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Atacamit-Wurzelfüllzement
rentgenkontrastní 
10 g prášek a 20 ml kapalina k rozmíchání

Obsažené látky v cementovém prášku:  ternární  oxid vápenatý – křemičitan vápenatý -  hlinitan  vápenatý-těleso,  oxid 
titaničitý, oxid ceričitý, oxichlorid měďnatý, hexafluorosilikát hořečnatý, polyvinylpyrrolidon.
Obsažené látky v kapalině k rozmíchání: vysoce disperzní hydroxid vápenatý, metylcelulóza, destilovaná voda.

Atacamit-Wurzelfüllzement (prášek) je nutno rozmíchat s přiloženou kapalinou k rozmíchání.

Indikace: Jako  definitivní  výplňový  materiál  po  každém  ošetření  kořenových  kanálků.  Při  endodontickém  ošetření 
Depotphoresou®  s   Cupral®em  je  výplň  kořenových  kanálků  cementem  Atacamit-Wurzelfüllzement  zakončením  celého 
ošetření.

Charakteristika: Přípravek  Atacamit-Wurzelfüllzement  je  alkalický  výplňový  cement  o  nízké  pevnosti (snadno  opět 
odstranitelný), který pomalu tvrdne. Při smíchání hydroxidu vápenatého, obsaženého v kapalině k rozmíchání, s cementovým 
práškem dochází ke vzniku ještě dalšího značného množství hydroxidu vápenatého, a to díky chemické reakci oxidu vápenatého 
ternárního  tělesa  s  vodou.Během dlouhé  doby  tuhnutí  vykazuje  cement  alkalické  vlastnosti  hydroxidu  vápenatého  i  jeho 
polyvalentní dezinfekční sílu, stejne jako dezinfekční schopnosti oxichloridu měďnatého. Po ztvrdnutí zůstává zachována trvalá 
dezinfekční síla iontů mědi. Pro bakterie je prostředí cementu nepřijatelné. 

Způsob použití: Nejprve protřepte hydroxid vápenatý v kapalině k rozmíchání . Cement důkladně a dlouze míchejte (> 1 min.) 
kovovou špachtličkou na mísicí podložce, dokud nezíská konzistenci, při které jej lze dobře nabrat např. lentulem pro plnění 
kořenových kanálků. Díky dlouhé době tuhnutí není časová tíseň. 
Vyvarujte se přecpání, jelikož podobně jako v případě hydroxidu vápenatého, může dojít k silným bolestem po aplikaci. Po jejich 
odeznění však dochází k fyziologické regeneraci. 
K  fixaci  čepů apod.pevnost přípravku Atacamit-Wurzelfüllzement nestačí.  Musí být tak daleko odstraněn, aby mohl být čep 
zacementován  fosfátovým cementem..
Díky své nízké pevnosti se dá přípravek Atacamit-Wurzelfüllzement opět snadno odstranit. 

Je možno koupit samostatně kapalinu k rozmíchání?

Ano, v nabídce je kapalina k rozmíchání v cenově výhodném 20 ml balení.

Moje kapalina k rozmíchání částečně vyschla, co mohu dělat?

Pokud je přípravek ještě tekutý – tzn. kapalina zcela nevyschla, můžete přidat do lahvičky několik kapek destilované 
vody. Pokud však kapalina zcela vyschla, není již možno kapalinu  k rozmíchání použít. Důležité je, aby byly přidáno 
opravdu jen několik kapek destilované vody tak, aby v každém případě zůstala v lahvičce bílá, pevná usazenina.

Jak zabráním vysychání kapaliny k rozmíchání?

Abychom zabránili vysychání, je potřeba udržovat v čistotě závit lahvičky. Doporučujeme používat přiloženou pipetu. 

Pozor! Tento lékařský produkt může být používán i u těhotných, kojících žen a dětí mladších 6 let,ale v těchto případech je  
třeba se poradit s ošetřujícím lékařem!  

Kontraindikace a nežádoucí účinky: žádné.

Zabraňte kontaktu s očima!

Důkladně uzavřít lahvičku!

Doba použitelnosti: uvedená na obalu.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí expirační doby. Je třeba zajistit odpovídající likvidaci odpadu. Mohou být přinesena jen zcela 
vyprázdněná balení.
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