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GUTAPERCHA

Produto não estéril de reprocessamento proibido

Apresentação Comercial:
A embalagem primária de guta-percha consiste em estojos 
plásticos ou tubos plásticos de PP/PE (polipropileno/polietileno) 
devidamente identificadas e etiquetadas, sendo posteriormente 
acondicionados em caixas de papelão.
Versões comerciais:
- Dispenser com 6 compartimentos;
- Dispenser com tampa deslizante;
- Embalagem com 6 frascos quadrados;
- Embalagem com 6 frascos redondos;
- Dispenser com 4 compartimentos;
- Dispenser redondo com 12 compartimentos à prova de    
  vazamentos.
As embalagens podem conter 100,120,180,200,240 unidades, sendo 
divididas de acordo com o tamanho, conicidade ou diâmetro do 
produto. 
O acondicionamento primário pode encontrar-se na forma de tubo 
plástico transparente. 

Indicação de Uso:
A Gutapercha é utilizada em consultórios dentários por profissionais 
habilitados, sendo que sua principal finalidade é o selamento 
completo do conduto radicular em endodontia. 
Apresenta radiopacidade, comprimentos estão apontados. 
Adequado para condensação vertical ou horizontal.
1. Promove a cura periapical e previne a progressão da doença.
2. O uso apropriado da gutapercha em endodontia tem a finalidade 
de selar o canal, que se torna impermeável à líquidos e bactérias.
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Modo de Uso:
1. Prepare o canal radicular com o auxílio das limas manuais;
2. Depois de limpar e secar o canal com uma solução de EDTA,  
 aplicar o selante na parede do canal radicular com pontas de 
papel.
3. Selecione a gutapercha principal de acordo com as    
  características do canal radicular preparado.
4. Irrigue a gutapercha com solução de NaOCl 5,25% para   
 desinfecção.
5. Insira a guta-percha principal no canal radicular no 
comprimento   de trabalho.
6. Insira as gutas acessórias no canal com o auxílio do    
 condensador de gutapercha. 
7. Confirmar o preenchimento completo através de raio-x.

IMAGENS E MODELOS:
Gutapercha Calibrada

Modelos:

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 110, 120, 130, 140, 15-40, 45-80

Guta percha Acessória

Modelos:

X-Fine, Fine-Fine, Medium-Fine, Fine, Fine-
Medium, Medium, Medium-Large, Large, 
X-Large, F1, F2, F3.
Gutapercha Japonesa

Modelos:

JF-S, JF-M, JF-L, JS, JM, JL,

JL-M, JL-L, XX-F, X-F, Fine, Medium
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Gutapercha Special Taper

(.04, .06, .08)

Modelos:

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Embalagem com:

6 frascos quadrado

Embalagem com:

6 frascos redondos

Dispenser 6 compartimentos

Dispenser com 4 compartimentos

Dispenser redondo

com 12 compartimentos à prova de 
vazamentos.

Composição:
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Gutapercha, óxido de zinco, sulfato de bário, carbonato de cálcio e 
excipientes.

Condições de Armazenamento e Transporte:
O armazenamento e transporte deve ser feito em local arejado, seco, 
ao abrigo de luz, entre 18° e 24°C. Os produtos deverão ser mantidos 
em sua embalagem original até o momento de sua utilização.

Condições de Manipulação:
A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializada 
na área odontológica em local arejado, seco, ao abrigo da luz.

Condições de Esterilização:
Raio Gama

Advertências:
Não esterilizar em autoclave. Não utilizar em caso de embalagem 
violada.

Precauções:
Os produtos devem ser mantidos em sua embalagem original até o 
momento de sua utilização.
Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas 
contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste 
produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de validade
3 anos
Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto 
e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento 

Order_job_IFUs_GutaPercha.indd   5 20/02/2019   13:39



ao consumidor (SAC) em 0800 702 0227

Fabricado por:

Meta Biomed Co. Ltd.
270 Osongsaengmyeong1-ro
Osong-eup, Heungdeok-gu
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do - 363-951 
Telefone: 043-218-1981 / Fax: 043-218-1984
www.meta-biomed.com

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 -  Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630011
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870
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