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Beskrivelse 
Well-Root ST er en praktisk forblandet, klar til brug, injicerbar 
calciumaluminium-silicatpasta udviklet til permanent obturation af 
rodkanalen. Well-Root ST er baseret på en sammensætning af 
calciumaluminium-silicatforbindelse, som kræver tilstedeværelse af 
vand for at hærde og sætte sig. Well-Root ST krymper ikke under 
hærdning og demonstrerer fremragende fysiske egenskaber. 

Hærdetid 
Hærdetiden er 25 min. målt i henhold til ISO6876: 2012 (100% 
fugtighed). I normale rodkanaler kan indstillingstiden dog være 
mere end 2,5 timer. 

Sammensætning 
- Calciumaluminium-silicatforbindelse
- Zirkoniumoxid
- Fyldstof og fortykningsmiddel 

Indikationer 
Permanent obturation af rodkanalen. 

Anbefalet procedure 
1. Prep og skyl rodkanalen ved hjælp af endodontiske standard 

teknikker. 
2. For at gøre arbejdet nemmere fastgøres en fri vinkelholder til sprøjten 
som vist på billedet.

Opbevaring 
1. Sørg for at sprøjtehætten er skruet helt på, når du ikke anvender 

Well-Root ST. 
2. Må ikke udsættes for direkte sollys. 
3. Opbevares køligt. 

Forholdsregler 
1. Kun til dental brug.
2. Bør kun anvendes af tandlæger. Overhold procedure og 

forholdsregler. 
3. Opbevares uden for rækkevidde for andre end dentale 

sundhedspersoner, herunder børn og ældre. 
4. 4. Tryk ikke på pastaen med for stor kraft, da patienten kan have

nogle akutte smerter.
5. 5. Fyld ikke over apex.
6. 6. Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjeblikkeligt med

rigeligt vand.
7. 7. Genbrug ikke engangsspidsen efter brug.
8. 8. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
9. 9. Brug ikke som indvortes medicin.

Symboler 

Anvendes inden LOT-nr. el. batch code   Katalog nummer 

25℃ 
77℉ 

10℃ 
50℉ 

Temperatur grænser  Authoriseret repræsentant 
i EU 

3. Fjern sprøjtehætten fra Well-Root ST-sprøjten. Fastgør en
engangsspids med drejning med uret til sprøjtens nav. 
Engangsspidsen er fleksibel og kan bøjes for at lette adgangen 
til rodkanalen.

4. Indsæt spidsen af sprøjten i rodkanalen ikke dybere end den 
koronale tredjedel (1/3). Dispensér forsigtigt og jævnt Well-Root 
ST ind i toppen af rodkanalen. Der kan tages et røntgenbillede
på dette stadium for at sikre en tilstrækkelig apikal forsegling. 
Hvis placeringen ikke er tilstrækkelig, skal Well-Root ST skylles 
grundigt ud af rodkanalen og proceduren gentages.

5. Fortsæt med at fylde rodkanalen med Well-Root ST, mens 
engangsspidsen trækkes tilbage. Fyld rodkanalen helt; undgå 
dannelse af luftbobler og overfyldning af rodkanalen. 

6. Fjern overskydende Well-Root ST fra toppen af rodkanalen med 
en fugtig bomulds-pellet.

7. Anbring guttapercha-point i rodkanalen ved hjælp af
endodontiske standardteknikker. 

Garanti 
VERICOM CO., LTD erstatter et produkt, der viser sig at være defekt. 
VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, 
direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende 
evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens 
ansvar at vurdere produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. 
Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed. 
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 Kun egnet til dental brug
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