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Informacje dla zamawiaj¹cychEndostar E3 Azure
Rekomendowany system kszta³tuj¹cy

Endostar Provider
K¹tnica z innowacyjnym ruchem OTR

Endostar EP Easy Path
Pod¹¿aj za natur¹

Ruch OTR
Patent firmy MoritaFilm o ruchu OTR

>  Szybkie i bezpieczne opracowywanie.

>  Zwiêkszona elastycznoœæ dziêki zastosowaniu technologii 

    obróbki cieplnej Azure HT Technology.

>  Zwiêkszona odpornoœæ na ukrêcanie w porównaniu ze 

    standardowymi narzêdziami rotacyjnymi.

Kompaktowy, bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny 

umo¿liwiaj¹cy pracê 2 rodzajami ruchów:

>  Rotacyjnym (z kontrol¹ momentu obrotowego 

    i funkcj¹ autorewers).

>  OTR (opatentowany przez firmê Morita, 

    jeszcze bezpieczniejszy od rotacyjnego).
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Endostar E3 Azure Basic Endostar E3 Azure Small Endostar E3 Azure Big

EPAM041421BL3 Endostar EP Easy Path, 14/04, 21 mm, 3 szt.

EPAM041421BL6 Endostar EP Easy Path, 14/04, 21 mm, 6 szt.

EPAM041425BL3 Endostar EP Easy Path, 14/04, 25 mm, 3 szt.

EPAM041425BL6 Endostar EP Easy Path, 14/04, 25 mm, 6 szt.

Endostar EP Easy Path

Zalecane momenty obrotowe
Pilnikiem nale¿y pracowaæ z momentem obrotowym (Torque) ustawionym na poziomie 1 Ncm (do 1,5 Ncm dla zaawansowanych 
lekarzy). Pilnikami nale¿y pracowaæ z prêdkoœci¹ 300 obr./min (maximum do 500 obr/min dla zaawansowanych u¿ytkowników). 
Jeœli w posiadanej k¹tnicy/endomotorze nie mo¿na p³ynnie ustawiæ momentu obrotowego, a jedynie wybraæ ustalony przez 
producenta poziom, nale¿y dobraæ go tak, by nie przekroczyæ zalecanych wartoœci.

AMBER HT Technology
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Bezpieczeñstwo dziêki 
budowie rdzenia

Wyj¹tkowy taper i rozmiar ISO

Zwiêkszona efektywnoœæ pracyNarzêdzie w technologii
Amber HT Technology

Narzêdzia do mechanicznego wytwarzania glide-path (g³adkiej œcie¿ki) s¹ wyzwaniem technologicznym. 

Jako pierwsze penetruj¹ w¹skie, zakrzywione i czêsto zwapnia³e kana³y. Musz¹ mieæ niewielki rozmiar,  

byæ bardzo giêtkie ale równoczeœnie odporne na ukrêcenie w kanale. Spe³nienie tych wszystkich wymagañ 

w jednym pilniku nie jest ³atwe. Dlatego zosta³ stworzony specjalny proces obróbki cieplnej Amber HT 

Technology by Poldent, który pozwoli³  ulepszyæ  w³aœciwoœci stopu NiTi i zaprojektowaæ jeden bezpieczny 

instrument do tworzenia g³adkiej œcie¿ki w kanale. 

Oprócz zmodyfikowanego stopu NiTi zaprojektowano równie¿ specjalny 

przekrój poprzeczny narzêdzia, bazuj¹cy na przekroju S. Pozwoli³o to     

na uzyskanie masywnego rdzenia pilnika, który zapewnia bezpieczeñstwo 

pracy nawet w silnie zwapnia³ych kana³ach. Po³¹czenie najnowszych 

osi¹gniêæ metalurgii ze specjalnym projektem budowy narzêdzia 

zapewnia maksimum bezpieczeñstwa. 

Specjalnie zaprojektowany, zmienny, malej¹cy taper usprawnia pod¹¿anie 

narzêdzia w g³¹b kana³u poprzez zmniejszenie oporów dzia³aj¹cych na 

narzêdzie w czêœci koronowej kana³u. Jednoczeœnie praca nim nie niesie        

za sob¹ zbêdnego usuwania cennej zêbiny przy ujœciu kana³u. 

Zastosowanie unikalnego rozmiaru na wierzcho³ku - 14 jest kompromisem 

pomiêdzy zdolnoœci¹ ³atwego dotarcia instrumentu do wierzcho³ka,                  

a mo¿liwoœci¹ bezpiecznego poszerzenia kana³u nastêpnym instrumentem 

rotacyjnym. 

Endostar EP Easy Path zaprojektowany jest by zapewniæ mechaniczne, 

bezpieczne i szybkie opracowanie glide path dla narzêdzi kszta³tuj¹-

cych kana³. Dostosowany jest do wiêkszoœci k¹tnic endodontycznych.  

Dziêki  mo¿liwoœci wczeœniejszego dogiêcia narzêdzia mo¿emy go 

³atwo wprowadziæ do kana³ów trudno dostêpnych lub umo¿liwiæ 

obejœcie stopnia w kanale. Bez trudu pod¹¿a za przebiegiem 

najbardziej zakrzywionych kana³ów.

Nigdy wczeœniej w naszej ofercie nie by³o tak giêtkiego a zarazem 

odpornego pilnika do glide path. Endostar EP Easy Path z ³atwoœci¹ 

dociera do wierzcho³ka, pozostawiaj¹c idealn¹ œcie¿kê  do dalszego 

poszerzania. 

Temperatura roœnie

14
Rozmiar

>  bardzo du¿a 
    elastycznoœæ
>  wstêpne dogiêcie
    do krzywizny 
    kana³u
>  wiêksza odpornoœæ 
    na z³amanie

MARTENZYT
>  sprê¿ystoœæ

>  du¿a i efektywna 
    zdolnoœæ ciêcia

>  odpornoœæ na 
    ukrêcenia

AUSTENIT

Wyj¹tkowy  taper pilnika Endostar EP Easy Path, zmnienny, malej¹cy

ISO

14

Technologia 
Amber

Rozmiar ISO Zmodyfikowany
przekrój S

Wyj¹tkowy 
rozmiar

Bezpieczny
wierzcho³ek

Endostar E3 Azure
Pilniki posiadaj¹ce najlepsze w³aœciwoœci
do kszta³towania kana³ów

Endostar EP Easy Path
Pilniki posiadaj¹ce najlepsze w³aœciwoœci
do wyznaczania glide path

Malej¹cy
taper

oEndostar EP Easy Path (Amber) temperatura 20 C

oEndostar EP Easy Path (bez obróbki cieplnej) temperatura 20 C 

oEndostar EP Easy Path (Amber) temperatura 35 C 

oEndostar EP Easy Path (bez obróbki cieplnej) temperatura 35 C 

Test przeprowadzony w dwóch temperaturach ok. 20 C i ok. 35 C
Badania wewnêtrzne firmy Poldent.

o o

Zdjêcie kliniczne pilnika Endostar EP w kanale, 
Dr S³awomir GabryœZmodyfikowany przekrój pilnika Easy Path, 

szeroki rdzeñ instrumentu.
Standardowy przekrój pilnika S.

Masywny 
rdzeñ

251,3 s

175,7 s

107,3 s

90,7 s

Test zmêczeniowy (œredni czas w sekundach do z³amania)

AMBER HT Technology

AMBER
HT Technology

AZURE HT Technology
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