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TRUNATOMY CONFORM FIT GUTTA-PERCHA
WAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA
PROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTA-PERCHA

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DENTÁRIO
SOMENTE USO PROFISSIONAL
NÃO ESTÉRIL
USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR

INSTRUÇÕES DE USO
Ref. B00WGGP, B00PNGP, B00PGGP, B00TNGP

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
• B00WGGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha
• B00PNGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha
• B00PGGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha
• B00TNGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha

0)  COMPOSIÇÃO
Componentes:
• Óxido de zinco 
• Dióxido de titânio
• Guta-percha sintética
• Sulfato de bário
• Agentes corantes
• Preenchimentos inertes

1)  INDICAÇÕES DE USO
Os produtos devem ser usados apenas em um ambiente clínico ou hospitalar e por dentistas qualificados.

Área de aplicação: Obturador endodôntico. Esse produto é aceitável para todos os pacientes que precisam 
de tratamento de canal radicular. Indicado para ser o material predominante usado para obturar ou preencher 
espaço do canal radicular limpo, instrumentado e irrigado durante o tratamento de canais radiculares.
A segurança e a eficácia do uso não foram estabelecidas em mulheres grávidas, lactantes ou em crianças.

2)  CONTRAINDICAÇÕES
Nenhuma conhecida.
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3)  ADVERTÊNCIAS
Nenhuma conhecida.

4)  PRECAUÇÕES
• Exclusivamente para uso dentário.
• Não deve ser esterilizado com calor.
• Manter afastado da luz solar e do calor.
• Manter sob temperatura ambiente (< 30°C (86°F)).
• Não use soluções desinfetantes que contenham fenol ou quaisquer outros produtos que não sejam compatí-

veis com o material de obturação tratado.

5)  REAÇÕES ADVERSAS
Até o momento não foi relatada qualquer reação adversa.

6)  INSTRUÇÕES PASSO A PASSO
O material deve ser usado apenas por dentistas qualificados e familiarizados com as técnicas e procedimen-
tos de uso. Após a instrumentação e limpeza do canal radicular, a técnica de obturação deve ser definida 
pelo profissional. Este procedimento inclui o uso de selador e cones de guta-percha. O cone principal cor-
responde ao primeiro cone a ser introduzido no canal e deve ser selecionado com o mesmo calibre do último 
instrumento usado na preparação para garantir a vedação apical. Outros cones podem ser inseridos no canal 
dependendo da técnica usada pelo profissional. Pode-se usar um instrumento aquecido para amolecer o 
material e garantir uma vedação e uma adaptação perfeitas do canal radicular.

7)  DESINFECÇÃO
Mergulhe os dispositivos de obturação em uma solução de 5,25% de NaOCl por 1 a 5 minutos em tempera-
tura ambiente. Limpe suavemente a guta-percha com gaze esterilizada e umedecida com álcool isopropílico 
70%. Não use soluções desinfetantes que contenham fenol ou quaisquer outros produtos que não sejam 
compatíveis com o material de obturação tratado.

A validade do produto é de 4 anos (antes do primeiro uso) se armazenado em temperatura máxima de 30°C.
O produto deve ser descartado conforme regulamentações locais.

Símbolos BR 

Número de catálogo

Data de validade

Data de fabricação

Fabricante

Número de lote



Fabricante

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger, 3
CH-1338 Ballaigues
Suíça
dentsplysirona.com
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Símbolos BR 

Exclusivamente para uso único

Não restituível se o selo estiver danificado

Manter seco

Guardar em local fresco e seco

Limite de temperatura

Não esterilizar com vapor

Este produto não contém látex de borracha natural

Guta-percha

Marca CE

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na 
embalagem.

Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 
0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Importado por: DENTSPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – Pirassununga, SP
CEP 13633-412 - CNPJ. 31.116.239/0001-55 – Indústria Brasileira
www.dentsplysirona.com.br – SAC 0800-771-2226 / (11) 3046-2222 (Brasil)
Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ/SP 04208396
ANVISA Nº: 80196880442 (Trunatomy), 80196880343 (WaveOne Gold), 80196880356 (ProTaper Next)


