
GEMAKKELIJK TE MENGEN. 
GEMAKKELIJK TE APPLICEREN.
MTAFlow-wortelkanaalreparatiecement is gebaseerd op 
mineraaltrioxideaggregaat en kan snel en gemakkelijk  worden 
gemengd tot de juiste consistentie, voor verschillende 
ingrepen. U kunt het cement bovendien heel nauwkeurig 
appliceren met behulp van de spuiten en tips van Ultradent 
Products voor een effectieve behandeling.

TM

OOK VERKRIJGBAAR BIJ ULTRADENT

ALLES WAT U NODIG HEEFT OP EEN PLAATS
De MTAFlow Kit bevat de belangrijkste hulpmiddelen voor het mengen en toedienen van het cement. 
De kit heeft genoeg MTA-poeder en -gel voor 8 à 10 toepassingen. U krijgt tevens een maatlepel, mengblok en 
de hulpmiddelen die u nodig heeft voor een nauwkeurige applicatie: 10 Skini Syringes, 10 Luer Lock-kapjes en 20 
Micro Tips (20 ga). 

27 mm                   25 mm                  21 mm                 17 mm

NaviTip® Tips
20 st. 50 st.

29 ga 29 ga

17 mm, wit 5112 1378

21 mm, geel 5113 1374

25 mm, blauw 5114 1376

27 mm, groen 5115 1377

Gesorteerd 5116 1379

NaviTip® 29 ga Tips
• Gecontroleerde applicatie in het kanaal

• Flexibele canules voor gemakkelijke toegang tot kromme kanalen

3980-1 MTAFlow Kit 
 (8 à 10 toepassingen per set)

    1 x technische handleiding
    1 x gebruiksaanwijzing
    1 x MTAFlow-poeder (2 g)
    1 x MTAFlow-gel (2 ml)
    1 x maatlepel
    1 x mengblok 
  20 x Micro Tips (20 ga)
  10 x Skini Syringes
  10 x Luer Lock-kapjes

 

Improving Oral Health Globally

UPP 680-NL  04-2019

U L T R A D E N T. C O M / N L
© 2019 Ultradent Products, Inc. Alle rechten voorbehouden.



15

*Hangt af van de gewenste consistentie

TOEPASSINGEN
PULPAOVERKAPPINGEN, 

PULPOTOMIEËN, 
PULPAKAMERPERFORATIES

RESORPTIE, APEXIFICATIE, 
APICALE PLUG

VULLEN VAN 
WORTELPUNTEN

POEDER 
(MAATLEPEL) 2 grote lepels (0,26 g) 1 grote lepel plus 

1 kleine lepel (0,19 g)
1 grote lepel plus

1 kleine lepel (0,19 g)

GELDRUPPELS 2 druppels 3 druppels 1 druppel*

CONSISTENTIE dik dun putty

APPLICATIETIP Micro Tip (20 ga) NaviTip® Tip (29 ga) Applicatie zonder spuit

PULPA-OVERKAPPING PULPOTOMIE PERFORATIE VAN DE
BODEM VAN DE 

PULPAKAMER

APEXIFICATIE

RESORPTIE

APICALE PLUG VULLEN VAN 
WORTELPUNT

1. Gebruik een cementspatel om overtollig poeder 
te verwijderen. GEBRUIK GEEN poeder zonder 
afstrijken op de rand van de maatlepel.

4. Breng de zuiger weer aan en doseer een kleine 
hoeveelheid materiaal via de tip.

2. 3 x schudden van boven naar beneden. Zorg dat 
de gel zich in het tipuiteinde van de fles bevindt voor 
u hem doseert.

5. Gemengd MTAFlow-cement in de spuit kan 
maximaal 15 minuten worden gebruikt.

3. Doe het gemengde MTAFlow-cement na het 
mengen in een doorzichtige Skini Syringe.

6. Gebruik een NaviTip® 29 ga Tip om MTAFlow-
cement in het kanaal aan te brengen.

MTAFlow-wortelkanaalreparatiecement heeft een gladde consistentie dankzij de zeer fijne korrelgrootte van 
het poeder en de door onszelf ontwikkelde gel. De formule is goed bestand tegen uitwassing, wat ervoor 
zorgt dat het mengsel daar blijft waar u het aanbrengt.  

DE JUISTE CONSISTENTIE VOOR DE JUISTE INGREEP
De mengverhouding van de poeder- en gelbestanddelen van MTAFlow-cement kan worden aangepast, al naar 
gelang de ingreep. Pas een dikke consistentie toe voor pulpaoverkappingen en bij perforaties van de pulpakamer 
en pulpotomieën. Gebruik een dunne consistentie voor resorptie, apexificatie en een apicale plug, of kies voor een 
putty-achtige consistentie voor het vullen van wortelpunten.

Welke consistentie u ook nodig heeft, u kunt ervan op aan dat MTAFlow-wortelkanaalreparatiecement effectief en niet 
korrelig is en gemakkelijk en nauwkeurig te appliceren is.

HET VERSCHIL DAT U KUNT VOELEN

Perforatie ligt in het cervicale derde deel van het mesio-
buccale kanaal.

MTA op zijn plaats, reparatie is afgerond.
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MTA-cement is een bioactief materiaal. Door de vorming van hydroxyapatiet (HA) zal het oppervlak van het MTA-
materiaal dat blootstaat aan lichaamsvloeistoffen, afgedekt raken met een laag HA. Die laag doet voor levende 
cellen niet meer aan als een vreemd materiaal. MTA ondersteunt daardoor de genezing.1

GEMAKKELIJK TE MENGEN. 
GEMAKKELIJK TE APPLICEREN.


