
Perma Evolution          EL 
Διαβάστε προσεκτικά τις ειδικές οδηγίες χρήσης. 
 
Συστατικά: 
Πάστα 1: 4-[2-(4-υδροξυφαινυλο)προπαν-2-υλ]φαινόλη-επιχλωροϋδρίνη ρητίνη, 
αλκυλογλυκιδυλαιθέρας, θειικό βάριο, τριφωσφορικό ασβέστιο, διφαινυλολοπροπαν-
διγλυκιδυλαιθέρας 
Πάστα 2: Πολυαλκοξυαλκυλαμίνη-συμπολυμερές, 5-αμινο-1,3,3-τριμεθυλοκυκλοεξανομεθυλαμίνη, 
Aqua, θειικό βάριο, τριφωσφορικό ασβέστιο, νανοδιασκορπισμένο διοξείδιο του πυριτίου, 
υδροχλωρική πολυεξαμεθυλενο διγουανίδη 
 
Ιδιότητες: 
Το Perma Evolution είναι ένα υλικό μόνιμης πλήρωσης ριζών με βάση τη γνωστή χημεία εποξειδίου-
αμίνης. Το υλικό είναι αυτο-αποστειρωμένο για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση του ριζικού 
καναλιού.Είναι αδιαφανές στην ακτινογραφία, σταθερών διαστάσεων. Ο ιστός δεν θα αντιδράσει με 
το υλικό. Εύκολη τοποθέτηση της έτοιμης προς χρήση πάστας στο ριζικό κανάλι με γνωστές τεχνικές 
θεραπείας του ριζικού καναλιού. Το υλικό πληροί τις απαιτήσεις του EN ISO 6876. Ισχυρή πρόσφυση 
στην οδοντίνη. Συνιστάται για όλες τις τεχνικές ορθόδρομης πλήρωσης. 
 
Εφαρμογή: 
Μετά την προετοιμασία του ριζικού καναλιού χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους και, εάν είναι 
απαραίτητο, χρησιμοποιώντας προσωρινό υλικό πλήρωσης, το ριζικό κανάλι γεμίζει με Perma 
Evolution και κώνους γουτταπέρκας. Πριν από τη χρήση, το κάλυμμα της σύριγγας διπλού θαλάμου 
πρέπει να αφαιρεθεί περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Ένας σωληνίσκος ανάμειξης που 
παρέχεται με το προϊόν συνδέεται, εισάγοντας το άκρο του σωληνίσκου ανάμειξης στο αυλάκι της 
σύριγγας. Ο σωληνίσκος σφίγγεται περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Όταν πατάτε το έμβολο, οι δύο 
πάστες αναμειγνύονται στον σωληνίσκο ανάμειξης σε αναλογία 1:1 για να σχηματίσουν μια έτοιμη 
προς χρήση πάστα. Η πάστα μπορεί να εφαρμοστεί και να επεξεργαστεί σ’ ένα μπλοκ ανάμειξης, 
χρησιμοποιώντας το lentulo ή έναν κώνο γουτταπέρκας. Εναλλακτικά, το υλικό μπορεί να 
εφαρμοστεί απευθείας στα ανοίγματα του καναλιού και στο στεφανιαίο τμήμα του καναλιού, 
χρησιμοποιώντας Endo tips (ενδοδοντικά ρύγχη). Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, το καπάκι 
πρέπει να βιδωθεί ξανά στη σύριγγα από την οποία αφαιρέθηκε ο σωληνίσκος ανάμειξης. 
 
Σημαντικές σημειώσεις! 
Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, το καπάκι πρέπει να βιδωθεί ξανά στη σύριγγα και να 
αφαιρεθεί ο σωληνίσκος ανάμειξης. Διαφορετικά, το προαναμεμειγμένο υλικό στον σωληνίσκο 
μπορεί να επιστρέψει πίσω στη σύριγγα και να σκληρύνει το εποξειδικό συστατικό έτσι, ώστε να 
καταστρέψει το περιεχόμενο στη σύριγγα. Εφαρμόστε μόνο σε στεγνά ριζικά κανάλια. Μην το 
χρησιμοποιείτε, εάν η σύριγγα έχει υποστεί ζημιά. 
  
Καθαρισμός των οργάνων: 
Καθαρίστε όλα τα όργανα και τις πλάκες ανάμειξης αμέσως μετά τη χρήση με 50% διάλυμα 
αιθανόλης σε νερό και ίχνη απορρυπαντικού. 
 
Χρόνος εργασίας / Ρύθμιση χρόνου: 
Η μεικτή πάστα πλήρωσης ρίζας είναι εφαρμόσιμη για 15 λεπτά περίπου. Οι θερμικές τεχνικές θα 
μειώσουν τον χρόνο εφαρμογής. Η πλήρης σκλήρυνση επιτυγχάνεται στους 37 °C θερμοκρασία 
σώματος εντός 24 ωρών. 
 
 
 
 



Αποθήκευση: 
Αποθηκεύστε το Perma Evolution σε θερμοκρασία δωματίου και σε στεγνό μέρος (μην το ψύχετε). 
Να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Σφραγίστε το σωστά μετά τη χρήση. Μετά το πρώτο 
άνοιγμα, χρησιμοποιήστε το εντός 6 μηνών. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η ακατάλληλη αποθήκευση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής και 
ενδέχεται να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 
 
Προειδοποίηση: 
Μην χρησιμοποιείτε το υλικό σε ασθενείς που είναι αλλεργικοί σε εποξικές ρητίνες, αμίνες ή άλλα 
συστατικά του προϊόντος. 
Μην αφήνετε τις μη πολυμερισμένες πάστες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως καλά με νερό. 
Αποφύγετε την επαφή με τους βλεννογόνους. Εάν το υλικό πλήρωσης ρίζας έρθει σε επαφή με 
βλεννογόνους, αφαιρέστε το με κατάλληλα υλικά (π.χ. βύσματα βαμβακιού). Ξεπλύνετε τον 
στοματικό βλεννογόνο με άφθονο νερό. Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού, ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης, πιείτε άφθονο νερό. Σε περίπτωση ναυτίας ή αδιαθεσίας, ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
 
Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας, για την αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση 
οποιουδήποτε περιστατικού. Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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Σύριγγα Automix, σωληνίσκοι ανάμειξης και Endo tips 
 
 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
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