
INOD 
Q.P. ВОЛОКОННИЙ ШТИФТ 
Виріб, що відповідає усім технічним вимогам 

 
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

 
1. Кореневий канал, обтурований гутаперчею. 
2. Універсальним свердлом (1000 – 2000 об/хв) видаліть матеріал, що заповнює кореневий 

канал. Залиште щонайменше 4 мм пломбувального матеріалу в апікальній частині кореня. 
3. Підберіть штифт потрібного розміру та відповідну розгортку. Використовуючи відповідну 

розгортку, розширте кореневий канал та сформуйте ложе для штифта. 

 

4. Помістіть штифт у підготовлене ложе, щоб переконатися, що він відповідає йому за розміром. 
Штифт повинен легко вийматися з нього. 

5. Обріжте штифт до необхідної довжини алмазним диском чи алмазним бором. 
*Примітка. Не використовуйте для цього ножиці, скальпель чи подібні інструменти, тому 
що вони роздавлять штифт, його структура буде зруйнована, а міцність втрачена. 

6. Очистіть штифт спиртом та просушіть повітрям без домішок води та мастила. 

 
7. Очистіть та продезінфікуйте кореневий канал 2,5 – 5,25% розчином гіпохлориту натрію 

(NaOCl). Негайно промийте водою та висушіть паперовими штифтами. 
*Примітка. Не використовуйте перекис водню (H2O2) чи інші речовини для дезінфекції, а 
також розчин EDTA, тому що їхні залишки можуть зменшити силу адгезії та негативно 
вплинути на реакцію твердіння цементу. 



8. Почніть вносити цемент в апікальну частину кореневого каналу. Як на початку, так і протягом 
усього процесу фіксації утримуйте подовжувальну насадку зануреною в цемент, щоб уникнути 
потрапляння в нього повітря. 

 

 
9. Негайно встановіть штифт. Злегка похитайте його. З помірним зусиллям утримуйте штифт на 

місці. 
10. З помірним зусиллям видаліть надлишки цементу відповідним інструментом або ватною 

кулькою. 
11. Полімеризуйте цемент світлом або залиште тверднути самостійно – згідно з рекомендаціями 

виробника цементу. 
 

 
Після використання продукту 

1) Не використовуйте повторно. Тільки для одноразового застосування. 
2) Розпаковані вироби зберігайте у сухому приміщенні при кімнатній температурі. Уникайте 

попадання прямого світла. 
 

Правила техніки безпеки під час використання продукту 
1) Уникайте попадання прямого сонячного світла під час застосування штифта.  
2) Використовуйте тільки алмазний диск для обрізування штифта. 
3) Уникайте забруднення штифта. 
4) Для очищення використовуйте губку, просочену спиртом. Уникайте прямого контакту штифта 

з водою або мастилом. 
 
 
 
 


