Calcipaste
Calcipaste is a water based calcium hydroxide paste for pulp capping and
temporary intra-canal dressing. The special submicron milling of Calcium
Hydroxide particles and special surface anti-passivation treatment
provides Calcipaste with extra high biological activity. Fine particle
distribution of Calcipaste paste allows it to penetrate easily even into
smallest tubulas of root canals. Syringes are provided with disposable tips
(Endo-Tips) allowing precise delivery and preventing cross-contamination.

Calcipaste
(Кальціпейст)

 INDICATIONS

Calcium hydroxide paste for root
canal treatment and pulp capping
Паста з гідроксидом кальцію для
захисту пульпи і тимчасового
пломбування кореневих каналів

•

Indirect pulp capping for the pulp protection;

•

Direct pulp capping when the pulp is exposed or a pulpotomy is
performed;

•

Lining of cavities to prevent contact with the acid media when
using cements;

•

As temporary and intermediate intra-canal dressing;

•

Can be used for treatment of Periapical Cysts, Abscesses, Lesions,
Root Resorptions and Apexifications.

 DIRECTIONS FOR USE
For Cavitv Lininn and Indirect Puln Canoino: it can stimulate the
formation of sclerotic and secondary dentin and protects the pulp
against thermal and Chemical shock and dehydration.
Clean and dry the cavity thoroughly. Fit a delivery tip on the Calcipaste
syringe. Apply Calcipaste in thin layers until the desired area is covered.
Allow layer to dry with an air blower. Do not apply to the enamel cavity
edges and remove any paste residual sticking to them. Then proceed
with lining and subsequent restoration.
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For Direct Puln Canoino: Calcipaste is applied directly on the pulp in
all pulp capping, pulpotomy and pulp-involved curettage procedures. It
stimulates the pulp to form a new dentin bridge which becomes visible
clinically after 2 – 3 months. Apply a very thin film of Calcipaste on all
exposed dentin and dry with an air blower. Place a bead of Calcipaste
about 3mm of thickness directly over the exposed pulp and dry with a
slow flow of air until a surface crust appears. Take care that Calcipaste
does not set hard. Gently seal the paste with a cotton pellet to make
sure it is in contact with the pulp. Place a thin layer of hard setting
cement (Gl cements are preferred) over Calcipaste. After cement
hardens, place final restoration.
Note: for pulpotomy and pulpal curettage procedures, treat pulp gently
with appropriate hemostatic solution until blood clots, clean the area
with appropriate bacteriostatic solution (like Chlorhexidine bigluconate
solution) and then proceed as above. A local anesthetic may be used.

 FOR ENDODONTIC TREATMENT DRESSING
First prepare and clean the root-canal (for example, using 3% hydrogen
peroxide and sodium hypochlorite Solutions) and insert Calcipaste
using a Lentulo or by using a special root delivery tips. Then insert
the filling. It is recommended to control the root-canal sealing by
radiograph. Calcipaste can be used as a dressing for the cysts,
abscesses, lesions, etc. Also can be used for apexification and other
hard tissue formation procedures. Close the syringe cap immediately
after use.

 PRECAUTIONS
Postoperative sensitivity: if the root-canal is overfilled (the excess
of material is beyond of apex), discomfort may result (sensitivity to
pressure and/or swelling) but, as a rule the symtoms disappear within
24 – 48 hours. Contraindications or interaction: not known.
Do not use hardened paste. Do not use after expiry date.

 WARRANTY
The manufacturer warrants the quality of manufactured products.
The adverse events inflicted by violation of user manual, storage
conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the
material are not the subjects of warranty. The customer is responsible
for determination of suitability of this product for user’s application.
Warranty conditions: the product does not comply with requirements
declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the
defective material within warranty period.

 STORAGE AND SHELF LIFE
•
•
•
•

Store at room temperature with syringe caps securely tightened.
Do not stоre at temperature less then +8 0C.
Shelf life at room temperature is 2 years.
Protect from direct light.
DO NOT FREEZE!
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 LIMITATION OF LIABILITY

При ендодонтичному лікуванні кореневих каналів:

The manufacturer’s liability is limited by only cases stipulated by direct
legislation of the country.

При тимчасовому пломбуванні з метою ендодонтичного лікування в
першу чергу інструментально обробіть і очистіть кореневий канал
(наприклад, використовуючи 3% розчин перекису водню з подальшим
промиванням гіпохлоритом натрію), а потім наповніть канал за допомогою обертового інструмента типу Lentulo або спеціальної канюлі для
кореневих каналів (типу Navi-Tips (Ultradent)). Потім закрийте порожнину пломбувальним матеріалом, додержуючись стандартної процедури.
Рекомендується контролювати всі стадії пломбування кореневих каналів
радіографічно. Закривайте шприц негайно після використання.

 RECYCLING
Dispose of the medical device in accordance with local / regional /
national / international legal requirements.

 PACKING
•

2 ml syringe with delivery tips (Endo-Tips).

Кальціпейст

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
•

Післяопераційна чутливість: при виході матеріалу за верхівку кореня може відчуватися певний дискомфорт (чутливість до накушування або відчуття розпирання), але, зазвичай, подібні симптоми
зникають через 24 – 48 годин.

•

Протипоказання або побічні дії: не виявлені.

•

Не використовуйте затверділу або засохлу пасту.

•

Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності.

Кальціпейст – це пастоподібний препарат гідроксиду кальцію на водній
основі для покриття пульпи і тимчасового пломбування кореневих каналів.
Високу біологічну активність препарату обумовлюють особлива технологія виготовлення, що включає в себе субмікронне подрібнення
частинок гідроксиду кальцію, та спеціальна обробка, яка запобігає їх
пасивації. Завдяки тонкому гранулометричному складу препарат легко
проникає навіть у найтонші бічні канальці.
До наборів Кальціпейст входять також змінні канюлі (Endo-Tips), які
забезпечують точність внесення препарату і дозволяють уникнути перехресного зараження.

 ПРИЗНАЧЕННЯ
•

Непряме покриття пульпи з метою її захисту.

•

Пряме покриття оголеної ділянки пульпи або при пульпектомії.

•

Як ізолюючий матеріал для запобігання контакту дна глибокої
порожнини поблизу пульпарної зони з кислим середовищем цементів або композитних матеріалів, а також для стимуляції росту
склерозованого та вторинного дентину в цій ділянці.

•

Як тимчасове пломбування кореневих каналів.

•

Може використовуватися для лікування кіст, абсцесів, ерозій та
апексифікації.

 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не
поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог
інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та
інші випадки, не передбачені функціональним призначенням матеріалу.
Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для
гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний
період підприємство-виробник робить заміну продукту.

 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

 ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

 СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

•

Зберігати при кімнатній температурі в захищеному від світла місці,
щільно закривати ковпачок після використання.

При прямому і непрямому покритті пульпи:

•

Термін зберігання – 2 роки.

Очистіть і ретельно висушіть поверхню порожнини. Надіньте канюлю на
шприц із Кальціпейст. Нанесіть матеріал тонким шаром на підготовлену
поверхню. Просушіть порожнину з нанесеним матеріалом струменем
повітря. Уникайте потрапляння пасти на краї порожнини і очищайте їх під
час випадкового потрапляння. Потім покрийте дно порожнини прокладочним матеріалом і додержуйтеся процедури звичайної реставрації.

•

Не зберігати при температурі нижче +8 0C.

•

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

 УТИЛІЗАЦІЯ
Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними
/ національними / міжнародними вимогами законодавства.

 УПАКОВКА
•

Шприц 2 мл, набір канюль (Endo-Tips).
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