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Návod k použití

Více informací na www.tkg.ch

Pro větší apikální velikosti
Rychlost: 800 ot/min (600-800 ot/min)
Bt3 se používá pro minimální biologickou 
apikální preparaci.
V případě rozsáhlejší apikální preparace se 
použije BT40 nebo BT50.

Hlavní zásady

Velikosti konicity(1) a rozměry ISO  (2) 

Popis

Hloubkové značky  (v mm)
K dispozici u nástrojů  21 / 25 / 31 mm

BT-Race sequence 
1 balení BT-Race sequence obsahuje: 2x (BT1, BT2, BT3)

BT-Race XL 
1 balení BT-Race XL obsahuje: 6x BT40 nebo 6x BT 50

BT-Race

Příklad pro nástroje  25 / 31 mm

Doporučená rychlost: 800 ot/min
Točivý moment: 1,5 Ncm

>  Před použitím BT-Race sequence je nutno stanovit 
kluznou dráhu (min. velikost ISO 15/.02) 

>  Vrtáček je nutno vždy používat za dlouhého 
a jemného poklepu (3-4 jemné údery dozadu a dopředu).

>  Po celou dobu je nutný důkladný výplach

Tenký kroužek konicita 

Velký kroužek ISO velikosti

(1)

(2)

Značka na nástrojích s částí  
Booster Tip

BT3 
35/.04

BT1 
10/.06

BT2 
35/.00

BT40 
40/.04

BT50 
50/.04

Vždy je nutno překontrolovat datum  
použitelnosti

např. 1 zub (max. 1 stolička) 
 

Nástroje BT-Race jsou určeny 
k okamžitému použití

.04 .06.02.00

 Ve většině případů 
Rychlost: 800 ot/min (600-1000 ot/min)
1. Po dosažení přístupu do korunky je třeba 

ručně zjistit pracovní délku pomocí malých 
vrtáčků (ISO 06,08,10 nebo 15) 
v závislosti na zúžení jednotlivých kanálů.

2. Ještě před použitím BT-Race sequence je 
potřeba provést kluznou dráhu pomocí malých 
nerezových nebo NiTi vrtáčků do velikosti ISO 15.

3. Pro úplnou PD je před přechodem na další vrtáček 
v sekvenci potřeba použít vrtáčky celé 
sekvence. Celková doba práce v jednom kanálku
na jeden vrtáček by neměla přesáhnout 10 vteřin.

4. Sterilní BT1 je nutno používat za dlouhého a 
jemného poklepu (3-4 jemné údery dozadu a 
dopředu). Pokud BT1 nedosáhne PD, nástroj se očistí, 
provede se výplach a postup se opakuje až do 
dosažení PD.

5. Opakuje se pomocí nástroje K-File ISO 15 a 
pro odstranění zbytků a aby kluzná dráha zůstala 
průchozí. Provádí se výplach.

6. .    Použije se sterilní BT2 až do dosažení PD, stejným 
způsobem jako u BT1.

7.     Opakuje se postup pomocí nástroje K-File ISO 15, provádí se výplach.
8. Použije se sterilní BT3 až do dosažení PD, stejným způsobem 

jako u BT1. 

Upozornění:

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

Sterilní produkty – použití

1. Open the alveolus
2. Vytáhněte nástroj (musíte použít ochranné rukavice) a 

připojte tento nástroj ke kontra-úhelníku.
3. Nástroj používejte v souladu s protokolem uvedeným na 

přední straně
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Nástroje BT-Race jsou určeny pouze 

pro jednorázové použití.
Opakované použití výše uvedených nástrojů zvyšuje riziko  
rozbití a znečištění.
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