
OliMTA Universal

Nowość

BiOAkTywny prepArAT endOdOnTyczny

 � materiał w kapsułkach!

 � kremowa homogeniczna 
konsystencja

 � wysoka bioaktywność

 � kontynuacja procedury 
już po 5 minutach od aplikacji

Pierwszy 
tak wygodny w aplikacji!



Wygodny i pewny
OliMTA Universal to bioaktywny preparat endodontyczny na ba-
zie tlenków mineralnych do reperacji korzenia. Jego właściwości 
inicjujące gojenie, pobudzające cementogenezę i odbudowę 
kości sprawiają, że znajduje zastosowanie w wielu procedurach 
endodontycznych. Często nazywany jest „preparatem ostatniej 
szansy”, gdyż sprawdza się w sytuacjach, które dotychczas kwa-
lifikowały ząb do ekstrakcji. Wygodna forma opakowania i apli-
kacji sprawiła, że OliMTA Universal zyskał ogromną popularność 
wśród endodontów.

Zastosowanie OliMTA Universal
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Naprawa perforacji kaNału 
kOrzeniOwegO i w OkOlicy fUrkAcji

Przy jatrogennym utworzeniu kanału
patologicznego (via falsa) 
OliMTA Universal tworzy barierę 
nieprzepuszczalną dla płynów 
tkankowych i bakterii.

wypełNieNie po resekcji 
wierzchołka korzeNia

Wsteczne wypełnienie kanału 
OliMTA Universal zabezpiecza korzeń 
przed powstaniem zmian zapalnych 
i generuje odbudowę ubytku kostnego.

uzupełNieNie wewNętrzNej 
i zewNętrzNej resorpcji

Dzięki swoim właściwościom uszczelnia-
jącym i doskonałej adaptacji brzeżnej 
OliMTA Universal zapewnia trwałe 
wypełnienie korzenia (brak resorpcji 
przez tkanki organizmu).

apeksyfikacja

OliMTA Universal tworzy permanentną 
blokadę przy wierzchołku korzenia, 
co niweluje zastosowanie procedur 
przejściowych.

BezpośredNie pokrycie miazgi

Przy obnażeniu zębiny lub po zabiegu 
pulpotomii OliMTA Universal inicjuje 
tworzenie tzw. mostu zębinowego, 
co pozwala zachować żywotność miazgi.

bezpośrednioAplikacja bezpośrednio 
                  z kapsułki   
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Komfort pracy dzięki wygodnej kapsułce OliMTA Universal

Opinia eksperta

pierwszy na rynku w kapsułce!
Forma kapsułkowa OliMTA Universal jest wyjątkowa ze względu na komfort aplikacji. Po automatycznym wymieszaniu 
we wstrząsarce materiał jest gotowy do umieszczenia bezpośrednio w polu zabiegowym. To pierwsze tego typu rozwią-
zanie zastosowane w cemencie MTA.

jednorodna kremowa konsystencja
Dzięki kapsułce konsystencja OliMTA Universal jest zawsze jednorodna i idealnie kremowa, co zapewnia wygodną i
bezproblemową kondensację. Właściwości hydrofilne preparatu doskonale tolerują wilgotne pole zabiegowe nie za-
burzając procesu wiązania, a kolejny etap procedury można przeprowadzić już po 5 minutach od aplikacji.

Biokompatybilny w wielu zastosowaniach
Brak toksyczności i bakteriostatyczność OliMTA Universal sprawia, że leczenie nie wywołuje odpowiedzi zapalnej. Mate-
riał jest bezpieczny i skuteczny w bardzo rozległym polu zastosowań, a doskonała adaptcja brzeżna zapobiega migracji 
bakterii i płynów tkankowych do kanału korzeniowego.

OliMTA Universal to materiał, którego forma znacząco ułatwia zwykle kłopotliwą aplikację MTA w miejsce 
przeznaczenia. Postać kapsułki gwarantuje idealne proporcje mieszanych składników. W efekcie otrzymujemy 
jednorodną strukturę i właściwą konsystencję aplikowanego preparatu. Krótki czas wiązania OliMTA Universal 
pozwala mi na jednowizytowe wdrożenie kolejnych procedur. OliMTA Universal znacząco poprawił pracę 
preparatem MTA w zalecanych sytuacjach klinicznych.

”
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Po wymieszaniu we wstrząsarce 
i usunięciu pinu zabezpieczającego
OliMTA Universal jest gotowy do
użycia.

Aplikację OliMTA Universal można
przeprowadzić bezpośrednio za
pomocą standardowego podajnika.

Homogeniczna kremowa konsystencja 
OliMTA Universal zapewnia wygodną 
kondensację w polu zabiegowym.

dr Ewa Szymura 
lekarz stomatologii ogólnej
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Cechy wyróżniające OliMTA Universal:

Informacje techniczne

 3 pierwszy na rynku w tak wygodnej kapsułce

 3 idealna kremowa konsystencja

 3 estetyczny nawet w odcinku przednim dzięki neutralnej barwie

 3 wiąże już w 5 minut!

 3 bioaktywny - zębinotwórczy, cementotwórczy i kościotwórczy

 3 nietoksyczny, biozgodny, bakteriostatyczny (wysokie pH)

 3 doskonała adaptacja brzeżna zapobiega mikroprzeciekowi

 3 dobra widoczność w rtg ułatwia dokumentację kliniczną

OliMTA Universal
BiOAkTywny prepArAT endOdOnTyczny

kOd OL 007

Czas mieszania OliMTA Universal 30 sek.

Czas pracy OliMTA Universal (23°c) > 2min

Czas wiązania pozwalający na kolejny etap procedury 5 min

OliMTA Universal

2 kapsułki 0,3 g

OLIDENT Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com

Dołącz do nas na Facebook’u

Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

Twój Partner handlowy

Nr 1!
wygodnyPierwszy tak wygodny 

                              w aplikacji.


