
Hidroxizi de Calciu  

Pastă  hidroxid de calciu care 

se autoîntărește.  

. 

Pastă  hidroxid de calciu preparată 

de utilizare. 

. 

Hidroxid  de calciu component 

unic, fluid, preparat de utilizare 

curativă  și material dimetacrilat. 

Utilizare: 
• Coafaj pulpar direct și indirect . 

• Bază cavități  pentru  materiale  

de obturație uzuale. 

• Coafaj pulpar direct și indirect . 

• Protecția pulpei dentare sub toate 

  tipurile de obturații. 

•Obturații temporare ale canalelor 

radiculare. 

• Bază cavități  pentru  orice  

materiale  de obturație . 

• Coafaj pulpar  indirect. 

De ce să alegi hidroxizii de calciu R&S? 

 

Inițiază formarea dentinei  

secundare  
Protejează pulpa față de 
șocurile termice.  

 
Radiopac 
Permite detectarea cariilor 

secundare.  

Rezistent la gravarea acidă  

Compatibil ca bază sub toate 
materialele de obturație.  

pH alcalin 

Reduce iritațiile pulpare.  

Puternic efect bactericid  

Acționează ca dezinfectant 
și previne dezvoltarea 

bacteriilor.  

Sfat de la dentiștii noștri profesioniști 

 
 

Prin acțiunea hidroxizilor de calciu, pulpa este protejată prin formarea 
unei bariere care previne intrarea bacterilor în camera pulpară.  
 

 
Dintre hidroxizii de calciu ca  bază în cavități, eu utilizez 
SUPRALINER. Dacă este necesară o adeziune superioară în 

tehnicile adezive de obturații, un adeziv care poate fi utilizat înainte 
este SUPRALINER. 
 

Dacă pasta SUPRACAL cu rol protectiv în coafaje s-a întărit, 
se poate revigora funcția de protecție  adăugând 1 sau 2 picături de 
apă distilată.  



 

Hidroxizi de Calciu/  

 

Date  tehnice 
și utilizare 
 

 
Culoare 

 
Bază: bej gălbui  

Catalizator: galben, alb  

 
Alb 

 

 
Bej luminos 

 

Rezistența la 
compresiune 

(MPa) 

 

> 10 
 

n.a. 
 

110 - 135 

 
pH 

 

11 
 

> 12.5 
 

11 - 11.5 

 
Avantaje 

 

_ Ușor de aplicat. 
_ Timp de  lucru conv enabil. 

 

_ Antiseptic endodontic pentru interetape. 
_ Aplicare ușoară și rapidă. 

_ Acuratețea dozajului.  

_ pH-ul neutralizează agenții acizi și asigură 

f uncția antiseptică  

 

_ Economisește timpul prin f luiditate și 
aplicarea directă. 

_ Gata de aplicare –componentă unică. 

_ Special concepută pentru utilizare sub  

compozite și adeziv i. 
_ Înalta rezistență la compresiune 

 
Compoziție 

 

26% hy droxid de calciu 
 

40.5 to 49.5% hy droxid de calciu 
 

< 5% hy droxid de calciu și 
dimetacrilat 

 
Utilizare 

 
- Proporția  

v olum pastă bază/catalizator: 1: 1. 

- Timp  de lucru: 2 min. 

- Timp de priză în gură: 2-4 min. 

 
Gata de utilizare.  

Permite uscarea f iecărui strat rapid și ușor  

cu aerul siringii. 

 
Gata de utilizare.  

Aplicare în straturi de 1mm și polimerizare 

cu lumină albastră a f iecărui strat 

 minimum 20 sec.  
 

 
Prezentare 

 

Tuburi cu 13g bază + 11g catalizator 
 

1 x 2ml siringă + 2 ambouri. 
 

2 x 2ml siringi + 20 ambouri. 

 
Valabilitate  

(în ani) 

 

2 
 

2 
 

2 

 
Referințe 

 
12-801 

 
12-306  

 
105-465  

 

Produse  adiționale  

Freze  diamantate                           Compozite fotopolimerizabile   

           Lămpi fotopolimerizare 

Hidroxizii  de calciu, frezele  și compozitele fotopolimerizabile: dispozitive medicale clasa a- IIa / Marca CE 0120 / Certificat 
de: SGS UK LIMITED. 

Instrumentele și lămpile foto: dispozitive medicale clasa I / Marca CE. Imaginile  au doar scopuri  ilustrative. 

Producător  CFPM. 

Exemple 

de utilizări 

Restaurar e  

Bază cavitate H ydrocal 
2 ori Supraliner 
 

Coafaj  pul par Supracal  

Spatule de amestec 

 și spatule bucale 


