
• Zanesljiv sistem hladne polnitve koreninskih kanalov
• Gutaperča in polnilna pasta v enem vnosu
• NOVO: Bioaktivnost za postopek celjenja

GuttaFlow®

Ne le za polnitev, temveč tudi za celjenje



Zagotavlja optimalno porazdelitev po korenin-

skem kanalu. GuttaFlow je tudi tiksotropen, kar 

pomeni, da se viskoznost pod tlakom zmanjša, 

zato material steče v najmanjše kanale.

Dvojni učinek

Kakovost materiala 

GuttaFlow®

Dva-v-enem - zanesljiv sistem 
za hladno polnitev koreninskih 
kanalov
GuttaFlow 2 je inovativen polnilni sistem za polnitev koreninskih 

kanalov, ki združuje dva izdelka v enem: gutaperčo v prahu z ve-

likostjo delcev manj kot 30 µm in polnilno pasto. Ta nov polnilni 

sistem deluje s hladno tekočo gutaperčo.

Ekspanzija sreča adhezijo!
Tesnjenje zaradi ekspanzije in adhezije.

GuttaFlow je prva tekoča, nesegreta gutaperča, ki se ne krči, temveč 

se rahlo razširi. Zaradi blage ekspanzije material odlično tesni. 

GuttaFlow kaže odlično vezavo na gutaperčin poen (glavni poen) 

kot tudi na dentin.

COLTENE – Vaš specialist za endodontijo

COLTENE pomeni odličnost v izdelavi zanesljivih endodontskih 

materialov. Papirnati in gutaperčini poeni, GuttaFlow, RoekoSeal, 

ParaPost in ParaCore so izdelki, za katere je klinično dokazano, da 

zagotavljajo uspešno endodontsko zdravljenje.

GuttaFlow se odlično prilega na  
dentin in gutaperčo.

Profesor Jorge in Norma Uribe Echevarría,

Fakulteta za stomatologijo, Córdoba, Argentina

Dentinski tubuli, napolnjeni z materialom GuttaFlow, in dentin, 

odstranjen s kislino.

Profesor Halina Pawlicka, Univerza Lodz

Dr. Johannes Ebert, Univerza Erlangen

Dentin GuttaFlow Gutaperča

Izvrstno teče

Zaradi stika s telesnimi tekočinami se lahko 

materiali z leti raztopijo, kar ustvari prostor za 

kolonizacijo bakterij. Običajni materiali za pol-

njenje koreninskih kanalov so različno topni. 

Topnost materiala GuttaFlow 2 je praktično 

enaka nič. Testi v skladu z ISO 6876:2001 de-

jansko kažejo topnost 0,0 %*. To povzroči 

stabilno in neprepustno polnitev koreninskih 

kanalov.

 

Zaradi aktivnosti polnilne paste GuttaFlow bi-

oseal je topnost tega materiala višja (0,8 %**).

* v skl. z ISO 6876:2001

Materiali za polnitev koreninskih kanalov,

Vir: NIOM Norveški inštitut za testiranje dentalnih materialov

** Vir: interne meritve

Skoraj netopen*



25 - 30 min

8 - 10 min

25 - 30 min 12 - 16 min

Sodobna metoda polnjenja

Zelo dobra biokompatibilnost
Za endodontske polnilne materiale, ki se nahajajo v tele-

su mnogo let, je pomembno, da nimajo škodljivega de-

lovanja. Običajni materiali kažejo toksične lastnosti, ki so 

lahko od “blago netoksični“, “zmerno toksični“ do “močno 

toksični“. Študije so pokazale, da je material GuttaFlow iz-

jemno biokompatibilen.

Preprost način polnjenja 
koreninskih kanalov

DELOVNI ČAS:

10 - 15 min.

STRJE VANJE:

25 - 30 min.

> Tekoč sistem hladne polnitve dva-v-enem

> Ekspanzija – časovno potratna kondenzacija ni potrebna

> Adhezija na gutaperčin poen in dentinsko steno

> Uporaba dodatne polnilne paste ni potrebna

> Izvrstno teče

> Omogoča izvrstno pripravo zatička

> Topnost je praktično enaka nič

> Optimalna zaščita pred ponovno okužbo

> Odlična radiopačnost

> Odlično tesni koreninski kanal

Zanesljiva polnitev je idealna osnova za uspešno endodontsko 

zdravljenje. Pomemben dejavnik za neprepustno polnitev z dolgo-

trajno stabilnostjo je kompleksnost obstoječega koreninsko-kanal-

skega sistema.

V naslednjih primerih uporablja dr. Chaniotis podtlak, s katerim na-

polni še najmanjše stranske kanale na preprost in učinkovit način:

Pameten pomočnik:

Surgitip-endo

GuttaFlow® biosealGuttaFlow® 2

DELOVNI ČAS:

5 min.

STRJE VANJE:

12 - 16 min.

DELOVNI ČAS: 10 - 15 min. 4 - 5 min.

STRJE VANJE:  25 - 30 min.  8 - 10 min.

Vir: Dr. Antonis Chaniotis



Vse klinično testirano

Klinična raziskava

Klinične raziskave z običajnim materialom GuttaFlow so vključene v okvir multi-

centrične raziskave pod nadzorom NIOM (Norveškega inštituta za testiranje den-

talnih materialov) in potekajo v klinikah v Nemčiji, na Norveškem in v ZDA. Pred-

hodna zaključna poročila raziskave kažejo izvrstne rezultate celjenja. Na podlagi 

PAI sistema točkovanja so izmerili stopnje uspeha 0,7 - 0,8 , ki so dokumentirane 

v enoletnem obdobju.

Slike: profesor Ricardo Caicedo,

Univerza Louisville, Louisville, Kentucky, ZDA

Uspešno celjenje z materialom GuttaFlow®

Klinični primeri

Pred zdravljenjem.  polnitev  12 mesecev
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Vsako endodontsko zdravljenje je drugačno. Če pa tehta bolnik več kot 150 kg, 

so podočnjaki dolgi 14 cm in ima lečeči zobozdravnik pol ure, da delo opravi, 

preden je ogroženo njegovo življenje, ga GuttaFlow dobesedno reši iz levjih ust.

Nadaljnje raziskave

Z materialom GuttaFlow so opravili številne raziskave.

www.guttaflow.com.
Primer 2 - dr. Thomas Rieger

Polnitev v izjemnih pogojih

Primer 1 - dr. Antonis Chaniotis
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Ne le za polnitev, temveč tudi za celjenje

GuttaFlow® bioseal

Bioaktivni polnilni material

S polnilnim materialom GuttaFlow bioseal uvaja družba COLTENE 

na trg inteligentni polnilni material, ki več kot samo zatesni in na-

polni koreninski kanal. Po stiku s tekočino se iz bioaktivnega materi-

ala izločijo naravne sestavine za obnovo, kot so kalcij in silikati. Akti-

vira tudi biokemične procese, ki dodatno pomagajo pri regeneraciji 

v koreninskem kanalu. Zamisel je presunljivo preprosta: po strditvi 

tvori nov polnilni material GuttaFlow bioseal na površini kristale 

hidroksiapatita. Kristali bistveno izboljšajo adhezijo in spodbujajo 

naravne sprožilce za regeneracijo kosti in dentina. S pomočjo tega 

katalitičnega učinka lahko strokovnjaki in začetniki v endodontiji 

GuttaFlow® 2

Polnilni material GuttaFlow bioseal aktivno podpira regeneracijo  
v koreninskem kanalu

ustvarijo dolgotrajno rešitev za svoje paciente, kar predstavlja na-

daljnji preboj na poti k optimalnemu endodontskemu zdravljenju.

Podobne regenerativne in podporne lastnosti so do danes pokazali 

le dentalni materiali, kot sta MTA ali biosteklo. Vendar pa je glavna 

slabost teh materialov njihov dolg čas strjevanja in zapletena upo-

raba. Kot preverjeni sistem GuttaFlow 2 sistem, združuje polnilni 

material GuttaFlow bioseal tekočo gutaperčo z ustrezno polnilno 

pasto pri sobni temperaturi.

Sl. 1

3,5-kratna povečava površine materiala GuttaFlow 2

Sl. 2

3,5-kratna povečava površine polnilnega materiala 

GuttaFlow bioseal. Viden nastanek kristalov hidroksiapatita.

Sl. 3

2500-kratna povečava površine materiala GuttaFlow 2, 

posneta z vrstičnim elektronskim mikroskopom.

Sl. 4

2500-kratna povečava hidroksiapatitnih kristalov na površini 

polnilnega materiala GuttaFlow bioseal, posneta z vrstičnim 

elektronskim mikroskopom.

Vir: interni testi 
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ROEKO GuttaFlow 2 Introkit (kapsule)

REF Količina Vsebina

6001 3702 20 Kapsule GuttaFlow 2

20 Kanalske konice + stoperji

3 Nastavki za RotoMix™*

1 Dispenzor

100 Retencijske konice ISO 30-60

60 konice iz gutaperče večji konus 0,04 20-45

Refill Pakiranje kapsul in dodatki

REF Količina Vsebina

6001 3704 20 Kapsule GuttaFlow 2

20 Kanalske konice + stoperji

6001 3706 20 Kapsule GuttaFlow 2 FAST

20 Kanalske konice + stoperji

6001 3707 1 GuttaFlow 2 dispenzor

349 132 20 Kanalske konice + stoperji

349 134 20 Kombinirane konice + stoperji

349 133 3 Nastavki za RotoMix™*

ROEKO GuttaFlow 2 standardni komplet

REF Količina Vsebina

6001 3701 1 Dvojna brizga

12 Mešalna konica

1 Mešalna podlaga

ROEKO GuttaFlow 2 refill brizga

REF Količina Vsebina

6001 3745 1 Dvojna brizga

ROEKO GuttaFlow 2 refill mešalna konica

REF Količina Vsebina

6001 3719 24 Mešalna konica
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GuttaFlow® 2 in dodatki
BrizgaKapsule

* RotoMix™ ni blagovna znamka družbe Coltène/Whaledent

ROEKO GuttaFlow bioseal standardni komplet

REF Količina Vsebina

6001 9560 1 Dvojna brizga

12 Mešalna konica

1 Mešalna podlaga

ROEKO GuttaFlow bioseal refill brizga

REF Količina Vsebina

6001 9561 1 Dvojna brizga

ROEKO GuttaFlow bioseal refill mešalna konica

REF Količina Vsebina

6001 9562 24 Mešalna konica

GuttaFlow® bioseal 
in dodatki

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Švica
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent  
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Nemčija
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

© 2016 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com
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