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1)  Clean the root canal. Ensure dry working  
 area (rubberdam). 
 

2)  Apply etching gel to root canal* and sub-
 sequently wash the canal with water and
 dry gently with air.  

3)  Apply adhesive system to the root canal.  
 Clean the over flowing adhesive system
 using paper pin. 

4) Light-cure the adhesive system.* Apply
 dual curing cement to the root canal.  
 

 
 

5) Remove the PINPost from storage
 bottle and cement it. 
  

6) Place PINPost to root canal. Repe-
 at the steps 5 and 6 as necessary
 (4-6 PINPosts).
 

7)  Clean the overflowing cement in flaring  
 area and light cure it.* 

8) Build the core usual way and then cut
 PINPosts to reguired length.
 

 

9) Final solution of crown after the PINPost
 aplication.

1) Vyčistěte kořenový kanálek. Zajistěte  
 suché pracovní pole (rubberdam). 
 

2)  Aplikujte etching gel do vyčištěného
 kořenového kanálku.* Po leptání pro-
    myjte kanálek vodou a vysušte prou-
 dem vzduchu.

3)  Aplikujte do kořenového kanálku  
 adhezivní systém. Jeho přebytky
 odstraňte pomocí papírového pi-
 nu. 

4) Adhezivní systém vytvrďte.* Do
 kořenového kanálku poté aplikuj-
 te duálně tuhnoucí cement.

5)  Vyjměte PINPost ze zásobní lah-
 vičky a nacementujte ho.

  

6)  Umístěte PINPost do kořenového
 kanálku. Kroky 5 a 6 opakujte dle
 potřeby (4-6 PINPostů).
 
  
 

7) Odstraňte přebytky cementu v oblasti  
 flaringu a cement vytvrďte.*
 
 

8)  Vybudujte korunku klasickým způsobem.
 Následně zkraťte PINPost na požadova-
 nou délku.
 

 

9) Finální korunka po aplikaci PINPostu.
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