
Skuteczna endodoncja wymaga 
czegoś więcej aniżeli samego  
szczęścia ...



Kontrola żywotności

Spray chłodzący  

• Temperatura – 50°C

•	 do	zamrażania	wacików	i	wałeczków

•	 wraz	z	rurką	aplikacyjną	

•	 bezwonny	

Idealne do sprawdzenia trwałości.

Aby	sprawdzić	żywotność	zęba,	waciki	z	
pianki	schładzane	są	sprayem	chłodzącym.

Instrumenty do leczenia kanałowego i akcesoria

Do	oczyszczania	i	poszerzania	kanału	 
korzeniowego

Instrumenty do leczenia kanałowego Roeko wykonane są z nierdzewnej stali. Charaktery-
zują się wysoką elastycznością i optymalną siłą cięcia. Nie mają bardzo ostrych krawędzi, 
oszlifowane są z największą precyzją i mogą być sterylizowane. Instrumenty pakowane są 
ze stoperami, których kształt wskazuje rodzaj instrumentów.

Endo-Frost 

Waciki Endo-Frost 

Pilniki typu H      
(ISO), długość 25 mm 

Do	udrażniania	kanału

Pilniki typu K     
(ISO), długość 25 mm 

Do	udrażniania	kanału

Poszerzacze (ISO), długość 25 mm 

Do	stosowania	z	instrumentami	do	leczenia	
kanałowego	firmy	Roeko		

•	 z	silikonu

•	 widoczny	na	 
zdjęciach	RTG

 

Stoper 



Pojemnik	na	instrumenty	do	przechowywa-
nia	i	sterylizacji	instrumentów	do	leczenia	 
kanałowego

•	 poręczny	i	kompaktowy

•	 stal	chromowo-niklowa

•	 skala	milimetrowa	do	określenia	długości	
roboczej	

•	 możliwa	sterylizacja	w	autoklawie,	chemo-
klawie	i	suchym	goracym	powietrzem		

Do	sterylizacji	i	sterylnego	przechowywania	
Endo-Rac

Endo-Rac 

Pojemnik do  
sterylizacji Steribox Papier	sterylizacyjny	zgodny	z	normą	DIN	EN	

868-2,	ze	wskaźnikiem

Steripaper 

Pojemnik typu CS
Zrobiony	ze	stali	chromowo-niklowej	o	
powierzchni	poddanej	specjalnemu	harto-
waniu,	Ø	48	mm.	Do	sterylizacji	w	auto-	i	
chemoklawie.	Do	przechowywania	12	instru-
mentów,		z	gąbką	na	użyte	instrumenty.

Pojemnik typu C
Zrobiony	ze	stali	chromowo-niklowej	o	
powierzchni	poddanej	specjalnemu	harto-
waniu,	Ø	33	mm.	Do	sterylizacji	w	auto-	i	
chemoklawie.	Do	przechowywania	8	instru-
mentów,		bez	gąbki.

Pojemnik Endo  
z linijką
Pojemnik	Endo	z	linijką	pomiarową	firmy	
Roeko	nadaje	się	idealnie	do	ustalenia	dłu-
gości	roboczej		instrumentów	do	leczenia	
kanałowego,	ćwieków	papierowych,	guta-
perkowych,	ćwieków	z	wodorotlenkiem	
wapnia	PLUS	i	ćwieków	z	chlorcheksydryną	
(activ	point).
Kompaktowy,	poręczny	pojemnik	umożliwia	
optymalne	zestawienie	instrumentów	w	trak-
cie	leczenia	oraz	ich	sterylizację.		 
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Flexi Dam non latex 
•	 bez	zawartości	lateksu

•	 bez	zawartości	pudru

•	 bardziej	odporny	na	rozdarcie	aniżeli	 
Latex	Dental	Dam

•	 duża	rozciągliwość,	łatwy	do	założenia

•	 wyśmienita	zdolność	powracania	do	stanu	
poprzedniego	ułatwiająca	zapewnienie	
szczelności	wokół	zęba

•	 bezwonny

•	 dostępny	w	kolorze	fioletowym	i	 
niebieskim	

Całkowite panowanie nad wilgocią na 
potrzeby bezpiecznej i skutecznej pracy

Wyjątkowo	elastyczny	Flexi	Dam	non	latex	
umożliwia	perfekcyjne	odizolowanie	zęba	
oraz	stanowi	skuteczną	zaporę	dla	ewentual-
nej	infekcji	między	obszarem	wykonywania	
zabiegu	a	jamą	ustną.

Dokładny	otwór	jest	warunkiem	tego,	że	
koferdam	nie	ulegnie	rozdarciu	podczas	
zakładania.	Cechą	charakterystyczną	dziurka-
cza	firmy	Roeko	jest	możliwość	ustawiania	 
8	wielkości	otworów.	Zapewnia	większą	 
elastyczność	w	pracy	z	różnymi	typami	 
koferdamu.

Kleszcze	do	zakładania	klamer	firmy	Roeko	są	
precyzyjnym	instrumentem	służącym	do	
pewnego	uchwycenia	i	założenia	klamry	na	
zębie.	Są	bardzo	lekkie	i	dlatego	też	łatwe	w	
użyciu.

Klamry	ze	skrzydełkami	firmy	Roeko	są	godne	
uwagi	ze	względu	na	dobre	dopasowanie	
i	stałe	naprężenie	gwarantujące	pewne	
trzymanie	na	zębie.	Są	elastyczne	i	wracają	
do	poprzedniego	stanu,		nawet	po	wielo-
krotnym	użyciu	i	związanych	z	tym	cyklach	
sterylizacji	w	autoklawie,	zachowują	swój	
poprzedni	kształt	oraz	utrzymują	skutecznie	
koferdam.

Zamknięta	ramka	kształtu	owalnego	z	two-
rzywa	sztucznego	przepuszcza	promienie	
rentgenowskie.	Jest	rozkładana	dzięki	zawia-
som	znajdującym	się	w	jej	środkowej	części.	
Zapewnia	to,	przede	wszystkim	w	endodon-
cji,	lepszy	dostęp	podczas	wykonywania	kon-
trolnych	zdjęć	rentgenowskich.	

Dziurkacz 

Klamry

Kleszcze do  
zakładania klamer

       Ramka z  
tworzywa sztucznego



„Skuteczność antybakteryjna nowego ćwieka chlo-
roheksydyną do dezynfekcji kanalików zębiny”
Lin	S.,	Zuckerman	O.,	Weiss	EI.,	Mazor	Y.,	Fuss	Z.	

Zainfekowano	kanaliki	zębiny	paciorkowcem	kałowym	
(Enterococcus	faecalis)	w	27	bydlęcych	próbkach	korzenia	
w	kształcie	walca.	W	dziewięciu	próbkach	zaaplikowano	
przez	siedem	dni	5%	chloroheksydynę	znajdującą	się	w	
ćwieku	(Activ	Point	®),	w	dziewięciu	dalszych	zastosowano	
10	ml	0,2%	roztworu	do	płukania	z	zawartością	chlorohek-
sydyny,	natomiast	pozostałe	dziewięć	spełniało	rolę	próbki	
kontrolnej.	Sproszkowane	próbki	zębiny	pobrane	z	kana-
łów	przy	pomocy	wierteł	ISO	025	do	033	zostały	zbadane	
poprzez	inokulację	płytek	z	zawartością	pożywki	buliono-
wej	mózgowo-sercowej	i	policzenie	jednostek	tworzących	
kolonie	na	występowanie	żywotnych	bakterii.	Ocenę	uzy-
skanych	wyników	przeprowadzono	przy	pomocy	analizy	
wariancyjnej	i	kowariancyjnej	wykonując	wielokrotne	po-
miary.	W	próbkach	kontrolnych	zaobserwowano	silną	in-
fekcję	bakteryjną	na	warstwie	w	pobliżu	światła.	Infekcja	ta	
szybko	zmniejszała	się	z	warstwy	na	warstwę,	aż	do	naj-
głębiej	znajdującej	się	badanej	warstwy	(400-500	µm),	któ-
ra	zawierała	w	sobie	kilkaset	jednostek	tworzących	kolo-
nie.	Ilość	zdolnych	do	życia	bakterii	uległa	w	każdej	war-
stwie	zębiny	znacznemu	zmniejszeniu	w	wyniku	zastoso-
wania	roztworu	do	płukania	z	zawartością	chloroheksydy-
ny	(p	<	0,01),	a	w	wyniku	użycia	ćwieka	z	chloroheksydyną	
bakterie	zostały	całkowicie	wyeliminowane	(p	<	0,01).“

podano	za:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	416-418	

Ćwieki z chloroheksydyną  

Ćwieki	składają	się	z	gutaperki	z	zawartością	
5%	dwuoctanu	chloroheksydyny.	Jak	wiado-
mo,	chloroheksydyna,	również	w	mniejszych	
stężeniach,	jest	niezwykle	skutecznym	środ-
kiem	przeciwbakteryjnym,	skutecznie	zwalcza	
także	inne	organizmy,	w	tym	drożdże	i	 
grzyby.

•	 w	postaci	ćwieka,	umożliwia	szybkie	i	 
pewne	wprowadzenie	chloroheksydyny	 
do	kanału	korzenia	zęba

•	 widoczne	na	zdjęciach	RTG

•	 łatwe	do	założenia	i	usunięcia	

Ćwieki	z	wodorotlenkiem	wapnia	PLUS	są	
doskonałą	alternatywą	dla	past	z	zawartością	
wodorotlenku	wapnia.	Są	łatwe	w	użyciu,	
praktyczne	i	skuteczne.	Ćwiek	zapewnia	rów-
nomierne	uwalnianie	wodorotlenku	wapnia	
w	całym	kanale.

•	 czysta	praca	(ubytek	nie	jest	zabrudzony)

•	 oszczędność	czasu	–	ćwieki	są	gotowe	do	
użycia

•	 łatwe	do	włożenia	i	usunięcia

„Dodatkowe działanie antybakteryjne wodorotlen-
ku wapnia i chloroheksydyny na często występujące 
i mające istotny wpływ w endodoncji zarazki bak-
teryjne“
Podbielski	A.,	Spahr	A.,	Haller	B.

Stosowanie	wodorotlenku	wapnia	(Ca(OH)2)	jako	terapeu-
tycznego	składnika	do	sterylizacji	zainfekowanych	kanałów	
korzenia	zęba	należy	już	do	zaakceptowanych	metod	lec-
zenia.	Niestety	niektóre	gatunki	bakterii	są	stosunkowo	
odporne	na	Ca(OH)2	i	tym	samym	leczenie	kończy	się	
często	fiaskiem.	Celem	niniejszego	badania	było	znalezie-
nie	kombinacji	substancji,	które	polepszyłyby	działanie	
antybakteryjne.	Ca(OH)2	został	użyty	w	postaci	zawiesiny	
lub	jako	składnik	ćwieków	gutaperkowych.	Skuteczność	
eliminacji	była	porównana	w	(a)	samej	zawiesinie	Ca(OH)2,	
(b)	samych	ćwiekach	z	tlenkiem	cynku	(ZnO),	(c)	zawiesi-
nie	Ca(OH)2	w	połączeniu	z	ćwiekami	z	ZnO,	(d)	zawiesinie	
Ca(OH)2	w	połączeniu	z	ćwiekami	z	ZnO/chloroheksydyną	
i	(e)	ćwiekach	z	Ca(OH)2	w	połączeniu	z	ZnO/chloroheksy-

Skuteczne i oszczędzające czas  
tymczasowe wypełnienie kanałowu

dyną.	Często	występujące	i	mające	istotny	wpływ	w	endo-
doncji	gatunki	bakterii	(Enterococcus	faecalis,	Fusobacte-
rium	nucleatum,	Peptostreptococcus	micros,	Porphyromo-
nas	gingivalis,	Streptococcus	intermedius)	w	czystych	
hodowlach	służyły	jako	organizmy	objęte	celowym	oddzi-
aływaniem.	W	doświadczeniu	in	vitro	substancje	antybak-
teryjne,	jak	również	ok.	107	jednostek	bakterii	testowych	
tworzących	kolonie	były	połączone	ze	sobą	w	rozcieńczo-
nej	ludzkiej	surowicy	w	warunkach	zapewniających	ich	
rozwój,odpowiednich	dla	danego	gatunku	bakterii.	W	dni-
ach	0,	1,	2,	4,	7	i	14	inkubacji	pobrane	były	próbki	oraz	zos-
tała	określona	ilość	zdolnych	do	życia	bakterii.	Bakterie	
Gram-ujemne	były	wyeliminowane	w	wystarczającym	sto-
pniu	przez	sam	Ca(OH)2.	Kombinacje	z	innymi	substanc-
jami	biologicznie	czynnymi	nie	polepszały	kinetyki	elimin-
acji.	Bakterie	Gram-dodatnie	P.	micros	i	S.	intermedius	były	
wyeliminowane	szybciej	przez	kombinację	Ca(OH)2	i	ZnO/
chloroheksydyny	niż	przez	sam	Ca(OH)2.	W	przypadku	E.	
faecalis	kombinacja	zawiesiny	Ca(OH)2	z	ćwiekami	z	zawar-
tością	ZnO/chloroheksydyny	prowadziła	do	szybszego	
zmniejszania	się	ogólnej	ilości	zdolnych	do	życia	bakterii,	
ale	żaden	z	warunków	testowych	nie	prowadził	do	pełnej	
utraty	żywotności	hodowli.	Wyniki	tego	badania	zachęcają	
do	stosowania	kombinacji	Ca(OH)2	i	chloroheksydyny	w	
celu	szybszego	wyeliminowania	P.	micros	i	S.	intermedius	
w	zainfekowanych	kanałach.“

podano	za:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	340-345
 

activ point 

Ćwieki z wodorotlenkiem wapnia PLUS  



ISO 0.02 

0.06 

0.04 

Ćwieki	papierowe	Top	color	firmy	Roeko	łą-
czą	w	sobie	zalety	ćwieków	białych	i	całkowi-
cie	zabarwionych	(color).	Częściowe	kodowa-
nie	kolorem	zapobiega	pomyleniu	różnych	
wielkości.	Biały	ćwiek	daje	możliwość	kontroli	
oczyszczenia	kanału	korzenia	zęba.

Ćwieki	gutaperkowe	Top	color	firmy	Roeko	
nadają	się	idealnie	do	zastosowania	w	techni-
kach	bocznej	i	pionowej	kondensacji	do	per-
fekcyjnego	trójwymiarowego	wypełnienia	 
kanału	korzenia	zęba.	Częściowe	kodowanie	
kolorem	ćwieków	o	zabarwieniu	różowym	
zapobiega	pomyleniu	różnych	wielkości.

•	 łatwe	wprowadzenie	do	kanału

•	 widoczne	na	zdjęciach	RTG

•	 stabilne,	a	jednak	wystarczająco	elastyczne,	
żeby	dopasować	się	dokładnie	do	ścianek	
kanału

•	 o	optymalnej	tolerancji	tkankowej

•	 zapewniona	absolutna	higiena

•	 w	pełni	zautomatyzowana	produkcja		

•	 o	wyjątkowych	zdolnościach	wchłaniania

•	 sterylne

•	 zgodne	z	wielkościami	określonymi	 
w	normie	ISO

•	 w	pełni	zautomatyzowana	produkcja

•	 bez	środków	łączących

•	 wysoka,	utrzymująca	się	na	tym	samym	
poziomie	elastyczność	przy	zachowaniu	
optymalnej	trwałości	

Ćwieki	gutaperkowe	Greater	Taper	firmy	 
Roeko	nadają	się	idealnie	do	wypełniania	ka-
nałów	korzenia	zęba,	które	zostały	opracowa-
ne	systemami	takimi	jak	GT	Files,	HERO,	Pro-
File,	Quantec	itp.	Średnica	na	początku	ćwie-
ka	jest	zgodna	z	wielkościami	wg	ISO,	dalej	
pojawia	się	kształt	bardziej	stożkowy	aniżeli	 
w	normie	ISO.

Wszystkie ćwieki Endo firmy Roeko znajdują się w ofercie w pojedynczych rozmiarach oraz w asortymentach.

Ćwieki o doskonałej jakości na potrzeby 
doskonałego leczenia

Ćwieki papierowe 

Ćwieki gutaperkowe  

Ćwieki gutaperkowe Greater Taper



Instrumenty do kondensacji bocznej  
i pionowej

Instrumenty	wykonane	są	z	niklu	i	tytanu	
oraz	posiadają	zdolność	zapamiętywania	
kształtu,	mogą	więc	powrócić	do	swojej	po-
przedniej	formy.	Instrumenty	są	elastyczne	i	
dają	się	łatwo	wprowadzić	do	krzywizn	kana-
łu	korzeniowego	w	celu	skutecznej	konden-
sacji	gutaperki,	także	w	wierzchołkowej		czę-
ści	kanału	korzeniowego.	Elastyczność	instru-
mentu	zmniejsza	nacisk	wywierany	na	ścian-
kę	kanału.

Rozmiary	15,	25,	35
 

Do	pionowej	kondensacji.	

•	 oznakowanie	rozmiaru	przy	pomocy	 
pierścieni	na	uchwycie

•	 stal	nierdzewna

•	 skala	do	określenia	długości	podana	w	mm	

Precyzyjne odsysanie z wykorzystaniem 
kaniul odsysających

Mikrochirurgiczne kaniule odsysające, 
pojedyncze, zapakowane w sterylnej  
torebce, do natychmiastowego użycia 

Surgitip-micro	zostały	specjalnie	zaprojekto-
wane	do	prac	pod	mikroskopem	i	lupą.	 
Wyjątkowo	mały	otwór	aspiracyjny	wielkości	
tylko	1,2	mm	umożliwia	precyzyjne	odsysa-
nie	bez	pogarszania	pola	widzenia.
Z	podwójnym	adapterem,	który	można	 
sterylizować	w	autoklawie

Rozpychacz NiTi Upychacz 

Surgitip-micro 



•	 jest	pierwszym	niepodgrzewanym,	płyn-
nym	systemem	gutaperki,	która	nie	kurczy	
się,	lecz	lekko	rozszerza	się	(0,2%)

•		najwyższa	szczelność,	wyśmienita	płynność,	
wyjątkowa	biokompatybilność

•	 	bardzo	łatwe	stosowanie,	ponieważ	po-
trzebny	jest	tylko	jeden	ćwiek	glówny	-	Ma-
sterpoint	(kondensacja	nie	jest	konieczna)

•	 umożliwia	poprawne	wypełnienie	korzenia

•	 można	bez	żadnych	problemów	usunąć	
podczas	powtórnego	leczenia

•	 zapewnia	bardzo	szczelne	zamknięcie	 
kanału	korzenia

•	 jest	dobrze	widoczny	na	zdjęciach	RTG	i	
umożliwia	tym	samym	przeprowadzenie	
skutecznej		oceny	wyniku	leczenia	

Dwa w jednym – system wypełniania  
kanałów korzenia „na zimno”

Produkt 

Kapsułka 
GuttaFlow®	jest	materiałem	dwuskładniko-
wym	(system	pasta-pasta).	Specjalna	kapsuł-
ka	do	jednorazowego	użycia	zapewnia	do-
kładne	dozowanie	i	poprawne	mieszanie.	 
Zanieczyszczenie	jest	wykluczone.
Zawartość	kapsułki	mieszana	jest	przez	 
30	sekund	w	mieszalniku.

Końcówka dokanałowa Canal Tip 
Szybka,	prosta	i	bezpieczna	aplikacja
Do	łatwego	dozowania	materiału	przygoto-
wano	końcówkę	dokanałową	Canal	Tip	z	 
zamknięciem	typu	luer-lock.Końcówkę	doka-
nałową	Canal	Tip	można	zginać,	żeby	Gutta-
Flow®	mógł	zostać	szybko	i	łatwo	zaapliko-
wany.

Pistolet 
Pistoelt	ma	wydłużoną	część	przednią	aby	
uzyskać	lepszy	zasieg	podczas	aplikacji.	 
W	wyniku	równoległego	ruchu	dźwiefni	 
pistoletu	wykonywana	jest	kontrolowana,	
płynna	aplikacja	materiału.	

GuttaFlow® 
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1	 Ostateczne	opracowanie	kanałów	 
korzeniowych

2	 Określenie	długości	roboczej 3	 Ustawienie	zielonego	stopera	na	końców-
ce	dokanałowej	na	3	mm	

5	 Zwilżenie	ćwieka	głównego	(Masterpoint)	
materiałem	GuttaFlow®

4	 Wprowadzenie	materiału	GuttaFlow®	 
z	końcówki	dokanałowej	Canal	Tip	do	częsci	
wierzchołkowej

6	 Wypełnienie	kanałów	materiałem	Gutta-
Flow®	i	ćwiekami	głównymi

7	 Wsteczne	wypełnienie	kanału	GuttaFlow®		 8	 Skracanie	ćwieków	głównych	przy	 
pomocy	gorącego	narzędzia

Produkt testowany klinicznie:

Badanie kliniczne 
Badania	kliniczne	są	organizowane	w	ramach	
badania	 wieloośrodkowego	 pod	 kierownic-
twem	NIOM	(Norweskiego	 Instytutu	Badania	
Materiałów	 Stomatologicznych)	 i	 przepro-
wadzane	w	klinikach	w	Niemczech,	Norwegii	
i	USA.
Tymczasowy	 raport	 końcowy	 z	 badania	 po-
kazuje	 doskonałe	 rezultaty	 w	 zakresie	 właś-
ciwości	 leczniczych.	 Na	 podstawie	 systemu	
scoringu	PAI	zmierzono	wskaźnik	skuteczności	
wynoszący	 0,7-0,8,	 udokumentowany	 przez	
okres	1	roku.
 

Inne badania 
Przeprowadzono	 już	 szereg	 innych	 badań	
GuttaFlow®.	 Bliższe	 informacje	 dotyczące	
GuttaFlow®	można	uzyskać	na	stronie	interne-
towej	www.guttaflow.com.	

Czas	opracowania	GuttaFlow®	wynosi	do	 
15	minut.

Utwardzenie	 następuje	 po	 25-30	 minutach.	
Dopływ	ciepła	skraca	czas	opracowania.

Łatwe wypełnienie kanału korzenia przy użyciu  GuttaFlow®

Zdjęcia: Dr. Hornberger, Dr. Schuhmann, Puchheim (Bhf)/Niemcy

9	 Kanały	korzeniowe	wypełnione	ćwiekami	
głównymi	i	GuttaFlow®



RoekoSeal Automix 
by

RoekoSeal Single Dose 
by

•	 gotowy	do	użycia

•	 elastyczne	pobieranie	materiału	zgodnie	 
z	zapotrzebowaniem

•	 po	wymieszaniu	powstaje	jednolita	masa	
bez	pęcherzyków

•	 łatwe	stosowanie	

Wyjątkowy uszczelniacz
Dwie proste techniki

•	 w	pojdynczych	porcjach

•	 zapewniona	higiena

•	 łatwe	stosowanie

•	 nadaje	się	idealnie	do	przygotowania	 
leczenia

•	 wystarczająca	dawka	materiału	do	 
wypełnienia	zęba	wielokorzeniowego		

RoekoSeal jest wyjątkowym materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych. Jego wła-
ściwości chemiczno-fizyczne spełniają wszelkie wymagania materiału do wypełniania 
kanałów korzeniowych. RoekoSeal łączy doskonałe właściwości materiałowe, takie jak 
doskonała płynność, brak zjawiska kurczenia się i wyjątkowa tolerancja tkankowa, z łatwym 
stosowaniem. Nie jest już konieczne uciążliwe i zawodne dozowanie. RoekoSeal umożliwia 
doskonałe uszczelnienie i ustanawia nowe standardy w endodoncji pod względem jakości i 
tolerancji tkankowej. Zachowanie się RoekoSeal jako materiału w stanie płynnym jest tak 
dobre, że możliwe jest optymalne rozprowadzenie go w kanale korzeniowym i wypełnienie 
bocznych kanałów. Osiągnięty rezultat, szczelne wypełnienie, można dobrze skontrolować 
na zdjęciu rentgenowskim.

Po	lekkim	naciśnięciu	
tłoka	wymieszany	ma-
teriał	wydostaje	się	z	
końcówki	mieszającej.	

Na	ćwiek	gutaperko-
wy	należy	nałozyć	
RoekoSeal,	wprowa-
dzić	do	kanału	korze-
niowego	i	docisnąć	
aż	do	wierzchołka.



Produkt testowany klinicznie

Badanie kliniczne 
Wyniki	badań	klinicznych	dokumentują	wyraźnie	dobre	wyleczenie	zapalenia	tkanek	okołowierz-
chołkowych	i	wskazują	na	kliniczny	sukces	RoekoSeal.

Badanie	kliniczne	przeprowadzono	pod	kierownictwem	NIOM.	Materiałem	referencyjnym	był	niewytwarzany	komercyjnie	
preparat	na	bazie	ZOE	(Grossman	Sealer).	Do	badania	na	199	przypadkach	włączono	wyłącznie	zęby	z	okołowierzchołkowy-
mi	zmianami	chorobowymi,	aby	możliwa	była	obserwacja	wyleczenia.
Badanie	opublikowano	w	Journal	of	Endodontics	2003	Apr;	36(4):296-301
  

przy	wypełnieniu		 3	miesiące		 12	miesięcy	

Wysuszenie kanału korzeniowego ćwiekami 
papierowymi Roeko

Nałożenie RoekoSeal na ćwiek gutaperkowy

Umieszczenie w kanale Zamknięty kanał korzeniowy

Zastosowanie



RoekoSeal Automix

Dla zamawiających
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GuttaFlow® REF Ilość

Zestaw	wprowadzający				 349	120

20	kapsułek	GuttaFlow®	

20	końcówek	dokanałowych	+	stoper	

3	adaptery	dla	RotoMix™	*	

1	dozownik	

100	ćwieków	gutaperkowych	ISO	15-40	

60	ćwieków	gutaperkowych	Greater	Taper	0.04	20-45	

Opakowanie	uzupełniające:			 349	130

20	kapsułek	GuttaFlow®	

20	końcówek	dokanałowych	+	stoper		

Pistolet:				 349	131

Opakowanie	uzupełniające:				 349	132

20	końcówek	dokanałowych	+	stoper	

Opakowanie	uzupełniające:				 349	133

3	adaptery	dla	RotoMix™	*

*	RotoMix™	nie	jest	znakiem	towarowym	Coltène/Whaledent

RoekoSeal REF Ilość

Zestaw	 349	100

Aplikator	do	ponownego	uzupełnienia		 349	102

Końcówki	mieszające				 349	105

RoekoSeal Single Dose (40	szt.)	 349	103

Endo-Frost (200	ml)	 240	000

 

Waciki Endo-Frost  (500	szt.)	 240	001

Pilniki typu H (6	szt.)	 Rozmiar	ISO Ilość

Pilniki typu K   (6	szt.)	

Poszerzacz (6	szt.)	  

Stoper	(50	szt.)	 331	000

Pojemnik Endo REF Ilość

Typ	C	 330	001

Typ	CS	 330	002

Endo-Rac 332	000

Pudełko do sterylizacji Steribox  (500 szt.) 332	010

Papier sterylizacyjny (500 szt.)	 332	020

Flexi Dam non latex (30	szt.)	

kolor	fioletowy	 390	035

kolor	niebieski	 390	033

Dziurkacz firmy Roeko   390	010

Kleszcze do zakładania klamer firmy Roeko  390	011

Klamry firmy Roeko Numer Ilość

Ramka z tworzywa sztucznego firmy Roeko, składana 390	041

Surgitip-micro (20 szt.)	 462	012

activ point Rozmiar	ISO Ilość

Ćwieki z Ca(OH)2 PLUS Rozmiar	ISO Ilość

Ćwieki papierowe  Rozmiar	ISO Ilość

Top	color	

Ćwieki gutaperkowe   Rozmiar	ISO  Ilość

Top	color	

Ćwieki Greater Taper  Rozmiar Ilość

Rozpychacz NiTi Rozmiar

Upychacz Rozmiar

Poldent sp .z o.o. 
00-175	Warszawa
al.	Jana	Pawła	II	80,	lokal	VI
Tel:	022	351	7	650	do	655,	
022	827	29	99,	022	351	7	656		
do	664
fax:	022	351	7	679
mail:	poldent@poldent.pl
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