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Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski 

                ul . E.Kwiatkowskiego 1 

                37 - 450 Stalowa Wola 

                POLAND 

SYNTEX 
Materiál pro výplň a utěsnění kořenových kanálků 

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE 

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ 

SLOŽENÍ : epoxidové pryskyřice, vápník wolframan, oxid zirkoničitý, aminy, oxid křemičitý, silikonový 
olej 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Permanentní výplň kořenových kanálků stálých zubů za pomoci gutta-percha čepů. 
Materiál může být použit při všech technikách uzavírání kořenových kanálků. Je vhodný zejména pro 
termický způsob. 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Těsnící pasta SYNTEX se dodává  v duální stříkačce, kde jsou obě složky rozděleny  v poměru 1:1. 
Před aplikací produktu připravte, vypláchněte a vysušte kořenový kanálek. 
POZOR! Musíte použít originální duální ventil, který je přiložen k produktu, aby se řádně promíchaly 
obě složky. 
Naneste malé množství SYNTEXu na špičku plnící jehly; pomalu jehlou pohybujte směrem k apexu 
nejnižší možnou rychlostí mikro-motoru. Odejměte Lentuli z kanálku nejnižší možnou rychlostí mikro-
motoru. 
Aplikujte pastu SYNTEX na předem dezinfikované a vysušené místo.  Vyplňte kořenový kanálek. V 
kanálku mohou být umístěny přídavné čepy, případně může být vyplněn metodou boční nebo vertikální 
kondenzace gutta-percha. 
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Nepoužívejte produkt SYNTEX u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku. 
Předejděte kontaktu nepolymerizovaného materiálu s pokožkou nebo sliznicí. 
V případě kontaktu vypláchněte dostatečným množstvím vody. 
OPATŘENÍ 
Při práci v produktem používejte ruber-dam. 
Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a oblečení. 
Způsobuje podráždění kůže. Při polknutí zdraví škodlivý. Toxický pro vodní organismy. 
Dráždí sliznici dutiny ústní. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte vodou.  
Produkt dráždí oči. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. 
Při polknutí nevyvolávejte zvracení. Vypijte dostatečné množství vody. Kontaktujte lékaře. 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v zabezpečeném obalu při teplotě 2 – 25 °C. 
Chraňte před slunečním svitem. 
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Udržujte mimo dosah dětí. 
Datum exspirace je uvedeno na štítku. 
ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU 
Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně. 
BALENÍ 
Duální stříkačka obsahující 10 g přípravku 


