
• Pålideligt koldfyldningssystem til rodkanaler
• Guttaperka og forsegler i én enkel applicering
• NYT: Bioaktivitet til ophelingsprocessen

GuttaFlow®

Ikke kun til fyldning, men også til opheling



Sikrer optimal fordeling i hele rodkanalen. 

Gutta Flow er også tiksotropisk, hvilket betyder, 

at viskositeten mindskes under tryk. Materialet 

flyder derfor ind i de mindste kanaler.

Dobbeltvirkning

Kvaliteter ved  

GuttaFlow®

To-i-ét - Koldfyldningssystem til 
rodkanaler
GuttaFlow 2 er et innovativt fyldningssystem til rodkanaler, der 

kombinerer to produkter i ét: guttaperka i pulverform med en par-

tikelstørrelse på mindre end 30 µm samt en forsegler. Dette nye 

fyldningssystem virker med koldt, fritflydende guttaperka.

Udvidelse og adhæsion!
Tæt forsegling på grund af udvidelse og adhæsion.

GuttaFlow er det første flydende, ikke-opvarmede guttaperka, 

der ikke krymper, men udvider sig en smule. Den lette udvidelse 

af materialet resulterer i en fremragende forsegling. GuttaFlow 

udviser også en fortræffelig adhæsion til guttaperka-pointen 

(masterpoint) samt til dentinvæggen.

COLTENE – Din endodontispecialist

COLTENE står for topkvalitet hvad angår fremstilling af pålidelige 

endodontiske materialer. Papir- og guttaperka-points, GuttaFlow, 

RoekoSeal, ParaPost og ParaCore er klinisk dokumenterede produk-

ter, der sikrer en vellykket endodontisk behandling.

GuttaFlow udviser også en fortræffelig 
tilpasning til dentin og guttaperka.

Professor Jorge og Norma Uribe Echevarría,

Faculty of Odontology, Córdoba, Argentina

Dentin tubuli fyldt med GuttaFlow og dentin fjernet med syre.

Professor Halina Pawlicka, Lodz universitet

Dr. Johannes Ebert, Erlangen universitet

Dentin GuttaFlow Guttaperka-points

Uovertrufne flydeegenskaber

Gennem kontakten med kropsvæsker kan 

materialer opløse sig i løbet af årene, hvilket 

skaber grobund for bakterier. Konventionelle 

rodkanalforseglingsmaterialer er opløselige 

i forskellig grad. GuttaFlow 2 er så godt som 

uopløselig. Faktisk viser tests i henhold til 

ISO 6876:2001 en opløselighed på 0,0 %*. 

Dette resulterer i en dimensionelt stabil og 

uigennemtrængelig rodkanalfyldning.

 

Takket være GuttaFlow bioseals aktivitet er op-

løseligheden af dette materiale højere (0,8 %**).

* ifølge ISO 6876:2001

Dentale rodkanalforseglingsmaterialer

Kilde: NIOM Norwegian Institute for Dental Material Testing

** Kilde: interne målinger

Næsten uopløselig*



25 - 30 min

8 - 10 min

25 - 30 min 12 - 16 min

Moderne obturationsmetode

Meget god biokompatibilitet
Når det drejer sig om endodontiske fyldningsmaterialer, 

der forbliver i kroppen i mange år, er det vigtigt, at der 

ikke opstår bivirkninger. Konventionelle materialer påvi-

ser toksiske egenskaber, lige fra "ikke-toksisk til mildt tok-

sisk", "moderat toksisk" til "alvorligt toksisk". Studier viser, 

at GuttaFlow er ekstremt biokompatibelt.

Den nemme vej til obturation 
af rodkanalen

ARBE JDSTID:

10-15 min

HÆRDNING:

25-30 min

> Flydende to-i-ét-koldfyldningssystem

> Udvidelse – ingen tidskrævende kondensering påkrævet

> Adhæsion til guttaperka-point og dentinvæg

> Anvendelsen af yderligere forseglere er ikke påkrævet

> Uovertrufne flydeegenskaber

> Muliggør en glimrende forberedelse af stifter

> Er så godt som uopløselig

> Optimal beskyttelse mod reinfektion

> Glimrende røntgentæthed

> Tæt forsegling af rodkanalen

En pålidelig obturation er det ideelle grundlag for en vellykket 

endodontisk behandling. En vigtig faktor for en uigennemtrænge-

lig fyldning med langvarig stabilitet er det eksisterende rodkanal-

systems kompleksitet.

I det følgende tilfælde anvender Dr. Chaniotis undertryk til at obtu-

rere selv de mindste, laterale kanaler enkelt og effektivt:

Den smarte assistent:

Surgitip-endo

GuttaFlow® biosealGuttaFlow® 2

ARBE JDSTID:

5 min

HÆRDNING:

12-16 min

ARBE JDSTID:  10-15 min 4-5 min

HÆRDNING:  25-30 min  8-10 min

Kilde: Dr. Antonis Chaniotis



Alt er klinisk testet

Klinisk studie

Kliniske undersøgelser af det konventionelle GuttaFlow er organiseret inden for 

rammerne af et multicenter studie under vejledning af NIOM (Norwegian Insti-

tute for Dental Material Testing) og udføres i klinikker i Tyskland, Norge og USA. 

Den præliminære rapport ved studiets afslutning viser glimrende ophelingsre-

sultater. På baggrund af PAI-scoringssystemet blev der målt succesrater på 0,7 - 

0,8 , som blev dokumenteret i en periode på et år.

Billeder: Professor Ricardo Caicedo,

University of Louisville, Louisville, Kentucky, USA

Vellykket opheling med GuttaFlow®

Kliniske situationer

Præ operation  obturation  12 måneder
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Hver endodontisk behandling er forskellig. Men når patienten vejer over 150 kg, 

hjørnetænderne er 14 cm lange og den behandlende læge har en halv time til 

at arbejde i, før han risikerer sit liv, redder GuttaFlow ham bogstavelig talt fra 

løvens gab.

Yderligere studier

Der er allerede blevet udført en række andre studier om GuttaFlow.

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

Obturation under ekstreme forhold

Situation 1 - Dr. Antonis Chaniotis

P
R

Æ
O

P
ER

A
TI

V
T

P
O

ST
O

P
ER

A
TI

V
T

P
O

ST
O

P
ER

A
TI

V
T



1 2

3 4

Ikke kun til fyldning, men også til opheling

GuttaFlow® bioseal

Bioaktivt obturationsmateriale

COLTENE lancerer med GuttaFlow bioseal et intelligent obturati-

onsmateriale på markedet, der kan mere end at forsegle og fylde 

rodkanalen. Ved kontakt med væsker giver det bioaktive materiale 

naturlige, reparerende bestanddele som kalcium og silikater. Det 

aktiverer ligeledes de biokemiske processer, der giver yderligere 

støtte til regenerering i rodkanalen. Idéen er utrolig enkel: efter 

hærdning danner det nye GuttaFlow bioseal hydroxylapatitkrystal-

ler på overfladen. Krystallerne forbedrer adhæsionen signifikant og 

stimulerer ligeledes naturlige triggere, særligt regenereringen af 

knogle og dentinvæv. Ved at benytte sig af denne katalytiske virk-

ning kan både meget erfarne og mindre erfarne tandlæger skabe 

GuttaFlow® 2

GuttaFlow bioseal støtter aktivt regenerering i rodkanalen

holdbare løsninger for deres patienter, hvilket er endnu et skridt på 

vejen i deres bestræbelser på en optimal endodontisk behandling.

Tidligere var det kun dentalmaterialer som MTA eller bioglas, der 

udviste lignende regenerative og støttende egenskaber. De væ-

sentligste ulemper ved disse materialer er imidlertid den lange 

hærdningstid og komplicerede håndtering. Som med det doku-

menterede GuttaFlow 2 system kombinerer GuttaFlow bioseal 

også det fritflydende guttaperka med en passende forsegler ved 

stuetemperatur.

Fig. 1

3,5 × forstørrelse af overfladen på GuttaFlow 2

Fig. 2

3,5 × forstørrelse af overfladen på GuttaFlow bioseal. 

Genkendelig dannelse af hydroxylapatitkrystaller.

Fig. 3

2500 × forstørrelse af overfladen på GuttaFlow 2 

under et scannende elektronmikroskop.

Fig. 4

2500 × forstørrelse af hydroxylapatitkrystal-

lerne på overfladen på GuttaFlow bioseal un-

der et scannende elektronmikroskop.

Kilde: Interne tests 
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ROEKO GuttaFlow 2 Introkit (kapsler)

REF Mængde Indhold

6001 3702 20 Kapsler, GuttaFlow 2

20 Kanalspidser + stop

3 Adaptere til RotoMix™*

1 Dispenser

100 Holdespidser ISO 30-60

60 Guttaperka-points, større tilspidsning 0,04 20-45

Refill-pakker, kapsler og tilbehør

REF Mængde Indhold

6001 3704 20 Kapsler, GuttaFlow 2

20 Kanalspidser + stop

6001 3706 20 Kapsler, GuttaFlow 2 FAST

20 Kanalspidser + stop

6001 3707 1 GuttaFlow 2 dispenser

349 132 20 Kanalspidser + stop

349 134 20 Kombispidser + stop

349 133 3 Adaptere til RotoMix™*

ROEKO GuttaFlow 2 standardsæt

REF Mængde Indhold

6001 3701 1 Sprøjte med dobbeltcylinder

12 Blandespidser

1 Blandeblok

ROEKO GuttaFlow 2 Refill-pakke, sprøjte

REF Mængde Indhold

6001 3745 1 Sprøjte med dobbeltcylinder

ROEKO GuttaFlow 2 Refill-pakke, blandespidser

REF Mængde Indhold

6001 3719 24 Blandespidser

Tr
yk

t p
å 

ik
ke

-k
lo

rb
le

ge
t p

ap
ir.

 R
et

te
n 

til
 te

kn
is

ke
 æ

nd
rin

ge
r f

or
b

eh
ol

de
s.

 ©
 2

01
6 

C
ol

tè
ne

/W
ha

le
de

nt
 G

m
b

H
 +

 C
o.

 K
G

GuttaFlow® 2 og tilbehør
SprøjteKapsler

* RotoMix™ er ikke et varemærke, der tilhører Coltène/Whaledent

ROEKO GuttaFlow bioseal standardsæt

REF Mængde Indhold

6001 9560 1 Sprøjte med dobbeltcylinder

12 Blandespidser

1 Blandeblok

ROEKO GuttaFlow bioseal refill-pakke, sprøjte

REF Mængde Indhold

6001 9561 1 Sprøjte med dobbeltcylinder

ROEKO GuttaFlow bioseal refill-pakke,  
blandespidser

REF Mængde Indhold

6001 9562 24 Blandespidser

GuttaFlow® bioseal 
og tilbehør

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Schweiz
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/Tyskland
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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