny i gutaperki.
Prof. Jorge i Norma Uribe Echevarría, 

Wydział Stomatologii, Córdoba, Argentyna

Kanaliki zębiny wypełnione materiałem GuttaFlow. 

Zębina usunięta kwasem.

Prof. Halina Pawlicka, Uniwersytet Łódzki

dr Johannes Ebert, Uniwersytet ErlangenZębina GuttaFlow® Ćwiek gutaperkowy
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Bardzo dobra biokompatybilność
W przypadku endodontycznych materiałów do wy

pełnień, pozostających w organizmie przez wiele 

lat, szczególnie ważne jest, aby nie oddziaływały 

niekorzystnie na sąsiednie tkanki. Tradycyjne mate

riały wykazują właściwości toksyczne od „właściwie 

nietoksycznych” poprzez „umiarkowanie toksyczne” 

do „bardzo toksycznych”. Badania kliniczne pokazu

ją, że GuttaFlow jest niezwykle biokompatybilny.

Optymalna ochrona
Mikrosrebro w GuttaFlow 2 zapewnia optymalną 

ochronę przed ponownym zakażeniem kanału ko

rzeniowego. Postać chemiczna i stężenie srebra nie 

prowadzą do powstania korozji ani przebarwienia 

GuttaFlow 2.

Strzykawka  
czy kapsułka
Prosta droga do wypełnienia 
kanałów korzeniowych

> Płynny system do wypełniania na zimno

> Dwa w jednym – uszczelniacz i gutaperka

> Rozszerzalność – bez konieczności 

 czasochłonnej kondensacji

> Adhezja do ćwieka gutaperkowego i ściany zębiny

> Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych  

 uszczelniaczy

> Hermetyczne uszczelnienie kanału korzeniowego   

 dzięki rozszerzalności i adhezji

> Umożliwia doskonałe opracowanie kanału pod wkład

> Znakomita płynność

> Rozpuszczalność wynosi praktycznie zero

> Bardzo dobra biokompatybilność

> Optymalna ochrona przed ponownym zakażeniem

> Znakomita widoczność na zdjęciach RTG

Bardzo dobra adhezja 
do ćwieka głównego i zębiny

* Źródło: pomiary wewnętrzne

Produkt BProdukt A

CZAS PRACY: 

10 - 15 min.

UT WARDZANIE: 

po 25 - 30 min.

CZAS PRACY: 

4 - 5 min.

UT WARDZANIE:

po 8 - 10 min.

CZAS PRACY: 

10 - 15 min.

UT WARDZANIE:

po 25 - 30 min.



Testowany klinicznie na wszystkie sposoby
Skuteczne leczenie z GuttaFlow® 

Kanały korzeniowe opracowane przy  

użyciu HyFlex™ CM 

i wypełnione materiałem GuttaFlow.

Zdjęcia: dr C A Siddons, North Yorkshire, 

Wielka Brytania 

Przypadki kliniczne

Proksymalne złamanie zęba 16, opracowa

ne za pomocą HyFlex™, kanały wypełnione 

materiałem GuttaFlow.

Zdjęcia: Prof. dr Ricardo Caicedo, 

Uniwersytet Louisville, USA

Przed zabiegiem Po zabiegu

Przed zabiegiem                   Wypełnienie                         Po 2 miesiącach

Zdjęcia: Prof. dr Ricardo Caicedo, 

Uniwersytet Louisville, USA

Inne badania

Dotychczas przeprowadzono już szereg  

innych badań materiału GuttaFlow. 

Można je znaleźć na stronie 

www.guttaflow.com.

Badanie kliniczne
Badania kliniczne tradycyjnego materiału GuttaFlow są organizowane w ramach wielu 

ośrodków badawczych pod nadzorem NIOM (Norweskiego Instytutu Badań Materiałów 

Stomatologicznych) i przeprowadzane w klinikach w Niemczech, Norwegii i w USA. Wstęp

ny raport końcowy badania pokazuje nadzwyczajne wyniki w zakresie wyleczenia. Na pod

stawie systemu oceny PAI uzyskano współczynnik powodzenia wynoszący 0,7 – 0,8, udoku

mentowany przez okres jednego roku.
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Strzykawka Kapsułka

Łatwo, szybko i bezpiecznie w kanale korzeniowym

KROK 1
Po lekkim naciśnięciu tłoka 
wstępnie wymieszany materiał 
jest wydzielany z końcówki.

KROK 2
Wprowadzić GuttaFlow 2 do kanału korzenio
wego za pomocą ćwieka głównego (a), ostatnio 
używanego pilnika wierzchołkowego (b) lub igły 
lentulo (c).

KROK 3
Pokryć ćwiek główny wystarcza
jącą ilością materiału GuttaFlow 2 
i ustawić stoper przywierzchoł
kowy. W zależności od sytuacji 
klinicznej możliwe jest pokrycie 
i wprowadzenie pomocniczych 
ćwieków gutaperkowych. Gutta
Flow 2 łączy uszczelniacz i gu
taperkę w jednym produkcie, 
dlatego nie jest wymagane sto
sowanie uszczelniaczy. Nie jest 
konieczna kondensacja boczna 
ani pionowa.

KROK 2
Przesunąć zielony gumowy 
stoper 3   mm w dół w kierunku 
otworu wyjściowego.

KROK 3
Przesunąć nasadkę całkowicie 
w dół nad kapsułkę i następnie 
zdjąć ją. Mieszać GuttaFlow  2 
(kapsułka) przez 30 sek. w mie
szalniku.

KROK 4
Wyjąć zielony kołek aktywacyjny z kapsułki, skręcić wstępnie ustaloną 
końcówkę dokanałową z endostop i włożyć kapsułkę do dozownika.

KROK 5
Nakładać GuttaFlow  2 do kanału, 
aż materiał będzie widoczny.

KROK 7
Następnie umieścić trwale ćwiek 
główny i wypełnić pozostałą 
przestrzeń kanału materiałem 
GuttaFlow  2.

KROK 8
Na koniec skrócić ćwiek główny 
gorącym instrumentem.

KROK 6
Następnie pokryć ćwiek główny 
materiałem GuttaFlow  2.

KROK 1
Ustalenie długości obszaru robo
czego.



ROEKO GuttaFlow 2 Zestaw wprowadzający (kapsułki)

REF Ilość Zawartość

6001 3702 20 Kapsułki GuttaFlow 2

20 Końcówki dokanałowe + stopery

3 Adaptery do RotoMix™*

1 Dozownik

100 Ćwieki retencyjne ISO 3060

60 Ćwieki gutaperkowe Greater Taper 0,04  2045

ROEKO GuttaFlow 2 FAST Zestaw wprowadzający (kapsułki)

REF Ilość Zawartość

6001 3705 20 Kapsułki GuttaFlow 2 FAST

20 Końcówki dokanałowe + stopery

3 Adaptery do RotoMix™*

1 Dozownik

100 Ćwieki retencyjne ISO 3060

60 Ćwieki gutaperkowe Greater Taper 0,04  2045

Opakowania uzupełniające kapsułek i akcesoria

REF Ilość Zawartość

6001 3704 20 Kapsułki GuttaFlow 2

20 Końcówki dokanałowe + stopery

6001 3706 20 Kapsułki GuttaFlow 2 FAST

20 Końcówki dokanałowe + stopery

6001 3707 1 Dozownik GuttaFlow 2

349 132 20 Końcówki dokanałowe + stopery

349 134 20 Końcówki Combi + stopery

349 133 3 Adaptery do RotoMix™*

ROEKO GuttaFlow 2 Zestaw standardowy

REF Ilość Zawartość

6001 3701 1 Strzykawka podwójna

12 Końcówki mieszające

1 Podkładka do mieszania

ROEKO GuttaFlow 2 Opakowanie uzupełniające - 
strzykawka podwójna

REF Ilość Zawartość

6001 3745 1 Strzykawka podwójna

ROEKO GuttaFlow 2 Opakowanie uzupełniające - 
końcówki mieszające

REF Ilość Zawartość

6001 3719 24 Końcówki mieszające

ROEKO GuttaFlow 2 Primer

REF Ilość Zawartość

6001 3708 1 10 ml w butelce z pędzelkiem

GuttaFlow® 2 i akcesoria
Kapsułka

* RotoMix™ nie jest znakiem towarowym firmy Coltène/Whaledent

60
01

 8
56

0 
 0

5.
13

  0
06

  W
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 p
ap

ie
rz

e 
w

yb
ie

la
ny

m
 b

ez
 u

ży
ci

a 
ch

lo
ru

. P
ra

w
o 

do
 z

m
ia

n 
za

st
rz

eż
on

e.
 ©

 2
01

2 
C

ol
tè

ne
/W

ha
le

de
nt

 G
m

b
H

 +
 C

o.
 K

G

NOWOŚĆ! 
GuttaFlow® 2 Primer

W zależności od sytuacji klinicznej możli

we jest opcjonalne zastosowanie produk

tu GuttaFlow 2 Primer. Po impregnacji pro

duktem GuttaFlow 2 Primer powierzchnia 

ćwieków gutaperkowych jest zmieniona, 

tak że wzmocnione jest wiązanie z uszczel

niaczami. Jest to szczególnie przydatne w 

przypadku stosowania GuttaFlow lub Gutta

Flow 2 razem z ćwiekami głównymi i bez 

zastosowania technik kondensacji bocznej 

i pionowej.

Coltène/Whaledent

GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau/Germany

Tel. +49 7345 805 0

Fax +49 7345 805 201

info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstraße 20

9450 Altstätten/Switzerland

Tel. +41 71 757 53 00

Fax +41 71 757 53 01

info.ch@coltene.com

www.coltene.com

NOWOŚĆ!


