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System do wype³niania kana³ów 
gutaperk¹ na ciep³o. 

Precyzja
Wygoda
Innowacyjnoœæ

Dwie wersje.
Twój wybór.
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EQ-V firmy Meta Biomed to 

zaprojektowany, innowacyjny system do wype³niania 

kana³ów termoplastyczn¹ gutaperk¹. Gor¹cy plugger 

s³u¿y do uplastyczniania æwieków gutaperkowych 

wewn¹trz kana³u korzeniowego. Æwieki gutaperkowe 

przyjmuj¹ wówczas formê kana³u, tworz¹c tym samym 

idealne pod³o¿e pod przysz³¹ odbudowê. Pistolet 

dope³niaj¹cy zosta³ specjalnie opracowany z myœl¹           

o wprowadzaniu uplastycznionej gutaperki do kana³u 

korzeniowego - gutaperka dostosowuje siê kszta³tem 

nawet do najbardziej skomplikowanego anatomicznie 

systemu kana³owego. 

System EQ-V minimalizuje czas potrzebny do prawid³o-

wego, trójwymiarowego wype³nienia kana³u gutaperk¹ 

oraz ³¹czy metodê kondensacji wierzcho³kowej                  

z trójwymiarowym dope³nieniem czêœci wierzcho³kowej 

oraz wszystkich kana³ów lateralnych.

nowy, starannie Dla wygody i preferencji u¿ytkownika EQ-V to dwie 

wersje urz¹dzenia: 

>  EQ-VD na kartri¿e z gutaperk¹,

>  EQ-VR na standardowe pa³eczki gutaperkowe. 

EQ-V to:

>  Prostota u¿ycia i intuicyjna, wygodna obs³uga.

>  Ergonomiczny, innowacyjny i lekki kszta³t.

>  Niezwyk³a szybkoœæ nagrzewania siê pluggera.

>  Wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ baterii.

>  Doskona³y spust pistoletu wyczuwalny dotykiem 

nawet przez rêkawiczki zapewniaj¹cy p³ynne i ³atwe 

wype³nienie kana³u.
o     >  Oraz wygodny przycisk aktywacyjny pluggera 360

- komfort pracy na zêbach szczêki lub ¿uchwy.

Precyzja
Wygoda
Innowacyjnoœæ
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Wersja EQ-VD

EQ-VD Gun (pistolet na kartrid¿e)
Pistolet zosta³ zaprojektowany, aby aplikowaæ 

rozgrzan¹, p³ynn¹ gutaperkê bezpoœrednio do kana³u 

korzeniowego. Pistolet EQ-VD wyposa¿ony jest w 

specjalny kartrid¿ z ig³¹ wype³nion¹ gutaperk¹, co 

przyspiesza i usprawnia wype³nienie kana³u. Kartrid¿ 

jest jednorazowego u¿ytku, co zapobiega mo¿liwym 

zaka¿eniom krzy¿owym. Stosowanie go jest bezpieczne 

i oszczêdza czas na czyszczenie i dezynfekcjê.

>  W 35 sekund nagrzewa siê do temperatury 200° C.

>  Mo¿liwy wybór temperatury 160° lub 200° C.

EQ-V Pack (gor¹cy plugger) 
Zaprojektowany do upychania gor¹cej gutaperki              

do kana³u korzeniowego. Mo¿e te¿ byæ u¿ywany                

do ucinania nadmiaru æwieka gutaperkowego. 

Natychmiastowo nagrzewa siê do zaprogramowanej 

temperatury 180° C lub 230° C. Pack wystêpuje w obu 

wersjach urz¹dzenia.

Sk³ad zestawu EQ-VD:

>  Pistolet EQ-VD.

>  EQ-V PACK (gor¹cy plugger).

>  Baterie 3 szt.

>  £adowarka.

>  Koñcówki do EQ-V PACK (gor¹cy plugger) Pack Tip    

F & FM, 2 szt.

>  Kartrid¿ z gutaperk¹ do pistoletu EQ-VD 25G, 10 szt.

>  Klucz do zaginania igie³.

>  Szczotka do czyszczenia.

Wymiary (mm): 153 (W) x 27 (L) x 25 (H)

Waga: 90 g razem z bateri¹

Temperatura: 180° C, 230° C

Auto wy³¹czenie: po 5 min.

Wymiary (mm): 1223 (W) x 27 (L) x 26 (H)

Waga: 177 g razem z bateri¹

Temperatura: 160° C, 200° C

Auto wy³¹czenie: po 5 min.

Innowacyjny, jednorazowy kartrid¿ z gutaperk¹

Pistolet 
na kartrid¿ 

gutaperkowy
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EQ-VR Gun (pistolet na pa³eczki gutaperki)
Pistolet zosta³ zaprojektowany, aby aplikowaæ 

rozgrzan¹, p³ynn¹ gutaperkê bezpoœrednio do kana³u 

korzeniowego. Do pistoletu EQ-VR u¿ywa siê pa³eczek 

gutaperki i igie³, dziêki czemu jest ekonomiczny               

w u¿yciu.

>  W 35 sekund nagrzewa siê do temperatury 200° C.

>  Mo¿liwy wybór temperatury 160° lub 200° C.

EQ-V Pack (gor¹cy plugger) 
Zaprojektowany do upychania gor¹cej gutaperki              

do kana³u korzeniowego. Mo¿e te¿ byæ u¿ywany                

do ucinania nadmiaru æwieka gutaperkowego. 

Natychmiastowo nagrzewa siê do zaprogramowanej 

temperatury 180° C lub 230° C. Pack wystêpuje w obu 

wersjach urz¹dzenia.

Sk³ad zestawu EQ-VR:

>  Pistolet EQ-VR.

>  EQ-V PACK (gor¹cy plugger).

>  Baterie 3 szt.

>  £adowarka.

>  Koñcówki do EQ-V PACK (gor¹cy plugger) Pack Tip    

F & FM, 2 szt.

>  Ig³a do pistoletu EQ-VR, rozmiar 25G, 6 szt.

>  Pa³eczki gutaperki Gutta Percha Bar PLUS 100 szt.

>  Klucz do zaginania igie³.

>  Szczotka do czyszczenia.

Wymiary (mm): 153 (W) x 27 (L) x 25 (H)

Waga: 90 g razem z bateri¹

Temperatura: 180° C, 230° C

Auto wy³¹czenie: po 5 min.

Wymiary (mm): 1223 (W) x 27 (L) x 26 (H)

Waga: 177 g razem z bateri¹

Temperatura: 160° C, 200° C

Auto wy³¹czenie: po 5 min.

Wersja EQ-VR
Wygodne dozowanie standardowych pa³eczek gutaperki

Pistolet 
na pa³eczki
gutaperki
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Sekwencja wype³niania
Szybkie, niezawodne i bezpieczne.

Dopasuj æwiek g³ówny pod wzglêdem 
rozmiaru i zbie¿noœci do wype³nianego 
kana³u. Nastêpnie odetnij jego koniec  
na poziomie 0.5 mm poni¿ej d³ugoœci 
roboczej. 
 

WprowadŸ wk³ad EQ-V Fill do kana³u,  
po czym odczekaj 5 sekund do momentu 
jego podgrzania. 
 

Dobierz odpowiedni rozmiar koñcówki 
EQ-V Pack Tip, tak aby siêga³a na 
g³êbokoœæ o 4-6 mm poni¿ej d³ugoœci 
roboczej. 
 

Powoli naciskaj¹c spust, dope³nij kana³ 
wstecznie gutaperk¹ do poziomu ujœcia 
kana³u. 
 

Pokryj ostatnie 3 mm æwieka g³ównego 
uszczelniaczem, po czym wprowadŸ go 
do kana³u. Usuñ nadmiary gutaperki, 
wprowadzaj¹c EG-V Pack Tip na g³êbo-
koœæ 4-6 mm poni¿ej d³ugoœci roboczej. 
Skondensuj gutaperkê rêcznym plugge-
rem, tak aby ca³kowicie wype³niæ 
okolicê wierzcho³kow¹ i kana³y 
dodatkowe. 

Dla osi¹gniêcia pe³nego wype³nienia 
kana³u nale¿y skondensowaæ gor¹c¹ 
gutaperkê pluggerem rêcznym. 



Akcesoria do EQ-VD/EQ-VR
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Kartrid¿ z gutaperk¹ 
do pistoletu EQ-VD
Specjalny, jednorazowy kartrid¿ z ig³¹ 
wype³nion¹ gutaperk¹. Stosowanie go 
jest bezpieczne i oszczêdza czas na 
czyszczenie i dezynfekcjê.
Rozmiary: 23G i 25G.
Iloœæ sztuk w opakowaniu - 10

Ig³y do pistoletu EQ-VR
Ig³a do pistoletu EQ-VR do samodzielne-
go uzupe³niania pa³eczkami gutaperki 
do³¹czonymi do zestawu.
Rozmiary: 23G i 25G.
Iloœæ sztuk w opakowaniu - 6

Pa³eczki gutaperki Gutta Percha Bar 
PLUS 100 szt.
>  Dopasowana do urz¹dzenia wersji  

EQ-VR.
>  Gutaperka o doskona³ych w³aœciwo-

œciach zap³ywania, odpowiednia do 
urz¹dzenia.

>  Iloœæ sztuk w opakowaniu - 100.

Koñcówka do gor¹cego plugera         
>  EQ-V Pack pojedyncze rozmiary         

lub zestaw 2 sztuk (F & FM)
>  Koñcówka do wielokrotnego u¿ytku 

do sterylizacji w temperaturze 131° C 
przez 25 min.

Bateria do systemu EQ-V
>  Uniwersalna litowo-jonowa bateria  

do wielokrotnego ³adowania             
(3.7 V, 1620 mAh)

>  Do u¿ytku zarówno z Pluggerem jak                
i Pistoletem

>  Iloœæ sztuk w opakowaniu - 1

Klucz do zaginania igie³
Nale¿y go zawsze u¿ywaæ do zaginania 
ig³y, w innym wypadku grozi to z³ama-
niem ig³y.

UWAGA! Ig³y mo¿na wielokrotnie 
zaginaæ - s¹ bardzo fleksyjne
Iloœæ sztuk w opakowaniu - 1

Inne akcesoria dostêpne na www.poldent.pl
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Specyfikacja techniczna

£adowarka

Pistolet EQ-VR, Pistolet EQ-VD

EQ-V PACK (gor¹cy plugger)

Czas pracy

Bateria

Moc wejœciowa

Grzanie

Czas nagrzewania

Zielony

Pistolet EQ-VR i EQ-VD 

Szary

Bateria litowo-jonowa

Czerwony

100-240 V

DC 3.8V, 8W

1 sekunda

30 4%

Ci¹g³a praca przez 1,5 godziny

40 6%

UR18500FK (Sanyo) 3.7 V, 1700 mAh

60 10%

Wydajnoœæ

Czas nagrzewania

Oznaczenie kolorem

EQ-V PACK (gor¹cy plugger)

¯ó³ty

Czas ³adowania

Niebieski

DC 9V,2.0A

35 sekund

Rozmiar koñcówki Taper (odchodzenie)

Ci¹g³a praca przez 1,5 godziny

50 8%

3 godziny

70 12%

Przypadki kliniczne
Wype³nianie gutaperk¹ przy u¿yciu 

Przed PrzedPo Po

Rozmiar koñcówki

XF - 04

F - 06

FM - 08

M - 10

ML - 12

Zdjêcia dziêki uprzejmoœci: dr Jenner O. Argueta i dr Alvaro Barrios Angulo

Sto¿kowatoœæ koñcówek do gor¹cego pluggera EQ-V Pack
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