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MTA Repair HP
Cimento reparador biocerâmico de alta plasticidade

• Alta plasticidade: Melhor manuseio e inserção na cavidade;

• Radiopacificador Tungstato de Cálcio: Não causa manchamento dental;

• Liberação de íons Ca2+: Induz a biomineralização;

• Alta alcalinidade: Impede o crescimento bacteriano;

• Monodoses: Otimiza o tempo e a utilização;

• Menor tamanho de partículas: Reparação tecidual mais rápida;

• Hidrofílico: Permite utilização em ambiente úmido sem perda de 

propriedades;

• Antibacteriano: Inviabiliza a sobrevivência de bactérias no local;

• Presa em 15 minutos: Tempo de presa final reduzido comparado aos 

similares;

• Fórmula com máteria prima P.A.: Sem contaminantes e metais pesados.

APRESENTAÇÃO

CIMENTO REPARADOR BIOCERÂMICO DE ALTA PLASTICIDADE
O MTA tem seu uso consagrado na Endodontia em virtude dos resultados clínicos comprovados por inúmeros trabalhos 
científicos. Porém devido às propriedades físicas inerentes ao pó do produto, a consistência “arenosa” dificulta a 
manipulação e carreamento do material ao local de reparo.
Para melhorar essa característica, a ANGELUS® desenvolveu uma nova formulação denominada de MTA Repair HP - 
MTA “High Plasticity”.

Essa nova fórmula mantém todas as propriedades químicas e biológicas do MTA original, garantindo o sucesso do 
tratamento, entretanto altera suas propriedades físicas de manipulação. O resultado é um produto com maior plasticidade, 
facilitando a manipulação e inserção na cavidade dental.

MTA Repair HP é um cimento endodôntico biocerâmico reparador de alta plasticidade, composto de óxidos minerais na 
forma de finas partículas hidrofílicas.

R R

846 Embalagem com 5 cápsulas de pó com 0,085 gramas cada e 5 frascos de líquido 0,25 ml. - 5 APLICAÇÕES

843 Embalagem com 2 cápsulas de pó com 0,085 gramas cada e 2 frascos de líquido 0,25 ml. - 10 APLICAÇÕES

8469 Embalagem com 10 cápsulas de pó com 0,085 gramas cada e 10 frascos de líquido 0,25 ml. - 10 APLICAÇÕES
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Imagens meramente ilustrativas.

Indicações

1. Tratamento de perfuração (raiz e furca) iatrogênica 
ou biológica
2. Tratamento de perfuração radicular por reabsorção 
interna - via canal
3. Tratamento de perfuração radicular por reabsorção 
interna - cirúrgico
4. Cirurgia parendodôntica com retro-obturação
5. Proteção pulpar direta
6. Pulpotomia 
7. Apicigênese
8. Apicificação
9. Regeneração pulpar

FICHA TÉCNICA
pH Inicial

pH depois de 3 horas

Solubilidade

Tamanho médio de partículas

Radiopacidade

Tempo de presa

Cor

Design

Prazo de Validade

Armazenamento

10,2

13,1

-0,02%

13 µm 

6,1 mm/Al

15 minutos

Branca

Pó / Líquido

3 anos

Ambiente seco

Mecanismo de ação do MTA Repair HP

O MTA é um material que induz a cura das lesões 
periapicais, estimula a formação do cemento, osso e, 
indiretamente, ligamento periodontal.

É o primeiro material conhecido na Endodontia que 
permite o crescimento de cemento diretamente na sua 
superfície. O tamanho e distribuição de suas partículas, 
o proporcionamento pó/líquido e agentes externos 
como temperatura e umidade são os responsáveis pelas 
propriedades e eficácia do material. 

O MTA Repair HP apresenta elevada concentração de 
óxido de cálcio livre em sua composição. Este óxido reage 
com a água formando hidróxido de cálcio. O hidróxido de 
cálcio é atualmente a medicação intracanal mais utilizada, 
cuja eficácia tem sido comprovada por extensa pesquisa 
científica. Quando em contato com fluidos do tecido, o 
hidróxido de cálcio é dissociado em íons cálcio (Ca2+) 
e íons hidroxila (OH-), e justamente o efeito destes íons 
nos tecidos e microorganismos são responsáveis pelo 
excelente resultado do produto. 

Com o acúmulo de íons hidroxila, o pH do meio se torna 
altamente alcalino e, assim, inóspito para proliferação 

bacteriana. Este elevado pH danifica a membrana e o DNA 
da bactéria desnaturando seu conteúdo protéico.
A elevação do pH também ativa a fosfatase alcalina, 
enzima que estimula a liberação de fosfatos inorgânicos 
de ésteres fosfatados. Os íons fosfatos inorgânicos livres 
reagem com os íons cálcio formando fosfato de cálcio, o 
principal componente da hidroxiapatita. 

Vários autores mostram que o hidróxido de cálcio uma 
vez dentro do canal pode influenciar áreas de reabsorção, 
prevenindo a atividade osteoclástica e estimulando o 
processo reparativo. 

Os íons cálcio são importantes na ativação da Adenosina 
Trifosfato cálcio-dependente, migração e diferenciação 
celular e reagem com o gás carbônico do tecido para 
formar cristais de carbonato de cálcio, os quais servem de 
núcleos para calcificação.

Íons cálcio reagem com CO2 presente no tecido e 
formam granulações de calcita (CaCO3). Fibronectinas se 
aglomeram nas adjacências destas granulações.

Em seguida, com a diferenciação celular e camadas de 
cemento e osso, a lesão periapical é reparada.

1

8

9
6 5

2 e 3

7

1

4



MECANISMO DE AÇÃO DO MTA REPAIR HP
MTA pó MTA líquido

Água tecidual

CO2 dos tecidosDISSOCIAÇÃO DE ÍONS

ATIVAÇÃO
CELULAR

Fibronectina

Fibroblastos Osteoblastos

Odontoblastos

Cementoblastos

Rápida 
regeneração
tecidual

CASOS CLÍNICOS MTA REPAIR HP
Caso Clínico 01
Apicificação

Prof. Dr. Fábio Duarte da Costa Aznar

Caso Clínico 02
Perfuração de Furca

Dr. Mario Luis Zuolo

Radiografia inicial Radiografia Inicial Pós-operatório imediato

Proservação após 13 mesesProservação após 6 meses

Pós-operatório imediato
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www.angelus.ind.br

Simplificou!

Atendimento ao Consumidor
43 9 9919 0244
0800 727 3201

+55 43 2101 3200
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