
Apresentação

A Gutapercha Bastão apresenta-se em 8, 10 ou 40 bastões nas cores rosa, branco ou sortido.

Composição

Gutta-percha, Cera de Abelhas, Cera Japônica, Carbonato de Cálcio, Caulim, Óxido de Zinco e Corantes Orgânicos.

Indicações de Uso

Indicado para confecção de curativos de demora, no diagnóstico do estado da polpa dental para obturações 
temporárias de cavidades não sujeitas a forças mastigatórias intensas e que não contenham medicamentos fluidos, 
no afastamento gengival e para a separação temporária de dentes.

Contraindicações

Não há contraindicações.

Advertências e Precauções

O produto é somente para uso odontológico.
Evitar superaquecer os bastões para que não se tornem pegajosos.

Efeitos Adversos

Não há efeitos adversos.

Instruções Passo a Passo

1. Aquecer uniformemente o bastão de Gutapercha, girando-o acima de uma chama suave, evitando o contato direto.
2. Quando o bastão estiver suficientemente plastificado, cortar a quantidade necessária de material e fazer a 
inserção no interior da cavidade com um instrumento frio, adaptando material às paredes do preparo.
3. Evitar superaquecer os bastões para que não se tornem pegajosos. A plasticidade necessária ao trabalho é 
atingida à temperatura de 60°C. Para facilitar a remoção do interior da cavidade, usar um instrumento ligeiramente 
aquecido.

Cuidados de Conservação

Conservar em local seco e fresco.

Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 03 anos.
O fabricante recomenda uso único.
Uso Profissional.

Instruções de Uso

Gutapercha Bastão Dentsply
Guttapercha Sticks Dentsply
Gutapercha en Bastón Dentsply
Gutta-Percha
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Instructions for use

Gutapercha Bastão Dentsply
Guttapercha Sticks Dentsply
Gutapercha en Bastón Dentsply
Gutta-Percha

Presentation

Gutta Percha Sticks are available in packages with 8, 10 or 40 sticks on pink, white or assorted colors.

Composition

Gutta-percha, Wax, Calcium Carbonate, Pharmaceutical Caolim, Zinc Oxide and Organic Pigments.

Indications for Use 

Gutta Percha Sticks are manufactured with a flexible and radiopaque thermoplastic material, intended to be used for 
temporary restorations of cavities not subjected to heavy chewing forces. It is also indicated as base of temporary 
restoration and gingival retraction.

Contraindications

There are no contraindications.

Warnings and Precautions

The product is intended for dental use only.
Avoid overheating the product.

Adverse e�ects

No Adverse e�ects.

Instructions of Use

1. Heat the gutta-percha stick, avoiding direct contact with the flame.
2. When the stick is adequately plasticized cut the amount required and inserts it inside cavity. Use a cold instrument 
to adapt the material inside cavity walls.
3. Avoid material overheat or it will become sticky. Ideal plasticity is achieved at temperature of 60°C. For material 
removal use an instrument slightly warm.

Storage

Keep in a dry and cool place.

Lot number: See label.
Shelf Life: 03 years.
The manufacturer recommends single use.
Professional Use Only.
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Instrucciones de uso

Gutapercha Bastão Dentsply
Guttapercha Sticks Dentsply
Gutapercha en Bastón Dentsply
Gutta-Percha

Presentación

La Gutapercha en bastón se presenta en 8, 10 o 40 barras en los colores rosado, blanco o surtido.

Composición

Gutta-percha, Cera de Abeja, Cera Japónica, Carbonato de Calcio, Caolín, Óxido de Zinc y Colorantes Orgánicos.

Indicaciones de Uso

Indicado para la confección de curativos demorados, en el diagnóstico delestado de la pulpa dental para 
obturaciones temporarias decavidades no sujetas a fuerzas masticatorias intensas y que no contengan 
medicamentos líquidos, en el espacio gingival y para la separación temporaria de dientes.

Contraindicaciones

No presenta contraindicaciones.

Advertencias y Precauciones

El producto es solamente para uso odontológico.
Evitar sobrecalentar las barras para que no se tornen pegajosas.

Efectos Adversos

No presenta efectos adversos. 

Instrucciones paso a paso

1. Calentar uniformemente la barra de Gutapercha, girándola encima de una llama suave, evitando el contacto directo.
2. Cuando la barra esté suficientemente plastificada, cortar la cantidad necesaria de material y realizar la inserción 
en el interior de la cavidad conun instrumento frio, adaptando el material en las paredes de la reparación.
3. Evitar sobrecalentar las barras para que no se tornen pegajosas. La plasticidad necesaria para el trabajo es 
alcanzada a la temperatura de 60°C. Para facilitar la remoción del interior de la cavidad, usar un instrumento 
ligeramente calentado.

Medidas de Conservación

Conservar en local seco y fresco.

Número do lote: Ver la etiqueta
Plazo de Validad: 03 años
El fabricante recomienda el uso único.
Uso Profesional.
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