
Endodoncie

BioRoot™ RCS
Cesta k úspěchu

Dlouhodobý  
úspěch

Snadná  
a rychlá technika



Co kdybyste již 
nemuseli dělat 
kompromis mezi 
dlouhodobým 
klinickým 
úspěchem A 
snadnou a rychlou 
technikou?
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Endodontická obturace 
znamená čelit celé řadě 
požadavků

Klinické požadavky

Procedurální požadavky

Všechny současné 
techniky stojí  
na kompromisech

SNADNÉ POUŽITÍ ČASOVĚ EFEKTIVNÍ

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ SNADNÉ OPAKOVANÉ OŠETŘENÍ 
V PŘÍPADĚ POTŘEBY

 Pečetidlo
 Gutaperča

 Pečetidlo
 Gutaperča

 Pečetidlo
 Gutaperča

LATERÁLNÍ A 
APIKÁLNÍ UTĚSNĚNÍ
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ANTIMIKROBIÁLNÍ

2
BEZ SMRŠŤOVÁNÍ
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Dlouhodobý 
klinický úspěch

Optimalizovaná 
doba ošetření 
pacienta
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Technika jednoho kuželu

Laterální kondenzace

Vertikální kondenzace za tepla

Nevýhody

Nevýhody

Nevýhody

Laterální a apikální utěsnění 
omezující se na penetraci pečetidla.

Časově náročné na:
– naučení se technice 
–  kondenzace každého jednotlivého 

kuželu gutaperči

Používání vyžaduje další ruční spreadery

Smršťování pečetidla vede ke vzniku 
mezer a netěsností

Použití: nutný značně zúžený kanálek

Časově náročné na: 
– naučení se technice 
– správné používání techniky”

Teplo může změnit vlastnosti pečetidel

Náklady: Nutné zakoupení dalšího 
vybavení

Výhody

Výhody

Výhody

Laterální a apikální utěsnění 
dosažené „vtlačením“ pečetidla  
do dentinových kanálků a postranních 
kořenových kanálků

Nákladově efektivní 
je třeba jen gutaperča a pečetidlo

Těsné laterální a apikální zapečetění 
díky natavení a kondenzaci gutaperči

Laterální a apikální utěsnění omezující 
se na penetraci pečetidla, tj. relativně 
slabé utěsnění

Smršťování pečetidla vede k vzniku 
mezer a netěsností

Snadné použití bez složitého učení

Časově efektivní rychlá procedura 
založená jen na 3 krocích

Nákladově efektivní, je třeba jen 
gutaperča a pečetidlo



TĚSNÉ LATERÁLNÍ  
A APIKÁLNÍ ZAPEČETĚNÍ 
trojrozměrné zapečetění  

dosažené bez kondenzace

RYCHLÉ  
POUŽITÍ 

díky umístění jen  
jednoho kuželu

JEDNODUCHÁ  
A SNADNÁ TECHNIKA 

OBTURACE 
bez složitého učení

ŽÁDNÉ SMRŠŤOVÁNÍ 
materiál neobsahuje pryskyřici, 

udržuje kvalitu zapečetění  
dlouhou dobu

SNADNÉ OPAKOVANÉ 
OŠETŘENÍ 

gutaperču lze rozpustit 
eukalyptolem a odstranit 

obturaci pomocí 
endodontických nástrojů

OMEZENÍ RŮSTU BAKTERIÍ 
nadstandardní uvolňování iontů 

vápníku, které vede ke zvýšení pH 
(>11)

NÁKLADOVĚ VELICE 
EFEKTIVNÍ 

není nutný nákup dalšího 
vybavení, což snižuje 
náklady na každou 
jednotlivou obturaci

Již žádné 
kompromisy!
BioRoot™ RCS se snadno používá 
a přináší dlouhodobý klinický úspěch.

Nová koncepce: hydraulická výplň

Klinické požadavky

Procedurální požadavky

BioRoot™ RCS představuje koncepci hydraulické výplně, která zbavuje 
schopnost dosažení těsné endodontické výplně závislosti na technice. 
Laterálního i apikálního utěsnění je možné dosáhnout jednoduchou  
technikou obturace za studena.

Procedura je snadná a rychlá a zároveň BioRoot™ RCS zajišťuje  
dlouhodobý klinický úspěch

 BioRoot™ RCS
 Gutaperča

 
  BioRoot™ RCS je hydrofilní:  
zatéká do dentinových kanálků a postranních kořenových kanálků

 
  Krystalizace během vytvrzování:  
vznik chemické vazby s dentinem a těsné zapečetění

 
  Gutaperča:  
měkké jádro pro případ nutného opakovaného ošetření

 
  Bioaktivita:  
napomáhá periapikálnímu hojení
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Obturace s BioRoot™ RCS, 
všimněte si uzavření postranního 
kanálku v apikální třetině. 
Zveřejněno se souhlasem Dr. Ambu, Itálie.

BioRoot™ RCS: pouze samé výhody
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Žádné 
smršťování
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BioRoot™ RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer (PCS)

Pulp Canal Sealer (PCS) + kondenzace za tepla

BioRoot™ RCS + technika obturace za studena

74%

78%

82%

86%

76%

Snímky z CBCT Periapikální RTG snímky

80%

84%

88%

90%

92%

AH Plus Warm vertical 
condensation group (51 tooth)

BioRoot™ RCS single 
cone group (53 thooth)

84% 80% 90% 89%

Zavattini A, Knight A, Foschi F, Mannocci F, Outcome of Root Canal Treatments 
Using a New Calcium Silicate Root Canal Sealer: A Non-Randomized Clinical Trial, 
J Clin Med., 2020 Mar 13;9(3).

Nerandomizovaná  
klinická studie na základě CBCT  
a PA RTG snímků byla provedena  
na začátku a při kontrole  
po 12 měsících.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti 
periapikálních na RTG průsvitných 
oblastí oproti stavu před ošetřením 
a tvorba nových na RTG průsvitných 
oblastí byly vyhodnocovány 
společně dvěma předem určenými 
vyšetřujícími lékaři.

Při kontrole po 1 roce bylo 
vyhodnocováno 104 zubů.

BioRoot™ RCS obturace s apikálním hojením

Kritéria úspěšnosti

Vertikální 
kondenzace

Vertikální 
kondenzace

BioRoot™ RCS

BioRoot™ RCS

BioRoot™ RCS obturace po opakovaném ošetření

RTG snímek před ošetřením. 
Všimněte si periapikální léze.

RTG snímek zubu 36 před 
ošetřením 31leté pacientky.

Opracovaný kanálek. Hlavní kužel 
gutaperči upravený na délku.

RTG snímek po dokončení 
endodontického ošetření.

Hlavní kužel potažený  
BioRoot™ RCS, nacementovaný 
a dokončený v ústí cpátkem.

Decentralizovaný RTG snímek 
po ošetření zachycující 
mírné vytlačení materiálu 
v interradikulární oblasti.
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Jeden rok po ošetření ukazuje 
RTG snímek úplné periapikální 
zhojení.

Kontrola 6 měsíců po ošetření.

Srovnání dvou technik

VS
Vertikální kondenzace 

gutaperči za tepla 
a AH Plus**

Technika  
jednoho kuželu  

a  
BioRoot™ RCS*

Co kdybyste 
měli k dispozici 
zcela nový 
přístup?

*Septodont  **Dentsply Sirona

Klinicky 
ověřeno
BioRoot™ RCS: podobný 
klinický úspěch jako u vertikální 
kondenzace.
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BioRoot™ RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer (PCS)

Pulp Canal Sealer (PCS) + kondenzace za tepla

BioRoot™ RCS + technika obturace za studena

74%
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76%

Snímky z CBCT Periapikální RTG snímky
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92%

AH Plus Warm vertical 
condensation group (51 tooth)

BioRoot™ RCS single 
cone group (53 thooth)

84% 80% 90% 89%

•   Hydraulická infiltrace dentinových kanálků a postranních kořenových 
kanálků

•   Vytváří zónu minerální interakce v dentinových kanálcích spolu 
s biomineralizací a usazováním fosfátu na rozhraní dentinu1,2

•   Vazba BioRoot™ RCS je chemické povahy, na rozdíl od pryskyřičného 
pečetidla2 a poskytuje těsné trojrozměrné zapečetění  
(neobsahuje pryskyřici)

•   Žádné smršťování, rozměrové změny menší než 0,1 % zachovávají dlouhodobou kvalitu zapečetění
•   Uzavření postranních kanálků
•   Zapečetění za krátkou dobu spolehlivější než při technice obturace za tepla  

(BioRoot™ RCS vědecká složka)

Hydraulická výplň  
pro stabilní chemickou vazbu

Těsné laterální a apikální zapečetění

Délka apikální 
penetrace po ponoření 
zubů do roztoku o 37 
°C a při 100% relativní 
vlhkosti na dobu 7 
nebo 30 dnů.

Zdroj: Interní vědecká složka.

Obturace s BioRoot™ RCS. 
Všimněte si uzavření postranního 
kanálku v apikální třetině. 
Zveřejněno se souhlasem Dr. Ambu, Itálie.

Bioaktivita* 
napomáhající 
periapikálnímu hojení
•   Krystalizuje jako biologický apatit 

vyvolávající osteogenní ** schopnosti5

•   Stimuluje proliferaci buněk 
periodontálních vazů5,6

BioRoot™ RCS (technika obturace za studena)  
vykazuje méně mikronetěsností než technika obturace za tepla

RTG snímek po dokončení 
endodontického ošetření.

Kontrola 6 měsíců po ošetření.

*  Bioaktivita: jakýkoli účinek, interakce nebo vyvolání reakce 
živých tkání

**  Schopnosti materiálu navodit vhodné podmínky pro to, 
 aby kostní buňky vytvořily kost

Technické náhledy Technické náhledy

•  Snadné potažení stěn  
kořenového kanálku

•  Rychlé umístění  
gutaperčového čepu

•  Optimalizovaná doba zpracování 
a vytvrzení: 
– Doba zpracování: > 10 minut 
– Doba vytvrzování: < 4 hodiny

Rychlé nanášení

Vezměte namíchané 
BioRoot™ RCS.

Potřete pečetidlem 
BioRoot™ RCS 
stěny kořenového kanálku.

Potřete BioRoot™ RCS  
apikálně upravený kužel.

Vložte kužel opatrně 
do kořenového kanálku.

RTG snímek pořízený 
bezprostředně po ošetření.

1 2 3 4 5

Klinické použití

•   BioRoot™ RCS uvolňuje až dvakrát více vápníku než pečetidlo  
Endosequence BC a desetkrát více než MTA Fillapex1

•   Založeno na patentované technologii aktivního biosilikátu
•   Udržuje vysoké pH7 omezující růst bakterií 3,4

•   Snižuje riziko bakteriální reinfekce

Omezení růstu bakterií pro úspěch obturace

Jednodušší a lepší opakované ošetření

Snadná kontrola
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BioRoot™ RCS

AH Plus Jet

Pulp Canal Sealer (PCS)

Pulp Canal Sealer (PCS) + kondenzace za tepla

BioRoot™ RCS + technika obturace za studena
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76%

Snímky z CBCT Periapikální RTG snímky
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84%
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90%
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AH Plus Warm vertical 
condensation group (51 tooth)

BioRoot™ RCS single 
cone group (53 thooth)

84% 80% 90% 89%

Srovnání vývoje pH u tří pečetidel 
kořenových kanálků: BioRoot™ RCS, 
AH Plus Jet (matrix z epoxidové 
pryskyřice) a Pulp Canal Sealer 
(zinkoxideugenol)
Zdroj: Interní vědecká složka

Vývoj pH (vytvrzený materiál)

• Kratší doba opakovaných ošetření 8

• Pozorováno méně zbytků pečetidla8

•  Rentgenkontrastnost odpovídající 5 mm Al  
pro snadnou kontrolu na RTG snímku

Co kdybyste 
mohli obturovat 
ještě lépe než 
jen technikou 
kondenzace 
za studena?



Obsah balení
balení s 35 dávkami 
– 15 g prášku v lahvičce
–  35 nádobek s jednou 

dávkou
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Autoři Název Časopis Rok Odkaz

Všechny registrované obchodní značky a názvy produktů chráněné autorskými právy jsou majetkem svých výrobců a při-
družených společností

BioRoot ™ RCS

Biodentine™

15 let výzkumu a vývoje a partnerství 
se stomatologickými školami po celém 
světě vedlo k nejnovější patentované 

inovaci společnosti Septodont v oblasti 
dentálních materiálů: k produktům na bázi 

křemičitanu trojvápenatého (Ca3S)

Technologie 
aktivního 

biosilikátu: 
inovativní bioaktivní 
dentální materiály

600+
Světové

publ ikace

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Pro více informací navštivte naše webové stránky:  
www.septodont.com


