
• Sistema de obturação frio para canais radiculares
• Guta-percha e selante em uma única aplicação
• NOVO: Bioatividade para o processo de cura

GuttaFlow®

Não só para obturar, mas também para curar



Assegura distribuição ótima no canal radicular. 

GuttaFlow também é tixotrópico, o que signifi-

ca que a viscosidade diminui sob pressão. Por-

tanto o material flui para dentro dos menores 

canais.

Efeito duplo

Qualidades do  

GuttaFlow®

Dois em um - Sistema de  
enchimento frio para canais 
radiculares
GuttaFlow 2 é um sistema de obturação inovador para canais radi-

culares, que combina dois produtos em um: guta-percha em pó 

com tamanho de partícula menor que 30 µm, e selante. Este novo 

sistema de obturação funciona com guta-percha fria de fluxo livre.

Expansão junto com adesão!
Selamento firme devido à expansão e à adesão.

GuttaFlow é o primeiro guta-percha microhíbrido, não aquecido 

que não encolhe, mas se expande ligeiramente. A ligeira expansão 

do material acarreta um selamento excelente. GuttaFlow também 

exibe excelente adesão à ponta de guta-percha (ponta mestre) e à 

parede de dentina.

COLTENE – O seu especialista na  
endodontia

COLTENE significa excelência no fabrico de materiais endodônticos 

confiáveis. Pontas de papel e de guta-percha, GuttaFlow, Roeko-

Seal, ParaPost e ParaCore são produtos comprovados clinicamente 

que garantem um tratamento endodôntico bem sucedido.

GuttaFlow tem ajuste perfeito à  
dentina e à guta-percha.

Professor Jorge e Norma Uribe Echevarría,

Faculdade de Odontologia, Córdoba, Argentina

Tubulos de dentina enchidos com GuttaFlow e dentina removida 

com ácido.

Professor Halina Pawlicka, Universidade de Lodz

Dr. Johannes Ebert, Universidade de Erlangen

Dentina GuttaFlow Ponta de guta-percha

Excelentes propriedades de fluxo

Através do contato com os fluidos corporais, 

os materiais podem se dissolver ao longo 

dos anos, criando espaço para a colonização 

bacteriana. Os materiais selantes para canais 

radiculares são solúveis em diferentes graus. 

A solubilidade do GuttaFlow 2 é praticamente 

zero. De fato, testes de acordo com a ISO 

6876:2011 demonstram uma solubilidade de 

0,0%*. Isso resulta em um enchimento para 

canal radicular dimensionalmente estável e 

impermeável.

 

Graças à atividade do GuttaFlow bioseal, a so-

lubilidade deste material é superior (0,8%**).

* de acordo com ISO 6876:2001

Materiais selantes de canal radicular dental,

Fonte: NIOM Norwegian Institute for Dental Material Testing  

(Instituto Norueguês para Testes de Materiais Odontológicos)

** Fonte: medições internas

Praticamente insolúvel*



25 - 30 min

8 - 10 min

25 - 30 min 12 - 16 min

Método de obturação moderno

Biocompatibilidade muito boa
No caso de materiais de obturação endodônticos que 

permanecem no corpo por muitos anos, é importante 

que não haja efeitos adversos. Materiais convencionais 

demonstram ter características tóxicas que variam de 

"ligeiramente não tóxico", "moderadamente tóxico" a 

"altamente tóxico". Estudos mostram que o GuttaFlow é 

extremamente biocompatível.

O caminho simples para a  
obturação do canal radicular

TEMPO DE  

PROCESSAMENTO:

10 - 15 min.

CURA:

25 - 30 min.

> Sistema dois-em-um de obturação frio

> Expansão – sem necessidade de condensação demorada

> Adesão à ponta de guta-percha e à parede de dentina

> Não há necessidade de selantes adicionais

> Excelentes propriedades de fluxo

> Permite excelente preparação posterior

> A solubilidade é praticamente zero

> Proteção ótima contra reinfecção

> Excelente radiopacidade

> Selamento firme do canal radicular

Uma obturação confiável é a base ideal para um tratamento endo-

dôntico de sucesso. Um fator imprtante para uma obturação imper-

meável com estabilidade duradoura é a complexidade do sistema 

de canal radicular existente.

No caso a seguir, Dr. Chaniotis usa pressão negativa para obturar 

mesmo os canais laterais mínimos com facilidade e de forma efi-

ciente:

O assistente inteligente:

Surgitip-endo

GuttaFlow® biosealGuttaFlow® 2

TEMPO DE  

PROCESSAMENTO:

5 min.

CURA:

12 - 16 min.

TEMPO DE PROCESSAMENTO:  10 - 15 min.  4 - 5 min.

CURA:  25 - 30 min.  8 - 10 min.

Fonte: Dr. Antonis Chaniotis



Tudo testado clinicamente

Estudo clínico

Estudos clínicos acerca do GuttaFlow convencional são organizados no âmbito 

de um estudo multicêntrico sob a direção do NIOM (Instituto Norueguês para 

Testes em Materiais Odontológicos) e realizados em consultórios na Alemanha, 

Noruega e os EUA. O relatório do estudo final preliminar apresenta excelentes 

resultados de cura. Com base no sistema de avaliação PAI, as taxas de sucesso de 

0,7 - 0,8  foram medidos e documentados em um período de um ano.

Figuras: Professor Ricardo Caicedo,

Universidade de Louisville, Louisville, Kentucky, EUA

Cura bem sucedida com GuttaFlow®

Casos Clínicos

Pré-cirúrgico  obturação  12 meses
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Todo tratamento endodôntico é diferente. Mas quando o paciente pesa mais de 

150 kg, os caninos têm mais de 14 cm de comprimento e o dentista tem apenas 

meia hora para trabalhar antes que coloque a sua vida em risco, GuttaFlow lite-

ralmente é a salvação.

Outros estudos

Já foram realizados diversos outros estudos sobre o GuttaFlow.

www.guttaflow.com.
Caso 2 - Dr. Thomas Rieger

Obturação sob condições extremas

Caso 1 - Dr. Antonis Chaniotis
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Não só para obturar, mas também para curar

GuttaFlow® bioseal

Material bioativo para obturação

Com o GuttaFlow bioseal, a COLTENE lança um material para obtu-

ração inteligente no mercado que pode fazer mais do que vedar e 

encher o canal radicular. Ao entrar em contato com fluidos, o mate-

rial bioativo disponibiliza constituintes de reparação natural como 

cálcio e silicatos. Ele também ativa processos bioquímicos que au-

xiliam na regeneração do canal radicular. A ideia é muito simples: 

após a cura, o novo selante GuttaFlow forma cristais de hidroxia-

patite na superfície. Os cristais melhoram a adesão de forma signi-

ficativa e também estimulam ativadores naturais, especialmente a 

regeneração de tecido ósseo e da dentina. O uso deste efeito cata-

lisador ajuda tanto os especialistas ENDO, quanto os novatos a criar 

GuttaFlow® 2

GuttaFlow bioseal auxilia ativamente a regeneração no canal radicular

soluções de longa durabilidade para os seus pacientes, desta forma 

constituindo ainda em um avanço na busca de um tratamento en-

dodôntico ótimo.

Até agora, apenas materiais odontológicos como MTA ou biovidro 

mostraram propriedades regenerativas e auxiliares similares. No 

entanto, as maiores desvantagens destes materiais envolveram 

o tempo de cura longo e o manuseio complicado. Como com o 

comprovado sistema GuttaFlow 2, o GuttaFlow bioseal também 

combina guta-percha de fluxo livre com um selante apropriado à 

temperatura ambiente.

Fig. 1

3,5 × aumento da superfície do GuttaFlow 2

Fig. 2

3,5 × aumento da superfície do GuttaFlow bioseal 

Formação visível dos cristais de hidroxilapatite

Fig. 3

2500 × aumento da superfície do GuttaFlow 2 

sob microscópio eletrônico de varredura.

Fig. 4

2500 × aumento dos cristais de hidroxilapatite na 

superfície do GuttaFlow bioseal sob microscópio 

eletrônico de varredura.

Fonte: Testes internos 
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ROEKO GuttaFlow® 2 Introkit (cápsulas)

REF Quantidade Conteúdo

6001 3702 20 Cápsulas GuttaFlow 2

20 Tips para canal + stops

3 Adaptadores para RotoMix™*

1 Aplicador

100 Pontas de retenção ISO 30-60

60 Pontas de guta-percha Greater Taper 0.04 20-45

Recargas de cápsulas e acessórios

REF Quantidade Conteúdo

6001 3704 20 Cápsulas GuttaFlow 2

20 Tips para canal + stops

6001 3706 20 Cápsulas GuttaFlow 2 FAST

20 Tips para canal + stops

6001 3707 1 Aplicador GuttaFlow 2

349 132 20 Tips para canal + stops

349 134 20 Kit tips + stops

349 133 3 Adaptadores para RotoMix™*

Kit padrão ROEKO GuttaFlow 2

REF Quantidade Conteúdo

6001 3701 1 Seringa de corpo duplo

12 Pontas misturadoras

1 Almofada misturadora

Recarga seringa ROEKO GuttaFlow 2

REF Quantidade Conteúdo

6001 3745 1 Seringa de corpo duplo

Recarga de pontas misturadores ROEKO GuttaFlow 2

REF Quantidade Conteúdo

6001 3719 24 Pontas misturadoras
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GuttaFlow® 2 e acessórios
SeringaCápsulas

* RotoMix™ não é marca registrada da Coltène/Whaledent

Kit padrão ROEKO GuttaFlow bioseal

REF Quantidade Conteúdo

6001 9560 1 Seringa de corpo duplo

12 Pontas misturadoras

1 Almofada misturadora

Recarga seringa ROEKO GuttaFlow bioseal

REF Quantidade Conteúdo

6001 9561 1 Seringa de corpo duplo

Recarga tips misturadoras ROEKO GuttaFlow bio-
seal

REF Quantidade Conteúdo

6001 9562 24 Pontas misturadoras

GuttaFlow® bioseal  
e acessórios

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Suíça
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/Alemanha
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com
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