
PULPDENT®
Multi-Cal™
Nietwardniejący • pH > 12 • Widoczny na zdjęciach radiologicznych 

OPIS PRODUKTU
 Pulpdent Multi-Cal to gładki, kremowy, niewiążący preparat na bazie wodorotlenku wapnia na bazie 
wodnej hydroksyetylocelulozy z siarczanem baru. Jest zalecany do wszystkich zastosowań klinicznych, w 
których wskazana jest pasta z wodorotlenku wapnia. Jest to opatrunek, a nie uszczelniacz ostateczny i 
zapewnia takie same wyniki kliniczne jak Pulpdent Paste i TempCanal Enhanced.
 
WSKAZANIA
Bezpośrednie przykrycie miazgi, ekstyrpacja miazgi, pulpotomia, tworzenie mostu zębinowego, 
tymczasowe i pośrednie leczenie kanałowe, torbiele okołowierzchołkowe, ropnie i zmiany chorobowe, 
resorpcja korzeni, perforacje korzeni i apeksyfikacja

PRZECIWWSKAZANIA
Nie używac jako uszczelniacza ostatecznego 

LECZENIE PRZYŻYCIOWE MIAZGI
Multi-Cal jest nakładany bezpośrednio na miazgę we wszystkich zabiegach przykrycia miazgi, pulpotomii i ekstyrpacji
miazgi. Stymuluje miazgę do tworzenia nowego mostu zębinowego, który jest widoczny klinicznie po 2-3 miesiącach.
1. Umieścić końcówkę aplikatora 22 G na strzykawce Multi-Cal i nałożyć bardzo cienką warstwę Multi-Cal 
na całą odsłoniętą zębinę i osuszyć powolnym przepływem powietrza.  
2. Umieść warstwę Multi-Cal o grubości 3 mm bezpośrednio na odsłoniętej miazdze i osusz powolnym 
strumieniem powietrza, aż pojawi się skórka. Multi-Cal nie twardnieje. 
3. Delikatnie ubij pastę wacikiem, aby upewnić się, że styka się z miazgą 
4. Umieść cienką mieszankę cementu twardniejącego na Multi-Cal.  
5. Po stwardnieniu cementu nałożyć ostateczną odbudowę.  
Uwaga: W przypadku zabiegów miazgi przyżyciowej i ekstyrpacji miazgi, delikatnie uciskaj miazgę sterylną 
bawełną aż do powstania skrzepów krwi, a następnie postępuj jak powyżej. Można zastosować 
znieczulenie miejscowe    

LECZENIE KANAŁOWE
Stosować rutynowo jako opatrunek wewnątrzkanałowy między wizytami w gabinecie oraz jako opatrunek na 
torbiele, ropnie, zmiany chorobowe itp. Stosować również do apeksyfikacji i tworzenia innych tkanek twardych.

POSTĘPOWANIE PRZY LECZENIU KANAŁOWYM:
1. Przygotować i oczyścić kanał w konwencjonalny sposób.
2. Umieścić końcówkę aplikatora o rozmiarze 22 na strzykawce Multi-Cal i wypełnić kanał za pomocą Multi-Cal.
3. Uszczelnij otwór wejścia do kanału dostępowy wybranym cementem.
4. Multi-Cal można łatwo usunąć za pomocą pilnika i przepłukiwania.
5. W przypadkach wymagających przedłużonego leczenia kanałowego opatrunek należy zmieniać co miesiąc

Uwaga: Dla każdego pacjenta użyj nowej końcówki aplikatora. Aby przedłużyć okres przydatności Multi-Cal, umieść 
kroplę wody w nakrętce i zakręć strzykawkę natychmiast po każdym użyciu. 



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Może działać drażniąco na oczy, skórę, układ oddechowy, przewód pokarmowy lub błony śluzowe, zwłaszcza w 
dużych ilościach i/lub przy dłuższym narażeniu. Do użytku wyłącznie przez stomatologów. Noś rękawiczki, okulary 
ochronne; umyć ręce po użyciu. Unikaj niepotrzebnej ekspozycji


