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Návod k použití 
Čtěte pozorně a uchovejte pro budoucí potřebu.
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Odstraňovač gutaperči

1. Indikace
Odstranění gutaperči jako součást revize využívající 
nástroje NiTi s kónusem 0,2 mm.

2. Kontraindikace
Revize výplňových systémů obsahujících nosič s kovovým 
jádrem.

3. Klinický postup/vhodné použití:
Odstraňovač gutaperči se používá k revizi výplní kořeno-
vých kanálků po obnažení přístupové kavity kanálku. 
Nástroj je opatřen bezpečným koncem a „tupými“ zuby, 
které třením produkují při používání teplo. Gutaperčový 
odstraňovač se používá bez chlazení v rotačním režimu při 
otáčkách  opt 2000 ot/min v modrém kolénkovém násadci 
vrtačky. Nástroje se pohybuje podél stěny kanálku smě-
rem hrotu kořene. Jakmile gutaperča změkne, otáčky se 
výší na (4000 ot/min a nástroj je opatrně veden dále 
směrem ke hrotu kořene. Za tímto účelem je zásadně 
důležité, aby byla délka kanálku stanovena rentgenogra-
fi cky předem. Tento postup by měl trvat pouze několik 
sekund, zvláště v zakřivené oblasti kořenového kanálku, 
protože otáčení v zakřivené části kanálku zvyšuje riziko 
rozlomení nástroje. Po vytažení nástroje změklá gutaperča 
ulpí na nástroji a lze ji odstranit vhodným nástroji, jako je 
pinzeta, nebo otřením nástroje látkou.

4. Další léčba
Závěrečné čištění kořenového kanálku, například kořeno-
vým nástrojem Hedstroem.

5. Doporučení pro údržbu
Kořenové nástroje je nutné dezinfi kovat antikorozními 
dezinfekčními a čisticími přípravky pro točivé nástroje 
(např. Komet DC1). Doporučení pro použití (doba pono-
ření, koncentrace, vhodnost) dezinfekčních a čisticích 
přípravků viz. návody výrobců těchto použitých přípravků. 
Dezinfekční a čisticí přípravky se musí důkladně oplách-
nout vodou a nástroje se musí pečlivě osušit (např. vzdu-

chovou tryskou). Nástroje nenechávejte a ani neskladujte 
po dlouhou dobu v mokrém či vlhkém prostředí. Vrtáky 
nesmí přijít do vzájemného kontaktu během čištění v ultra-
zvukové lázni. Přístroje lze přepracovávat v termálním 
dezinfektoru s tím, že použitý přípravek je vhodný pro 
rotační nástroje (slabý alkalický detergent). Proveďte 
vizuální kontrolu přístrojů. Poškozené nebo otupené 
nástroje se musí zklikvidovat a jejich používání ukončit. 
Přístroje se sterilizují v autoklávu při teplotě 134°C. Dodr-
žujte pokyny stanovené výrobcem zařízení. Žádné zkorodo-
vané nástroje nepoužívejte opakovaně. Provozovatel zdra-
votnických prostředků odpovídá za to, že správné léčebné 
postupy bude provádět kvalifi kovaný personál s využitím 
vhodných materiálu a vhodného vybavení. Pracovní pokyny 
ohledně správného přepracování nástrojů podle DIN EN 
ISO 17664 lze stáhnout z webu www.kometdental.de nebo 
si je vyžádat od výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

6. Bezpečnost a odpovědnost
Opotřebené a poškozené nástroje (vadný diamantový 
povlak, ohnuté nástroje atd.) je zapotřebí zlikvidovat a 
nahradit novými. Shora uvedené pokyny týkající se naklá-
dání s nástroji, chlazení a kontaktního tlaku se musí přísně 
dodržovat. Nástroje používejte pouze podle jejich zamýšle-
ného účelu. Nedodržování těchto bezpečnostních pokynů 
může vést k poranění nebo poškození hnací soustavy. 
Uživatel odpovídá za kontrolu výrobků před použitím a 
zajistí, že budou vhodné k danému účelu. V případě spolu-
zavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. Brasseler 
částečně či celkové odmítá odpovědnost za veškeré 
následné škody, zvláště za škody způsobené nedodržova-
ním našich doporučení ohledně používání nebo varovaní a 
stejně tak i mimovolným použitím k jinému než schvále-
nému účelu uživatelem.
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