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Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski 

                ul . E.Kwiatkowskiego 1 

                37 - 450 Stalowa Wola 

                POLAND 

MTA+ 
Materiál pro výplň a obnovu kořenových kanálků 

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE 

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ 

SLOŽENÍ:  
hydroxid vápenatý a křemíku, železo, hliník, sodík, draslík, bizmut, oxidy hořčíku, fosforečnan 
vápenatý 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Produkt se používá během ošetření zubů jako materiál pro výplň a pro dodání minerálů zubním 
kanálkům.  Po smíchání s vodou je připraven za 6-10 minut. 
MTA+ se používá speciálně v následujících případech: 
- demineralizační poškození kořenových kanálků 
- reverzní výplň apexu kořenového kanálku 
- přímé překrytí dřeně 
- odstranění dřeně 
- při ošetření zubů s neúplně vyvinutými kořeny 
Výrobek má remineralizační účinky na tvrdé tkáně zubu, bezpečně utěsňuje kořenový kanálek. 
MTA+ by se nemělo užívat jako samostatná nebo finální výplň kanálku. 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Umístěte obsah lahvičky s MTA+ práškem na mísící podložku. 
Přidejte 1-2 kapky MTA+ tekutiny pomocí pipety. 
Míchejte po dobu 30 sekund, dokud není dosaženo konzistence mokrého písku. V případě, že 
konzistence směsi je příliš hustá nebo drobivá, přidejte další kapku tekutiny ( nebo destilované vody ). 
Vložte přípravek do vybraného místa za pomoci amalgamového podavače. 
Použijte produkt pouze v případě, že akutní příznaky odezněly, jelikož kyselé pH reaguje s použitou  
MTA+. Dávka MTA+ je pouze na jedno použití. Po smíchání s MTA+ tekutinou ( nebo destilovanou 
vodou ) by se měl tento prášek použít do 10 minut. Po uplynutí této doby není již přípravek vhodný 
pro použití vzhledem k postupnému usazování a tvrdnutí směsi. 
MTA+ tekutinu spotřebujte do 1 roku od otevření. 
VAROVÁNÍ  
Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku. 
UPOZORNĚNÍ 
Produkt může způsobit poškození očí. 
Dráždí sliznici dutiny ústní, pokožku a oči. 
V případě kontaktu vypláchněte okamžitě dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 
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V případě požití vypijte dostatečné množství vody.  Nevyvolávejte zvracení. 
Vyhledejte lékařskou pomoc.  
Během ošetření se doporučuje použít ruber-dam, jednorázové rukavice a ochranné brýle. 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C. 
Chraňte před vlhkem. 
Udržujte mimo dosah dětí. 
Datum exspirace je uvedeno na obale. 
ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU 
Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 
-MTA+ MINI – 3x prášek MTA+ ( 0,14 g ) + 1x tekutina MTA+ ( 1 ml ) 
-MTA+ STANDARD – 6x prášek MTA+ ( 0,14 g ) + 1x tekutina MTA+ ( 1 ml ) 
-MTA+ MAXI – 10x prášek MTA+ ( 0,14 g ) + 1x tekutina MTA+ ( 1ml ) 
-MTA+ PRO – 10x prášek MTA+ ( 0,14 g ) + 1x tekutina MTA+ ( 1 ml ) + MATRIX MTA+ 


