
Úspěšná endodoncie vyžaduje víc 
než pouhé štěstí ...



Kontrola vitality

Mrazící sprej  

• teplota – 50°C

•	 ke	zmrazení	pelet	nebo	vatových	válečků

•	 s	aplikační	trubičkou	pro	cílenou	aplikaci

•	 bez	zápachu	

Ideální pro test vitality  

K	testování	vitality	zubu	se	pelety	z	pěnové	
hmoty	chladí	mrazícím	sprejem.

Kořenové nástroje a příslušenství

K	čištění	a	rozšíření	kořenového	kanálku.

Kořenové nástroje roeko jsou vyrobeny z nerezové oceli a vyznačují se vysokou pružností 
při optimálním řezném výkonu. Jsou bez otřepů, broušené s maximální přesností a lze je 
sterilizovat. Nástroje se dodávají již se stoppery (zarážkami), jejichž tvar charakterizuje druh 
nástroje. 

Endo-Frost 

Pelety Endo-Frost  

Pilníky H     
(ISO), délka 25 mm 

K	přípravě	a	úpravě	kořenového	kanálku.

Pilníky K     
(ISO), délka 25 mm 

K	přípravě	a	úpravě	kořenového	kanálku.

Reamery (pronikače)  
(ISO), délka 25 mm 

Pro	kořenové	nástroje	roeko			

•	 ze	silikonu

•	 viditelné	rentgenem	

Stoppery (zarážky) 



Stojan	k	optimálnímu	složení	a	sterilizaci	 
kořenových	nástrojů

•	 snadno	použitelný	a	kompaktní

•	 chromniklová	ocel

•	 stupnice	délek	pro	umístění	stopperu

•	 lze	sterilizovat	v	autoklávu,	chemiklávu	 
a	horkovzdušném	sterilizátoru	

Ke	sterilizaci	a	skladování	stojanu	Endo-Rac.

Endo-Rac 

Steribox 
Sterilizační	papír	podle	DIN	EN	868-2,	 
s	indikátorem.

Steripaper 

Typ CS
Chromniklová	ocel	se	speciálně	tvrzeným	
povrchem,	Ø	48	mm.	Lze	sterilizovat	v	auto-
klávu	a	chemiklávu.	Pro	12	nástrojů	s	odklá-
dací	houbičkou	na	použité	nástroje.	

Typ C
Chromniklová	ocel	se	speciálně	tvrzeným	
povrchem,	Ø	33	mm.	Lze	sterilizovat	v	auto-
klávu	a	chemiklávu.	Pro	8	nástrojů,	bez	odklá-
dací	houbičky.

Měřící přístroje Endo 
Měřící	přístroje	roeko	Endo	jsou	ideální	k	na-
stavení	pracovní	délky	kořenových	nástrojů,	
papírových,	gutaperčových	čípků,	čípků	PLUS	
na	bázi	hydroxidu	vápenatého	a	čípků	activ	
point.
Kompaktní,	snadno	ovladatelné	přesné	pří-
stroje	se	kromě	toho	hodí	k	optimálnímu	 
složení	a	sterilizaci	kořenových	nástrojů.
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Flexi Dam non latex 
•	 bez	latexu

•	 bez	pudru

•	 odolnější	proti	roztržení	než	latexový	
Dental	Dam

•	 vysoká	tažnost,	snadno	se	přikládá

•	 výborně	se	stahuje	k	zubu

•	 bez	zápachu

•	 k	dostání	ve	fialové	a	modré	barvě	

Absolutní vysušení pro bezpečnou  
a efektivní práci

Vysoce	pružný	Flexi	Dam	non	latex	umožňuje	
dokonalou	izolaci	zubu	a	vytváří	efektivní	
infekční	bariéru	mezi	ošetřovaným	místem	 
a	ústní	dutinou.

Přesná	perforace	je	předpokladem	toho,	aby	
se	koferdam	při	přikládání	netrhal.	Zvláštností	
perforačních	kleští	roeko	je	8	velikostí	děr.	
Poskytují	větší	flexibilitu	při	práci	s	různými	
materiály	koferdamu.

Kleště	na	spony	roeko	jsou	přesným	nástro-
jem	k	bezpečnému	zachycení	a	fixaci	spon	 
u	zubu.	Jsou	velmi	lehké,	což	zajišťuje	kom-
fort	při	práci.

Křídlové	spony	roeko	přesvědčují	svým	 
dokonalým	tvarem	a	konstantním	napětím,	
což	zaručuje	bezpečné	držení	na	zubu.	Díky	
své	vynikající	vratné	síle	zachovávají	spony	 
i	po	několikanásobném	použití	(s	tím	i	spoje-
nými	cykly	sterilizace	v	autoklávu)	svůj	tvar	 
a	spolehlivě	drží	koferdam.	

Oválný,	uzavřený	plastový	rám	propouští	
rentgenové	paprsky	a	lze	jej	díky	kloubům	
uprostřed	sklopit.	To	umožňuje	zejména	při	
endodoncii	lepší	přístup	pro	rentgenové	kon-
trolní	snímky.			

Perforační kleště 

Spony

Kleště na spony

Plastový rám



„Antibakteriální účinek s novým uvolňováním 
chlorhexidinu pro dezinfekci dentinových kanálků
Lin	S.,	Zuckerman	O.,	Weiss	EI.,	Mazor	Y.,	Fuss	Z.	

U	27	cylindrických	bovinních	kořenových	vzorků	byly	infi-
kovány	dentinové	kanálky	infekcí	enterococcus	faecalist.	 
U	devíti	vzorků	byl	aplikován	5%	chlorhexidin	s	pozvolným	
uvolňováním	(Activ	Point®)	po	sedm	dnů,	u	devíti	dalších	
bylo	použito	10	ml	0,2%	chlorhexidinového	výplachu	 
a	zbývajících	devět	vzorků	sloužilo	jako	pozitivní	kontrola.	 
U	dentinových	vzorků	ve	formě	prášku,	které	byly	odebrá-
ny	z	lumina	kanálku	pomocí	vrtáků	ISO	025	až	033,	byly	
zkoumány	vitální	bakterie	inokulací	nádobek	s	infúzí	a	po-
čítáním	jednotek	tvořících	kolonie.	Výsledky	byly	vyhodno-
ceny	pomocí	analýzy	variance	a	kovariance	s	opakovaný-
mi	měřeními.	U	kontrolních	vzorků	byla	pozorována	závaž-
ná	bakteriální	infekce	ve	vrstvě	blízko	lumenu.	Tato	infekce	
od	vrstvy	k	vrstvě	rychle	klesala	až	k	nejhlubší	zkoumané	
vrstvě		(400-500	µm),	která	vykázala	několik	stovek	jedno-
tek	tvořících	kolonie.	Životaschopné	bakterie	byly	v	každé	
vrstvě	dentinu	značně	redukovány	chlorhexidinovým	vý-
plachem	(p	<	0,01)	a	uvolněním	chlorhexidinu	byly	zcela	
eliminovány	(p<0,01).“

Citováno	podle:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	416-418	

Čípky na bázi chlorhexidinu  

Čípky	se	skládají	z	gutaperčové	matrice	a	5%	
chlorhexidin-diacetátu.	Chlorhexidin	je	jak	
známo	i	v	nízkých	koncentracích	vysoce	účin-
ný	proti	baktériím	a	mnoha	jiným	organiz-
mům	včetně	kvasinek	a	plísní.	

•	 aplikace	v	podobě	čípku	umožňuje	rychlé	 
a	spolehlivé	dopravení	chlorhexidinu	 
do	kořenového	kanálku

•	 viditelné	rentgenem

•	 snadné	použití	a	jednoduché	odstranění	

Čípky	PLUS	na	bázi	hydroxidu	vápenatého	
jsou	vynikající	alternativou	past	s	obsahem	
hydroxidu	vápenatého.	Jejich	použití	je	
jednoduché,	praktické	a	efektivní.	Čípek	
zaručuje,	že	se	hydroxid	vápenatý	uvolňuje	
rovnoměrně	po	celém	kanálku.	

•	 čistá	práce	(nezamaže	se	kavita)

•	 úspora	času	–	čípky	jsou	určeny	 
k	okamžitému	použití

•	 snadné	použití	a	jednoduché	odstranění

„Aditivní antimikrobiální účinek hydroxidu vápena-
tého a chlorhexidinu u častých endodonticky rele-
vantních bakteriálních původců nemocí
Podbielski	A.,	Spahr	A.,	Haller	B.	

Použití	hydroxidu	vápenatého	(Ca(OH)2)	jako	léčebné	slož-
ky	ke	sterilizaci	infikovaných	kořenových	kanálků	je	
uznávanou	metodu.	Některé	druhy	bakterií	jsou	bohužel	
poměrně	odolné	vůči	Ca(OH)2,	čímž	často	dochází	k	sel-
hání	léčby.	Cílem	této	studie	bylo	naleznout	kombinace	
látek,	které	zlepší	antimikrobiální	působení.	Ca(OH)2	byl	
použit	jako	suspense	nebo	jako	složka	gutaperčových	
čípků.	Účinnost	eliminace	byla	porovnána	u	(a)	samotné	
suspense	Ca(OH)2,	(b)	samotných	čípků	s	oxidem	zinečna-
tým	(ZnO),	(c)	suspense	Ca(OH)2	v	kombinaci	s	čípky	ZnO,	
(d)	suspense	Ca(OH)2	v	kombinaci	s	čípky	ZnO/chlorhexi-
din	a	(e)	čípky	Ca(OH)2	v	kombinaci	s	čípky	ZnO/chlorhexi-
din.	Jako	cílové	organismy	sloužily	četné	endodonticky	
relevantní	druhy	bakterií	v	čistých	kulturách	(enterococcus	
faecalis,	fusobacterium	nucleatum,	peptostreptococcus	

Efektivní a časově úsporná dočasná 
kořenová výplň

micros,	porphyromonas	gingivalis,	streptococcus	interme-
dius).	Při	zkoušce	in	vitro	byly	společně	inkubovány	antiba-
kteriální	látky	a	přibližně	107	jednotek	testovaných	bakterií	
tvořících	kolonie	ve	zředěném	lidském	séru	za	růstových	
podmínek,	které	byly	přizpůsobeny	příslušným	druhům	
bakterií.	Ve	dnech	inkubace	0,	1,	2,	4,	7	a	14	byly	odebírány	
vzorky	a	určován	počet	životaschopných	bakterií.	Gramne-
gativní	bakterie	byly	v	dostatečné	míře	eliminovány	
samotným	Ca(OH)2.	Kombinace	s	ostatními	účinnými	lát-
kami	nezlepšily	eliminační	kinetiku.	Grampozitivní	bakterie	
p.	micros	a	s.	intermedius	byly	rychleji	eliminovány	kombi-
nací	Ca(OH)2	a	ZnO/chlorhexidin	než	samotným	Ca(OH)2.	 
V	případě	e.	faecalis	vedla	kombinace	suspense	Ca(OH)2  
s	čípky	ZnO/chlorhexidin	k	rychlejšímu	snižování	celkové-
ho	počtu	životaschopných	bakterií,	avšak	žádná	z	testo-
vacích	podmínek	nevedla	k	úplné	ztrátě	životaschopnosti	
kultury.	Výsledky	této	studie	podpořily	používání	kombina-
ce	Ca(OH)2	a	chlorhexidinu	k	rychlejší	eliminaci	p.	micros	 
a	s.	intermedius	v	infikovaných	kanálcích.“

Citováno	podle:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	340-345
 

activ point 

Čípky PLUS na bázi hydroxidu vápenatého  



ISO 0.02 

0.06 

0.04 

Papírové	čípky	roeko	Top	color	v	sobě	spojují	
výhody	bílých	a	zcela	zabarvených	čípků	 
(color).	Částečné	barevné	kódování	zabraňuje	
záměně	různých	velikostí.	Bílý	čípek	usnadňu-
je	kontrolu	čištění	kořenového	kanálku.

Gutaperčové	čípky	roeko	Top	color	jsou	ideál-
ní	pro	laterální,	vertikální	a	tepelně-konden-
zační	techniky	pro	dokonalou	prostorovou	
výplň	kořenového	kanálku.	Částečné	barevné	
kódování	růžových	čípků	zabraňuje	záměně	
různých	velikostí.

•	 snadno	se	zavádí	do	kanálku

•	 viditelné	rentgenem

•	 stabilní	a	přitom	dostatečně	pružné,	aby	 
se	přesně	přizpůsobily	stěnám	kanálku

•	 optimální	biokompatibilita

•	 absolutně	hygienické

•	 plně	automatická	výroba	

•	 velmi	dobře	savé

•	 sterilní

•	 absolutní	rozměrová	stálost	podle	 
normy	ISO

•	 plně	automatická	výroba

•	 bez	obsahu	pojiv

•	 vysoká	a	stálá	pružnost	při	optimální	 
pevnosti	

Gutaperčové	čípky	roeko	Greater	Taper	jsou	
ideální	pro	výplň	kořenových	kanálků,	které	
byly	připraveny	a	upraveny	pomocí	systémů	
jako	jsou	GT	Files,	HERO,	ProFile,	Quantec	atd.	
Na	začátku	čípku	odpovídá	průměr	velikos-
tem	ISO,	poté	následuje	větší	kónický	průběh	
než	u	norem	ISO.

Všechny čípky roeko Endo se dodávají v jednotných velikostech nebo jako sada.

Čípky vynikající kvality pro  
prvotřídní výsledky ošetření

Papírové čípky    

Gutaperčové čípky     

Gutaperčové čípky Greater Taper   



Nástroje pro laterální a vertikální 
kondenzaci

Špičky	jsou	z	nikltitanu	a	mají	tvarovou	pa-
měť,	takže	se	vracejí	do	svého	původního	
tvaru.	Špičky	jsou	pružné	a	sledují	zakřivení	
kanálku	pro	efektivní	kondenzaci	gutaperči	 
i	v	apikální	třetině	kořenového	kanálku.	Díky	
pružnosti	špiček	je	na	stěnu	kanálku	vyvíjen	
menší	tlak.

Velikosti:	15,	25	a	35.	

Pro	vertikální	kondenzaci.	

•	 označení	velikostí	pomocí	kroužků	 
na	rukojeti

•	 nerezová	ocel

•	 délková	stupnice	v	mm	

Přesné odsávání sterilními  
odsávacími kanylami

Mikrochirurgické odsávací kanyly jsou 
baleny jednotlivě a sterilně v sáčku  
s jednoduchým odtržením a jsou určeny  
k okamžitému použití. 

Kanyla	Surgitip-micro	byla	speciálně	vyvinuta	
pro	práci	pod	mikroskopem	a	lupou.	Velmi	
jemný	sací	otvor	o	velkosti	pouhých	1,2	mm	
umožňuje	přesné	odsávání	bez	omezení	zor-
ného	pole.
S	dvojitým	adaptérem,	který	lze	sterilizovat	 
v	autoklávu.

Spreader NiTi Plugger 

Surgitip-micro 



•	 jedná	se	o	první	neohřívanou,	viskózní	 
gutaperču,		která	se	nesmršťuje,	nýbrž	se	
mírně	rozpíná	(0,2%)

•	 maximální	těsnost,	vynikající	viskozita,	 
výjimečná	biokompatibilita

•	 umožňuje	velmi	jednoduché	použití,	proto-
že	je	zapotřebí	pouze	jeden	masterpoint	
(kondenzace	není	nutná)

•	 umožňuje	dobrou	preparaci	kořenových	
čepů

•	 lze	během	úpravy	bez	problémů	odstranit

•	 zaručuje	velmi	těsné	uzavření	kořenového	
kanálku

•	 je	dobře	viditelná	rentgenem,	tudíž	lze	 
spolehlivě	posoudit	výsledek	ošetření	

Dva v jednom – systém plnění  
kořenových kanálků za studena

Produkt 

Kapsle 
GuttaFlow®	se	skládá	ze	dvou	složek	(systém	
pasta-pasta).	Speciální	kapsle	k	jednorázové-
mu	použití	zaručuje	přesné	dávkování	a	spo-
lehlivé	míchání.	Kontaminace	je	vyloučena.
Kapsle	se	po	30	sekund	míchá	ve	třepačce.

Canal Tip 
Rychlá,	jednoduchá	a	spolehlivá	aplikace.	 
K	jednoduchému	dávkování	materiálu	byl	vy-
vinut	Canal	Tip	s	uzávěrem	Luer-lock,	který	se	
po	míchání	našroubuje	na	kapsli.	Canal	Tip	je	
ohebný,	aby	bylo	možno	GuttaFlow®	rychle	 
a	jednoduše	aplikovat.	

Dispenser 
Dávkovač	má	prodlouženou	čelní	partii,	což	
umožňuje	lepší	dosah	při	aplikaci.	Díky	para-
lelnímu	pohybu	páky	lze	provádět	kontrolo-
vanou	aplikaci.	

GuttaFlow® 
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1	 Vypreparovaný	kořenový	kanálek 2	 Stanovte	pracovní	délku 3	 Posuňte	zelený	stopper	na	Canal	Tip	3	mm	
směrem	k	aplikačnímu	otvoru

5 Naimpregnujte	masterpoint	materiálem	
GuttaFlow®

4	 Naneste	GuttaFlow®	z	Canal	Tipu	 
do	apikální	části

6	 Naplňte	kanálky	s	GuttaFlow®	 
a	masterpointy

7	 Zaplňte	GuttaFlow®	 8	 Zkraťte	masterpointy	horkým	nástrojem

Klinicky testováno:

Klinická studie 
V	rámci	studie	Multi-Center	jsou	pod	vedením	
NIOM	 (Norský	 ústav	 pro	 zkoušení	 stomatolo-
gických	materiálů)	organizovány	a	na	klinikách	
v	Německu,	Norsku	a	USA	prováděny	klinické	
výzkumy.
Předběžná	 závěrečná	 zpráva	 studie	 udává	
vynikající	 výsledky	 při	 hojení.	 Podle	 systému	
PAI	 scoring	 byl	 zjištěn	 koeficient	 úspěšnosti	
0.7-0.8,	který	byl	zaznamenáván	po	dobu	jed-
noho	roku.
 

Další studie 
GuttaFlow®	byl	podroben	již	celé	řadě	dalších	
výzkumů.	Další	informace	o	GuttaFlow®	najde-
te	na	adrese	www.guttaflow.com.	

Doba	zpracování	GuttaFlow®	činí	až	15	minut.

Vytvrzení	 nastává	 po	 25-30	minutách.	 Přísun	
tepla	snižuje	čas	zpracování.

Jednoduché plnění kořenového kanálku  
gutaperčou GuttaFlow®
Obrázky: Dr. Hornberger, Dr. Schuhmann, Puchheim (Bhf)/Německo

9	 Kořenové	kanálky	naplněné	masterpointy	
a	GuttaFow®



RoekoSeal Automix 
by

RoekoSeal Single Dose 
by

•	 k	okamžitému	použití

•	 flexibilní	odběr	materiálu	dle	potřeby

•	 homogenní	míchání	bez	bublin

•	 jednoduché	použití	

Mimořádný sealer
Dvě jednoduché techniky

•	 hotové	dávkování

•	 hygienické

•	 jednoduché	použití

•	 ideální	k	přípravě	ošetření

•	 dostatek	materiálu	pro	plnění	 
vícekořenového	zubu			

RoekoSeal je mimořádný materiál pro plnění kořenových kanálků. Jeho chemické a fyzikál-
ní vlastnosti splňují veškeré požadavky kladené na materiál pro plnění kořenových kanál-
ků. RoekoSeal v sobě spojuje vynikající vlastnosti materiálu jako jsou výborná viskozita, 
objemová stálost, výjimečná biokompatibilita a jednoduché použití. Odpadá zdlouhavé  
a nespolehlivé dávkování. RoekoSeal umožňuje vynikající uzavření a vytváří nové standar-
dy v kvalitě a biokompatibilitě endodoncie. Viskozita materiálu RoekoSeal je tak dobrá, že 
dochází k optimálnímu rozdělení v kořenovém kanálku a je možné plnění laterálních kanál-
ků. Výsledek, těsnou výplň, lze dobře kontrolovat na rentgenovém snímku.

Po	lehkém	zatlačení	na	
píst	vychází	z	míchací	
špičky	již	namíchaný	
materiál.

Naberte	RekoSeal	
na	čípek	z	gutaperči,	
zaveďte	jej	do	kořeno-
vého	kanálku	a	vtlačte	
až	k	hrotu	kořene.



Klinicky testováno

Klinická studie 
Výsledky	studie	jasně	dokládají	dobré	vyléčení	periapikální	parodontitidy	a	ukazují	klinický	
úspěch	materiálu	RoekoSeal.

Klinická	studie	byla	provedena	pod	vedením	NIOM.	Referenčním	materiálem	byl	komerčně	nevyráběný	preparát	na	bázi	
cementu	ZOE	(Grossman	Sealer).	Ve	studii	199	případů	byly	zahrnuty	výhradně	zuby	s	periapikální	lézí,	aby	bylo	možné	
pozorovat	hojení.
Studie	byla	zveřejněna	v	Journal	of	Endodontics	2003	duben;	36(4):296-301

při	plnění			 3	měsíce			 12	měsíců		

Vysušte kořenový kanálek papírovými čípky 
Roeko 

Naberte RoekoSeal na čípek z gutaperči 

Umístěte jej do kořenového kanálku Uzavřený kořenový kanálek 

Aplikace
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GuttaFlow® REF Množství

Introkit:				 349	120

20	kapslí	GuttaFlow®	

20	ks	Canal	Tip	+	Stopper	

3	adaptéry	pro	RotoMix™	*	

1	Dispenser	

100	gutaperčových	čípků	ISO	15-40	

60	gutaperčových	čípků	Greater	Taper	0.04	20-45	

Balení	Refill:		 349	130

20	kapslí	GuttaFlow®	

20	ks	Canal	Tips	+	Stopper		

Dispenser:			 349	131

Balení	Refill:			 349	132

20	ks	Canal	Tips	+	Stopper	

Balení	Refill:			 349	133

3	adaptéry	pro	RotoMix™	*

*RotoMix™	není	ochrannou	známkou	společnosti	Coltène/Whaledent	

RoekoSeal REF Množství

Set 349	100

Aplikátor	Refill		 349	102

Míchací	špičky	Refill			 349	105

RoekoSeal Single Dose (40	ks)	 349	103

Endo-Frost (200	ml)	 240	000

 

Pelety Endo-Frost  (500	ks)	 240	001

Pilníky H (6	ks)	 Velikost	ISO	 Množství

Pilníky K   (6	ks)	

Reamery (6	ks)	  

Stopery	(50	ks)	 331	000

Měřící přístroje Endo REF Množství

Typ	C	 330	001

Typ	CS	 330	002

Endo-Rac 332	000

Steribox 332	010

Sterilizační papír (500	ks)	 332	020

Flexi Dam non latex (30	ks)	

fialový	 390	035

modrý	 390	033

Perforační kleště Roeko    390	010

Kleště na spony Roeko   390	011

Spony Roeko  Číslo Množství

Plastový rám Roeko, sklopný 390	041

Surgitip-micro  (20	ks)	 462	012

activ point Velikost	ISO Množství

Čípky Ca(OH)2 PLUS Velikost	ISO Množství

Papírové čípky  Velikost	ISO Množství

Top	color	

Gutaperčové čípky   Velikost	ISO  Množství

Top	color	

Čípky Greater Taper  Velikost Množství

Spreader NiTi Velikost

Plugger Velikost
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