
Doporučená rychlost: 800 ot/min
Točivý moment: 1 Ncm

> Nástroj je doporučeno používat pouze po předchozí přípravě kanálku na min. #25. 

> V případě zubu s více kanálky se začne ošetřením největšího kanálku. 

> Ošetření je třeba provádět po celé délce kanálku po dobu cca jedné (1) minuty. 

> Přístupovou dutinu vyplňujte výplachovým prostředkem až po zavedení nástroje 

do kanálku.
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Hlavní zásady

Velikosti konicity (1) a rozměry ISO (2) 

Popis

Hloubkové značky (v mm)

K dispozici u nástrojů  21 / 25 / 31 mm

XP-endo Finisher
XP-endo Finisher

Příklad pro nástroje  25 / 31 mm

(1) Konicita.00

(2) ISO velkost #25

Nástroj
25/.00

Vždy je nutno překontrolovat datum použitelnosti

Např. 1 zub (max. 1 stolička)

V případě porušeného obalu nástroj nepoužívejte!

Nástroje XP-endo  jsou určeny k okamžitému použití

Rychlost: 800 ot/min (800-1000 ot/min) 
Točivý moment: 1 Ncm

1. Nástroj je doporučeno používat pouze po předchozí přípravě kanálku na min. #25. 

2. V případě zubu s více kanálky začněte ošetřením největšího kanálku. Je nutno,  

aby kanálek vždy obsahoval výplachový prostředek. Přístupovou dutinu ale nevyplňujte     

výplachovým prostředkem před zavedením nástroje do kanálku.  

3. Nástroj se vyjme ze sterilního blistrového obalu a vloží do ručního kusu s obráceným 

sklonem (nutné použití rukavic!).
.

4. Pracovní délka kanálku se nastaví pomocí plastové trubičky (a) pro seřízení pryžové  

zarážky (b) (obr. 1).

5. Nástroj umístěný uvnitř trubičky se zchladí studeným sprejem.

6. Za průběžného otáčení se nástroj XP-endo Finisher vysune z trubičky pomocí laterálního  

pohybu tak, aby nástroj zůstal rovný (obr. 2). Poté je nutno otáčení zastavit. 

 

6a. Dotknout se povrchu trubičky je možné pouze na jejím konci, tj. na znaku FKG, aby  

nedošlo k zahřátí vrtáčku.

 

6b.  V případě vysunutí nástroje z trubičky použijte gázu namočenou v lihu, aby nedošlo ke kontaminaci  

a zahřátí nástroje.
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XP-endo Finisher

Endodontický nástroj

Návod k použití

Upozornění:

Tento produkt obsahuje nikl. Nesmějí jej používat osoby s alergickou citlivostí vůči tomuto kovu. 

Sterilní produkty – použití

1. Otevřete alveolus
2. Vytáhněte nástroj (musíte použít ochranné rukavice) a připojte tento nástroj ke kontra-úhelníku. 

3. Nástroj používejte v souladu s výše uvedeným protokolem.

Všeobecné informace

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4, CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Switzerland 

Tel. +41 32 924 22 44, Fax +41 32 924 22 55
info@fkg.ch, www.fkg.ch

Nástroje XP-endo Finisher jsou určeny pouze pro jednorázové použití.

Opakované použití uvedených nástrojů zvyšuje riziko rozbití a křížové kontaminace. 

7. Vložte nástroj XP-endo Finisher do prvního kanálku zubu, v rovné pozici (Obrázek 3). Jakmile bude špička uvnitř, zapněte rotaci 

a vložte navlékací nit (Obrázek 4). Do přístupové dutiny vložte vyplachovací mechanismus. 

 
7a. V případě jakýchkoli obtíží při vkládání navlékací nitě do kanálku zubů s několika kořeny zkontrolujte, zda je špička 

nitě směřována k meziálnímu aspektu v místě přístupu do kanálku v případě kanálků MB, ML a DB; k patrovému aspektu    
kanálků MB, ML a DB; k patrovému aspektu v případě patrových kanálků a směrem k bukálnímu / jazykovému 
aspektu v případě kanálků D. 

8. Pracujte s nástrojem XP-endo Finisher po dobu přibližně jedné (1) minuty. Provádějte pomalé a jemné přesuny 

7 až 8 mm v podélném směru, zajistěte kontakt na celé délce kanálku (obrázek 5). Během postupu proveďte  

parietální pohyby. Dávejte pozor, abyste zůstali v prostoru kanálku.

9. Po jedné minutě odeberte nástroj XP-endo Finisher z kanálku, když se ještě stále otáčí. 

10.  Zavodněte kanálek a odstraňte nečistoty.

Pokračování v léčbě uvnitř užšího kanálku stejného zubu:

11. Nástroj XP-endo Finisher vyčistěte a umístěte jej zpět do trubice.

12. Znovu proveďte postup v kroku 4.

Po dokončení celkového čištění zubu:

13. Nástroj XP-endo Finisher zlikvidujte.

14. Vysušte kanálky a utěsněte je pomocí stabilního jádra (např. Guttapercha) nebo utěsňovacího mechanismu (například TotallFill TM). 

 


