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XP-endo Shaper 
Nástroj vašeho úspěchu 

swiss endo



Úvod 

Vývoj / trendy 

V posledních desetiletích prošel obor endodoncie velkým 
vývojem. Díky novým technologiím jsou biologické cíle 
endodoncie dosažitelnější. 

V současnosti je kladen důraz na méně invazivní zákroky a na 
potřebu trojrozměrného přístupu k čištění kanálků na rozdíl od 
zavádějícího dvourozměrného zobrazení získaného z běžných 
periapikálních rtg snímků. Nicméně úspěšnost léčby je stále 
nedostatečná, především kvůli tradičním problémům, jako jsou 
transportace kanálků, nadměrné poškození nástroji, extruze 
nebo zhutnění zbytků tkáně, mikroprasklinky nebo nadměrné 
odstranění zuboviny. 

Použití nikl-titanových rotačních nástrojů, které jsou užší, 
pružnější a méně agresivní, se stává nutností, jelikož tyto 
nástroje usnadňují manipulaci a snižují dobu ošetření a 
současně zachovávají strukturu kanálku. Dalším důležitým 
faktorem úspěšnosti je nižší počet použitých nástrojů na zákrok. 

3D zobrazení ilustrující komplexnost kořenového systému. 
© FKG Dentaire SA 
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Technologie 

V rámci nepřetržitého procesu inovací a zlepšování usiluje 
společnost FKG o to, aby mohla zubním lékařům nabídnout 
nástroje schopné plnit všechny výše uvedené požadavky. 

FKG vyvinula exkluzivní slitinu MaxWire®, která má dvě zásadní 
vlastnosti: superelasticitu a tvarovou paměť. Tato slitina nám 
umožnila vytvořit zcela novou generaci nástrojů. 
Na rozdíl od jiných nástrojů jsou tyto nástroje schopné reagovat 
na změny teploty a při tělesné teplotě přijmout předem určený 
tvar. 

Jejich specifický předem nastavený tvar a extrémní pružnost 
jim umožňuje smršťovat se a rozšiřovat se podle kořenového 
kanálku a dostat se do oblastí, kam se konvenční nástroje 
prostě dostat nemohou. Díky malému průměru ISO a malému 
kónusu jsou navíc extrémně odolné vůči cyklické únavě. 

Díky těmto vlastnostem umožňuje tato technologie snadné a 
efektivní ošetření extrémně složitých systémů kořenových 
kanálků, přičemž je pozoruhodně šetrná ke stávající struktuře 
kanálku. 

Měkký tvar Zapamatovaný tvar 

20°C 
Fáze M 
Mateřská fáze 

35°C 
Fáze A 
Austeni�cká fáze 
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XP-endo® Shaper 

Spojení dvou technologií 

XP-endo Shaper je nejnovějším přírůstkem řady XP-endo®. 
Je to skutečně inovativní tvarovací nástroj s širokým 
spektrem uplatnění, který dokáže radikálně zjednodušit 
endodontické sekvence. 

Tento nástroj vznikl spojením dvou špičkových 
technologií: 

Díky tomu, že je vyroben ze slitiny MaxWire®, kterou 
používá i XP-endo Finisher, nabízí výjimečnou pružnost  
a odolnost proti únavě a je schopný snadno a efektivně 
pronikat do kořenových kanálků, kde se smršťuje a 
rozšiřuje podle morfologie kanálku. 
XP-endo Shaper má výchozí kónus 0,01 a uvnitř kanálku 
se rozšiřuje na výsledný kónus min 0,04. 

XP-endo Shaper je vybaven hrotem Booster Tip (BT), který 
nabízí jedinečné geometrické provedení s celkem šesti 
řeznými hranami. Hrot BT respektuje dráhu kanálku a 
odebírá více materiálu s každým průchodem. Umožňuje 
nástroji začít tvarovat menší průměr ISO, než má nástroj. 
V případě nástroje XP-endo Shaper umožňuje hrot BT 
začít tvarovat po sestupové dráze o průměru alespoň ISO 
15  a postupně zvětšit pracovní oblast na ISO 30. 



Booster Tip Technologie MaxWire® 

Šest řezných hran pro optimální vedení. 
Jediný nástroj začne tvarovat na 
minimálním průměru ISO 15 a dosáhne 
ISO 30. 

Superelasticita, pružnost a agilita 
nástroje 
Funkce tvarové paměti umožňuje nástroji 
přijmout předem určený tvar při 35 °C 

Schopnost rozšiřování  
v kořenovém kanálku 

Technologie MaxWire® 

Hrot Booster Tip 
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Tvarování jedním nástrojem 

Díky kombinaci technologií MaxWire® a Booster Tip je 
možné používat XP-endo Shaper jako jeden univerzální 
nástroj. 

Nástroj může začít tvarovat na průměru ISO 15 a dosáhne 
průměru až ISO 30, přičemž zároveň zvětší kónus z 0,01 na 
min. 0,04. Umožňuje provést přípravu kanálku s parametry  
min. 30/0,04 pouze s jedním nástrojem. 

XP-endo Shaper je vhodným řešením pro ošetření 
převážné většiny kanálků. 

Pozoruhodné výhody 

„Hadí“ tvar, superelasticita a extrémní pružnost v kombinaci 
s nepřetržitou rotací při vysoké rychlosti (800 ot./min.) a 
minimálním krouticím momentem zaručují: 

Stěny kanálku jsou minimálně namáhány a je 

minimalizována tvorba mikroprasklinek v zubovině díky 

pružení při kontaktu se stěnou. 

Mikročástečky tkáně jsou efektivně odebírány díky 

víření vytvářenému nástrojem a dostatku volného 

prostoru v porovnání s nástroji většího průměru. 

Přizpůsobení nepravidelnostem kanálků 

Vynikající odolnost vůči cyklické únavě 

Jemné, neagresivní a konzervativní ošetření 

Zjednodušená manipulace 

Tento jedinečný nástroj zjednodušuje postup ošetření, 
zkracuje dobu ošetření, významně snižuje riziko chyb  
a komplikací a zachovává původní strukturu kanálků. 
Tvarování je díky tomu snadné, bezpečné a rychlé. 
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Minimální namáhání během ošetření 

 
Níže uvedené obrázky ukazují výsledky zkoušky fotoelasticity. 
Tento proces probíhá na plastovém vzorku a slouží  
k vizualizaci namáhání vyvolaného nástrojem při ošetření 
kanálků. Čím větší je namáhání, tím vyšší je riziko vzniku 
mikroprasklinek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurenční nástroj, střídavý pohyb - velmi vysoké 
namáhání v apikální třetině 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurenční nástroj, rotační pohyb - vysoké 
namáhání v apikální třetině 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XP-endo Shaper, rotační pohyb - nízké 
namáhání v apikální třetině 

© FKG Dentaire SA 
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Minimální krouticí moment 

 
Velmi důležitým faktorem je krouticí moment. Vysoký 
krouticí moment znamená, že nástroj je vystaven velké 
námaze, a tím se zvyšuje riziko prasknutí. 

 
Níže uvedený graf udává průměrný krouticí moment tří 
různých nástrojů během zkoušky simulující ošetření 
kořenových kanálků provedené na plastovém vzorku. 
Hodnoty byly měřeny po délce 14 mm podél celého kanálku. 

 
 
 

Porovnání krouticího momentu generovaného nástroji při zkoušce na 
plastovém vzorku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XP-endo Shaper Race Konkurenční nástroj 

 

 
Průměrný krouticí moment nástroje XP-endo Shaper je  
o 47 % nižší než u nástroje Race a o 88 % nižší než u 
konkurenčního nástroje. 

 
Díky svým vlastnostem omezuje XP-endo Shaper namáhání 
nástroje i stěn kořenového kanálku. Výsledkem je nižší riziko 
poškození nástroje a vzniku mikroprasklinek a významné 
omezení namáhání zubu při zákroku. 
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Excelentní odstranění zbytků tkáně a vylepšená dezinfekce 

 
XP-endo Shaper má menší průměr než konvenční nástroje, ale 
dosahuje stejných konečných rozměrů. Díky tomu je schopen 
efektivně odebírat zbytky tkání bez zanášení dentinových tubul. 
Víření vytvořené vysokorychlostní rotací nástroje XP-endo 
Shaper udržuje zbytky tkáně ve vyplachovacím roztoku, 
omezuje vznik vrstvy nečistot a podporuje pronikání 
vyplachovacího roztoku do všech dentinových tubul. 

 
Porovnání 16-mm průřezu hrotu konvenčního nástroje  

a nástroje XP-endo Shaper 

 
Konvenční nástroj 

 
 

Zhutněné zbytky tkáně 
 

Namáhání stěny 
kanálku 

Volný prostor v lumenu 
kanálku (46%) 

 

 
 

XP-endo Shaper 
 

 
Zbytky tkáně (nezhutněné) 

 

Namáhání stěny 
kanálku 

 Volný prostor v lumenu 
kanálku (84%) 

 

 
 
 

Při použití konvenčního nástroje 30/0,04, 16 mm pracovní 
délky v kanálku, je v lumenu kanálku pouze 46 % volného 
prostoru oproti 84 % při použití XP-endo Shaper. 

 
Tento prostor navíc umožňuje odebírání velkého množství 
zbytků tkáně a zamezuje zatlačování tkáně do výběžků v 
kanálku a extruzi tkáně mimo hrot kořene. 
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Klinické případy 
 

Případ 1 
 

Případ přípravy kanálku (ex-vivo) pro první pravý horní 
premolár připravený na 30/0,04 nástrojem XP-endo Shaper, a 
poté vyplněný materiálem TotalFill®  BC Sealer™ a čepy TotalFill ®  

BC Points™. 
Můžeme vidět, že původní tvar kanálku byl perfektně 
zachován. 

 

 
 

 
Radiogram ukazující 

bukolingvální  aspekt 
prvního horního premoláru  

Průřez 1 mm od hrotu kořene 

 

 
 

 
Průřez 4 mm od hrotu 

kořene 
Průřez 7 mm od hrotu 

kořene 

 

 
Radiogram v bukolingválním směru  
a průřezy distálního kanálku 

 
© Dr. Hubert Gołąbek (Polsko) a Dr. Martin Trope (USA),  

Všechna práva vyhrazena 
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Případ 2 

 
Tento případ se týká 62leté ženy se symptomatickou 
pulpitidou prvního pravého horního moláru. Po vytvoření 
sestupové dráhy o rozměrech 15/0,02 byly kanálky 
opracovány nástrojem XP-endo Shaper na 30/0,04 podle 
návodu k použití. Kanálky byly následně vyplněny 
materiálem TotalFill ® BC sealer™ a čepy TotalFill ® BC 
Points™. 

 
 

 

 
 

Před zákrokem 
 

 
 
 

 
 

Po zákroku 
 

 
 
 

Případ č. 2 - Pulpektomie na prvním pravém horním 
moláru, instrumentace na 30/0,04 pomocí nástroje  
XP-endo Shaper 

 
© Dr. Kleber K.T. Carvalho (Brazílie), Všechna práva vyhrazena 
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Případ 3 
 

Pulpektomie na prvním pravém dolním moláru. Po přípravě 
sestupové dráhy bylo pět kanálků opracováno nástrojem 
XP-endo Shaper. Kanálky byly poté vyčištěny pomocí  
XP-endo®  Finisher a vyplněny materiálem TotalFill ®  BC 
Sealer™ a čepy TotalFill ®  BC Points™. 

 
 

 

 
Před zákrokem Po zákroku: Snímek meziálních 

kanálků po instrumentaci pomocí  
XP-endo Shaper a vyplnění. 

 

 

 
Mikroskopický snímek (x12) 

3 meziálních kanálků po 
instrumentaci pomocí  

XP-endo Shaper a vyčištění  
pomocí XP-endo Finisher 

Mikroskopický snímek (x12)  
3 meziálních kanálků po vyplnění 

materiálem TotalFill BC Sealer  
a čepy TotalFill BC Points. 

 
© Dr. Gilberto Debelian (Norsko), Všechna práva vyhrazena 
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Popis 

Univerzální NiTi nástroj pro koncové rozměry alespoň 

30/0,04. 

K dispozici jsou velikosti 21 mm, 25 mm a 31 mm. 

Exkluzivní vlastnosti 

Možnost začátku zákroku na průměru ISO 15 a dosažení 

konečného průměru ISO 30 pomocí jednoho nástroje. 

Kónus je možné zvětšit z 0,01 na alespoň 0,04  

pouze jedním nástrojem 

Minimální namáhání 

Víření umožňuje snadné a efektivní odebírání zbytků 

tkáně 

Superelasticita, extrémní pružnost a agilita nástroje 

Kdy použít 

Univerzální nástroj pro použití za sestupovou dráhou 

o rozměrech 15/0,02 a více

Balení 

Šest nástrojů ve sterilních blistrech pouze pro jedno 

použití (jeden nástroj je určen k ošetření jednoho zubu 

a maximálně 4 kanálků). 

Katalogová čísla 

XP-endo Shaper 21 mm : S1.XB0.00.0AF.FK 

XP-endo Shaper 25 mm : S1.XB0.00.0AG.FK 

XP-endo Shaper 31 mm : S1.XB0.00.0AH.FK 



 

 

 
 
 
 

FKG Dentaire SA 

 
Společnost FKG Dentaire SA  byla 

založena již v roce 1931, ale opravdový 

rozmach zažívá od roku 1994, kdy řízení 

společnosti převzal Jean-Claude 

Rouiller. 

 
Ten udělal z FKG přední firmu 

v oblasti vývoje, výroby a distribuce 

dentálních výrobků určených pro zubní 

lékaře, endodontisty a laboratoře. 

 
Strategie FKG se zaměřuje na 

inovativní, vysoce precizní produkty a 

výrobu strojů určených speciálně pro 

zubní lékařství. Cílem společnosti je 

nabízet řešení, která vyhovují těm 

nejnáročnějším potřebám koncových 

uživatelů. 

 
V roce 2011 převzal vedení společnosti 

syn Jeana-Clauda Rouillera – Thierry. 

Pod jeho vedením se značně rozšířila síť 

distributorů a FKG tak nyní nabízí své 

produkty ve více než 100 zemích po 

celém světě. 

V roce 2012, udělila organizace Swiss 

Venture Club společnosti FKG ocenění 

za dynamiku, vysokou kvalitu produktů 

a neustálé inovace. 

 
Od roku 2013 má FKG výrobní prostory 

klasifikované jako "čisté prostory" a 

vyvíjí novou řadu sterilních produktů. 

 
V letech 2013 a 2015 společnost otevřela 

špičková školicí centra  

v La Chaux-de- Fonds, Dubaji, Oslu a 

Mexico City. 

 
 FKG Dentaire je certifikována podle 

mezinárodních norem a předpisů. 
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FKG Dentaire SA 

Crêt-du-Locle 4 
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 

Švýcarsko 
T +41 32 924 22 44 
F +41 32 924 22 55 

info@fkg.ch 
www.fkg.ch 
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   fax : 388 412 429
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