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Zęby mleczne
Umieścić końcówkę strzykawki 
w  pobliżu wierzchołka. Wyciskać 
preparat Vitapex do kanału tak 
długo, aż zacznie się pokazywać 
w  komorze. Należy ostrożnie 
wyciągać strzykawkę, aby prepa-
rat nie dostał się poza wierzchłek.

Uwaga! Jednorazowe końcówki powin-
ny być zmieniane po każdym pacjencie! 

Końcówki od preparatu Vitapex można 
zginać, w celu ułatwienia aplikacji  
preparatu.

Ostateczne wypełnienie 
kanału w połączeniu  
z gutaperką i uszczelniaczem 
kanałowym
Aby zapewnić zamknięcie otworu 
wierzchołkowego należy umieścić 
niewielką ilość preparatu Vitapex  
w  okolicy wierzchołkowej kanału. 
Następnie wypełnić kanał przy 
pomocy gutaperki i uszczelniacza 
w  zwykle stosowany sposób. Do 
wypełnienia ubytku użyć odpo-
wiedniego wypełnienia. 

Przechowywanie: Chronić przed światłem

VITAPEX – gotowa pasta  
do leczenia kanałowego
zawierająca wodorotlenek 
wapnia i jodoform

Importer: 
Dornwell Hurtownia Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego 
ul Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa, 
tel. 22 834 77 25, 22 834 66 30, 22 663 49 98 fax: 22 834 75 82  
info@dornwell.pl 

Partner handlowy:

Oryginalny produkt japoński!
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Opracowanie kanału 
Przed zastosowaniem preparatu 
Vitapex należy opracować i oczy-
ścić kanał używając ogólnie przy-
jętych metod.

Uwaga: zewnętrzny wymiar końcówki 
strzykawki odpowiada mniej więcej 
wymiarom narzędzia nr 40. 

Użycie preparatu jako  
tymczasowego wypełnienia 
kanału
Umieścić końcówkę strzykawki 
z  preparatem Vitapex w  kanale 
w  części przywierzchołkowej. 
Poprzez naciskanie tłoka strzykaw-
ki wyciska się preparat i  umie- 
szcza się go w  kanale, preparat  
dojdzie aż do otworu wierzchołko-
wego. W czasie wypełniania kana-
łu powoli wycofywać strzykawkę, 
tak aby wypełnić preparatem cały 
kanał. Po wypełnieniu kanału pre-
paratem Vitapex należy założyć 
odpowiednie wypełnienie tymcza-
sowe, aby szczelnie zamknąć uby-
tek. Vitapex nie twardnieje i może 
być usunięty na kolejnej wizycie 
dowolną ilością podchlorynu sodu 
i  narzędziami do opracowywania 
kanału (pilnikami).

Uwaga: Preparat Vitapex przepchnięty poza otwór 
wierzchołkowy korzenia zresorbuje się po upływie kilku 
tygodni.

Podczas leczenia ropni Vitapex umieszczony w okolicy 
okołowierzchołkowej dodatkowo neutralizuje kwaśne 
środowisko w tym miejscu, co umożliwia szybsze ustą-
pienie ostrych objawów ropnia.

Skład: wodorotlenek wapnia (30%), jodoform (40,4 %),  

             olej silikonowy (22,4 %), inne składniki (6,9 %). 

Stymuluje komórki odpowiadające 
za proces apeksyfikacji. Wysokie 
pH neutralizuje endotoksyny 
wytwarzane przez bakterie  
anaerobowe.

Działa bakteriostatycznie, polepsza 
widoczność na zdjęciu  
rentgenowskim.

Zapewnia dokładne pokrycie  
ścian kanału. Nigdy nie twardnieje, 
rozpuszczony wodorotlenek  
wapnia zawsze pozostaje aktywny 
w kanale.
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Vitapex ma zastosowanie jako tymczasowe 
wypełnienie kanału lub wypełnienie ostatecz-
ne kanału po zabiegu pulpektomii.  Może być 
używany samodzielnie bądź w  połączeniu 
z ćwiekami gutaperkowymi i uszczelniaczem 
(w  przypadku stosowania jako wypełnienie 
ostateczne). Preparat jest idealny do lecze-
nia zębów z zainfekowanymi kanałami korze-
niowymi i po zabiegach przyżyciowej ampu-
tacji miazgi w zębach mlecznych.

Wskazania i cechy: preparat do wypełniania 
kanałów korzeniowych
• apeksyfikacja, hamowanie wysięku, zmiany  
 okołowierzchołkowe
• resorpcja korzeni, tymczasowe wypełnianie    
 kanałów, leczenie perforacji
• leczenie zębów bezmiazgowych  
 z niezakończonym rozwojem
• łagodzenie objawów ostrych stanów ropnych
• dobrze kontrastuje się na zdjęciach  
 rentgenowskich
• szybka i łatwa aplikacja, dezynfekuje kanały
• posiada działanie przeciwbakteryjne 
• pomaga w leczeniu stanów po urazach


