
ROOT CANAL MEDICAMENT (Radiopaque) ROOT CANAL MEDICAMENT (Radiopaque)
  

Pasta pré-misturada de Hidróxido de Cálcio  
+ Iodoforme para tratamento de canal.
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Hidróxido de Cálcio  30% Estimula as células “blastos” auxiliando a apexo- 
  génese O indíce de pH elevado neutraliza as  
  endotoxinas produzidas pelas bactérias anaeróbias.

Iodoforme  40.4% Bacteriostático

  Radiopacidade aumentada

Óleo de Silicone   22.4% Lubrificante; assegura a cobertura total das paredes  
  do canal; Nunca endurece; o Hidróxido de cálcio  
  solubilizado permanece activo no canal radicular

Inerte 6.9% 

Embalagem   2 g de pasta por seringa + 20 pontas descartáveis

Armazenamento  Armazenar em ambiente escuro

Vitapex pode ser usado como um material de selamento de canal temporário 
ou permanente após a pulpectomia. Pode ser usado individualmente (pro-
visório), ou em conjunto com Gutta Percha (permanente). Também é ideal para o 
tratamento de infecções nos canais e para pulpectomias em dentes decíduos. 
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Composição:

- Medicamento  
 intracanalar
- Apexificação
- Controle de  
 exudação
- Lesões  
 periapicais

Indicações
- Reabsorção da raiz
- Selamento provisório  
 do canal
- Perfurações
- Dentes apulpares  
 subdesenvolvidos

Beneficios
 - Reduz a  
  sintomatologia em  
  casos de abcesso
- Desinfecta o canal
- Promove a  
  apexificação

- Tratamento de  
  ferimentos causados  
  por traumatismo
- Radioopaco
- Aplicação rápida  
  e simples
- Anti-bacteriano e  
  bacteriostático

Dísponivel através do seu fornecedor habitual
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1 prefilled syringe
containing 2.0g paste
20 disposable tips
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Dísponivel através do seu fornecedor habitual

Printed in Canada

Clinically  
Proven!
FDA 510(k)

K973667

(issued 1997)



Clínico
Preparação de canais

È favor notar: 
Qualquer quantidade de Vitapex aplicado para além  
do foramen apical será reabsorvido pelo organismo  
algumas semanas depois.

Ao tratar um abcesso activo, qualquer Vitapex  
aplicado no tecido periapical neutraliza os ácidos  
produzidos pelo abcesso, auxiliando assim no  
alivio mais rápido dos sintomas agudos.

É favor notar:
As pontas descartáveis Vitapex devem  
ser utilizadas num só paciente.

As pontas podem ser dobradas para  
se obter um acesso melhor ao interior  
do canal.

Antes de usar o Vitapex, limpar  
e modelar o canal utilizando os  
métodos convencionais.

Nota: O diâmetro externo da  
seringa é aproximadamente  
equivalente a uma lima  
de #40.

Medicamento   
provisório intracanalar
Inserir a ponta da seringa Vitapex até ao quinto apical  
do comprimento do canal radicular. 

Premindo o êmbolo da seringa, a pasta alcança o foramen 
apical. Nesta altura, retirar a seringa lentamente mantendo
a pressão no êmbolo. 

Quando o canal estiver preenchido com Vitapex, completar 
o tratamento colocando uma restauração provisória 
para selar a abertura de acesso ao canal. 

Vitapex não endurece e pode ser removido numa consulta 
posterior recorrendo a Hipoclorito de sódio e a uma lima ou 
através do uso de ultrasons.

Tratamento   
Permanente 
Conjuntamente com Guta Percha  
e selante assegura

Selamento apical, aplicando um pouco  
de Vitapex na parte periapical do canal. 

Completar a obturação usando a técnica  
habitual de Guta Percha + Selante. 

Colocar uma restauração permanente  
para selar a abertura de acesso ao canal.

Dentes Decíduos
Inserir a ponta da seringa próxima do apex. 

Pressionar com força o Vitapex para o interior do canal  
até este recuar para a câmara pulpar. Nesta altura torna-se  
necessário o manuseio cuidadoso afim de se assegurar que  
o excesso de Vitapex não é extruido para além do apex.


