
Řada Race

Endodontické NiTi rotační pilníky

CZ

swiss endo



Race  (Reamer se střídavými řeznými hranami)

Předmluva

S nástupem nikl-titanových slitin objevil průmysl výroby endodontických nástrojů 
materiál, který je flexibilní, extrémně elastický, odolný 
a biokompatibilní.  Tento nástroj umožnil pracovat s kontinuální rotací, čímž bylo 
dosaženo jednoduchosti použití a nesrovnatelné časové úspory. 

Většina konvenčních nerezových pronikačů (reamerů) je navržena jako šrouby
s jednou nebo více řeznými šroubovicemi. Toto provedení pilníku nebylo přizpůsobeno 
nové slitině, a proto se při nepřetržité rotaci objevila jedna hlavní komplikace: zvýšené 
riziko zašroubování a zablokování, které nevyhnutelně končí zlomením nástroje. 

Společnost FKG Dentaire proto vyvinula pilníky se zcela novou konstrukcí, aby využila 
výhod NiTi materiálů a překonala limity, které jsou dány kontinuální rotací:
tím se zrodila řada Race. 

Systém Race je jednoduché a sofistikované řešení pro endodontické ošetření
s kompletní rodinou tvarovacích pilníků a pilníků pro opakované ošetření s exkluzivními 
výhodami a vlastnostmi.

Nástroje Race lze použít v ad hoc sekvencích podle potřeb lékaře a jsou 
k dispozici také ve specifických sekvencích.  Dodávají se ve sterilních 
i nesterilních baleních. 
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Eliminace efektu šroubování
Střídavé řezné hrany

Elektrochemické leštění
Vyšší odolnost vůči únavě a korozi

 

Optimální efektivita řezání
Trojúhelníkový průřez s ostrými hranami

Exkluzivní zaoblený bezpečnostní
hrot*
Perfektní vystředění nástroje v kanálku.

Exkluzivní vlastnosti

Exkluzivní patentovaný design pilníku
zamezuje efektu šroubování a umožňuje
lépe kontrolovat postup nástroje

Řeže lépe a rychleji bez jakéhokoliv tlaku (1)
Menší jádro zajišťuje vyšší flexibilitu (2)
a umožňuje lepší postup zatočenými kanálky.
Více prostoru pro zbytkový materiál (3)
zlepšuje odebírání materiálu a zamezuje
zablokování nástroje

Ostré hrany
pro optimální řezání.
Tenké jádro pro vyšší
flexibilitu.
Více prostoru pro odběr
zbytkového materiálu. 
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Obchází nerovnosti a zamezuje vniknutí do bočních kanálků
Menší riziko perforací a tvorby výčnělků
*Vyjma prvního nástroje D-Race (DR1), který má aktivní hrot

Ošetření eliminuje povrchové vady, což významně snižuje
riziko slabých míst (mikrotrhliny).
Výsledný lesklý povrch umožňuje lepší čištění
a dezinfekci a zlepšuje proces sterilizace
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19 mm 21 mm

31 mm25 mm

Hloubkové značky
Na nástrojích délky 21/25/31 mm

  

Silikonový doraz
Pro označení pracovní délky, radiokontrastní

  

 

Barevný kód průměru ISO

Kód kónicity

 

Délka rukojeti 12 mm, nerezová povrchová úprava, barevné označení ISO a kónicity

Nová povrchová úprava kolénkového dříku

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

Popis

Cílem je zajistit snadnou identifikaci průměru ISO (široký kroužek)
a kónicity (úzký kroužek). Informace zůstává viditelná i při vložení
do hlavice kolénka.

Umožňují určení polohy nástroje pomocí rentgenu
a kontrolu pracovní délky

Doraz označuje původní směr hrotu v kořenovém
kanálku(nerezové nástroje)
Barevné kódování ISO - pro označení délky nástroje
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Kolikrát lze Race použít?

Optimal use of Race instruments

S jakými motory lze pilníky Race používat?
Motory pro dosažení minimální doporučené rychlosti 600 ot./min.:

FKG Race family

Zlatá pravidla

Otáčky: 600-1 000 ot./min. - Moment: 1-1,5 Ncm, dle nástroje.
Jemné tahy dopředu a dozadu.
Lehká ruka, nechte pracovat nástroj. 
Pracujte vždy 3 - 4 vteřiny, poté vytáhněte.
Vyčistěte nástroj a propláchněte kanálek.

Vzduchové motory 20 000 ot./min.: použijte kolénko s redukcí 32:1
Elektrické motory 40 000 ot./min.: použijte kolénko s redukcí 64:1, 70:1 
Endodontické motory, s kabelem nebo bezdrátové, jako např. Rooter.
Nastavte rychlost na 600-1 000 ot./min. a moment na 1 až 1,5 Ncm

Na pilnících jsou bezpečnostní disky SafetyMemoDiscs (SMD).
Při dodržení všech doporučení zajišťují disky SMD kontrolu nad optimálním
využitím nástrojů a opotřebením kovového materiálu. Po každém zákroku
se z disku vylomí jeden až čtyři segmenty. Počet zbývajících segmentů
indikuje typy ošetření, které jsou stále k dispozici:

Jeden segment odpovídá jednoduchým případům (S), tj. rovné 
nebo lehce zatočené nebo široké kanálky.
Dva segmenty odpovídají složitějším případům (M),
tj. více zatočené nebo úzké kanálky.
Čtyři segmenty odpovídají náročným případům (D),
tj. kanálky ve tvaru S, velmi úzké, kalcifikované
nebo extrémně zatočené.

Přestože lze nástroje Race sterilizovat a opakovaně použít, doporučuje se používat je
na principu „jednoho pacienta“, aby se předešlo riziku křížové kontaminace. 
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Nabízené sekvence

Sestupná dráha

, pro mechanickou přípravu sestupné dráhy ScoutRace
Sekvence 3 nástrojů s kónicitou .02 a velikostí ISO 10, 15 a 20.
Navrženo pro mechanickou přípravu sestupné dráhy kořenových kanálků:
přímých, s velkým zakřivením nebo typu „S“. 

, pro přípravu kalcifikovaných nebo úzkýchRace ISO 10
kanálků
3 nástroje, všechny s velikostí ISO 10 a s kónicitou .02, .04 a .06. 
Navrženo ke zprůchodnění kalcifikovaných nebo velmi úzkých kanálků,

když manuální K pilníky ISO 06 nebo 08 již nemohou dále postupovat. 

Příprava kořenového kanálku

, biologické a konzervativníBT-Race
Sekvence BT-Race připravená k použití je sterilní a určená na jedno použití.
Sekvence se 3 pilníky je vhodná pro většinu typů kořenových kanálků
a umožňuje dosažení finálního apikálního rozměru ISO 35/.04*.

, rychlé, efektivní a bezpečnéiRace
Ve většině případů stačí k ošetření pouze 3 pilníky iRace. Sekvence iRace
se snadno učí i používá, což přináší značnou úsporu času, a umožňuje dosažení
finálního apikálního rozměru ISO 30/.04*.

, spolehlivé a biologickéBioRace
BioRace má speciální konstrukci pro dosažení biologického cíle ošetření
kořenového kanálku bez dopadu na efektivitu. Sekvence 6 pilníků je určena
k dosažení apikálního rozměru ISO 40/.04*.

Opakované ošetření

, odstranění výplně kanálkuD-Race
Pilníky D-Race jsou určeny k odstranění různých výplňových materiálů
až do pracovní délky s pouhými 2 nástroji – jako např. gutaperčové čepy,
nosiče, pasty a materiály na bázi pryskyřice.

*Pro přípravu větších apikálních rozměrů, viz násl. tabulka. 
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Dostupnost
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Nástroje Race jsou k dispozici také v individuálních
rozměrech:
- jako sterilní nástroje v blisterech připravené k použití
- jako nesterilní nástroje v blisterech nebo standardních plastových krabičkách.

Sekvence BT-Race je exkluzivně k dispozici ve sterilním blisteru
a je určena na jedno použití. V individuálních velikostech jsou pouze
doplňující pilníky BT-Race 40 a BT-Race 50.

Pozn. PreRace 35/.08 a 40/.10 jsou k dispozici také v nerezovém provedení.

ISO (široký kroužek)

Kónicita (úzký kroužek)

Pro více informací, často kladené dotazy nebo nástroje Race navštivte www.fkg.ch



FKG Dentaire SA, Crêt-du-Locle 4, CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Švýcarsko
Tel.:  +41 32 924 22 44, info@fkg.ch, www.fkg.ch

Společnost FKG Dentaire SA, která byla 
založena ve Švýcarsku v roce 1931, 
získala nový impuls v roce 1994, v roce, 
kdy otěže společnosti převzal Jean-
Claude Rouiller.

Ten posunul FKG na špičku vývoje, 
výroby a distribuce dentálních produktů 
určených pro praktické lékaře, 
endodontisty a laboratoře.

Strategie FKG je zaměřena na inovativní 
vysoce přesné výrobky
a vytváření přístrojů určených speciálně 
pro oblast endodoncie.
 
Cílem společnosti je nabídnout řešení, 
která splňují nejnáročnější potřeby 
koncových uživatelů.

V roce 2011 nastoupil do čela společnosti 
syn Jean-Claude Rouillera – Thierry. 

Díky jeho iniciativám se významně 
rozšířila síť distributorů a umožnila tak 
společnosti FKG zpřístupnit své výrobky 
ve více než 100 zemích
po celém světě.

V roce 2012 odměnil Swiss Venture Club 
FKG za dynamiku, vysokou kvalitu 
produktů a neustálé inovace. 

Společnost FKG vybudovala v roce 2013 
„čisté prostory“, kde nyní vyvíjí řadu 
sterilních produktů. 

V letech 2013 a 2014 společnost otevřela 
nejmodernější školicí střediska v La 
Chaux-de-Fonds, Dubaji a Oslu. 

FKG Dentaire je certifikována podle 
mezinárodních norem a předpisů. 

FKG Dentaire SA

Vladislavova 250, 397 01, Písek

tel. + 420 388 412 428

fax.+ 420 388 412 429

e-mail: rodentica@rodentica.eu

www.rodentica.eu
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