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Apresentação

O Cone de Guta-Percha é um material obturador de canais radiculares, que apresenta características plásticas úteis para 
o selamento hermético destes canais. É um dispositivo médico invasivo destinado ao uso permanente no canal radicular. 
No entanto, se necessário, pode ser removido em bloco durante um procedimento de retratamento.
Os Cones de Guta-Percha RECIPROC®, Mtwo® e Alpha são feitos de Guta-Percha sintética Alpha. Eles são padronizados 
por normas ISO e possuem extremidades com código de cores. Devido ao baixo ponto de fusão, esses cones são úteis 
tanto para as técnicas de obturação frias, quanto quentes (obturações termoplásticas).
Os Cones de Guta-Percha RECIPROC® e Mtwo® são desenvolvidos para uso com os sistemas RECIPROC® NiTi e Mtwo® 
NiTi, respectivamente.
Os Cones de Guta-Percha Reciproc® são acondicionados em embalagens plásticas de poliestireno, contendo 60 unida-
des de Cones de Guta-Percha, em 6 divisórias com 10 unidades por divisória.

Apresentações:
2. Cones de Guta-Percha Reciproc® em embalagem sortida
Embalagem com 60 unidades de Cones de Guta-Percha, em 6 divisórias com 10 unidades por divisória, sendo:
• 4 divisórias do R25
• 1 divisória do R40
• 1 divisória do R50
Acessórios: Não se aplica.
Modelos comerciais:
1. Cones de Guta-Percha Reciproc®
21132400003 - Cones de Guta-Percha Reciproc® R25, Comprimento 28mm
21132400006 - Cones de Guta-Percha Reciproc® R40, Comprimento 28mm
21132400008 - Cones de Guta-Percha Reciproc® R50, Comprimento 28mm
21132400013 - Cones de Guta-Percha Reciproc® 40 x R25, 10 x R40 e 10 x R50, Comprimento 28mm

Composição

Os cones de Guta-Percha são compostos basicamente por Guta-Percha sintética, Óxido de zinco, D & C Yellow #10 
Lake, D & C Red nº 30 Lake, Ácido Esteárico USP, Antioxidante Thiophenol, Sulfato de Bário, Parafina, Estearato de 
Zinco e PEG 400.

Indicações de Uso

O Cone de Guta-Percha é um material que é usado em conjunto com um obturador de canal radicular para preen-
chimento dos canais radiculares durante o tratamento endodôntico após a modelagem e limpeza do canal radicular. 
Os Cones de Guta-Percha são dispositivos médicos invasivos destinados a permanecer permanentemente no canal 
radicular, que devem ser utilizados somente por profissionais qualificados (dentistas treinados) em ambientes hospita-
lares, clínicas ou consultórios odontológicos. Sendo eles de uso único, com reprocessamento proibido.

Contraindicações

A segurança e a eficácia não foram estabelecidas em mulheres grávidas e crianças.

Advertências

• Uso único, com reprocessamento proibido.
• Os Cones de Guta-Percha devem ser utilizados apenas por profissionais (dentistas treinados) em ambientes hospita-
lares, clínicas ou consultórios odontológicos.
• A utilização de dispositivos ou aplicação de métodos não validados pelo fabricante é de inteira responsabilidade do 
usuário.
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Precauções

• Somente para uso odontológico.
• Sempre utilizar luvas, óculos e máscara de proteção ao manusear dispositivos contaminados.
• Não esterilizar com calor.

Efeitos Adversos

A segurança e a eficácia não foram estabelecidas em mulheres grávidas e crianças.

Instrução Passo a Passo

1. Preparação do canal radicular
Antes da aplicação do Cone de Guta-Percha, o canal radicular deve ser modelado, limpo e seco e a técnica de obtu-

ração adequada deve ser escolhida pelo profissional.
2. Seleção do tamanho apropriado de Guta-Percha
O Cone de Guta-Percha a ser introduzido no canal radicular deve ser selecionado no mesmo tamanho do último ins-

trumento utilizado na preparação, para garantir o selamento apical.
3. Preenchimento a frio do canal radicular
O Cone de Guta-Percha é inserido com o selante apropriado no canal radicular até que o comprimento total de tra-

balho seja atingido. Se necessário, cones auxiliares de Guta-Percha podem ser introduzidos no canal dependendo da 
técnica usada pelo profissional.

4. Preenchimento quente do canal radicular
Dependendo do método de obturação selecionado, o Cone de Guta-Percha é inserido no canal radicular com um 

selador, de acordo com o método escolhido. Em seguida, um instrumento aquecido será utilizado para preenchimento 
homogêneo e compacto, a fim de garantir a perfeita vedação e adaptação dimensional do canal radicular.

Limpeza, desinfecção, esterilização e descarte

Todos os instrumentos devem ser desinfetados antes da utilização.
O fabricante recomenda a desinfecção à frio:
• Retire o cone de Guta-Percha da embalagem com o auxílio de um instrumento esterilizado.
• Desinfete cuidadosamente com, por exemplo, álcool 70.
• Após deixar secar por alguns segundos, o material pode ser utilizado.

Cuidados de Conservação 

Os dispositivos Cones de Guta-Percha são dispositivos não estéreis, quando armazenados bem fechados, ao abrigo da 
luz e umidade, à temperatura ambiente.
Lote: Vide Rótulo do Produto
Validade: 04 anos, a partir da data de fabricação

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone  
0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL
ESTÉRIL – ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA
PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO
NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA (prod. Estéril)


