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Navod k použiti
Endostar RE Re endodontický rotaèní systém
1. Dùležitá varování
Endodonticky rotaèni system Endostar RE se použiva k uèinnemu odstraòovani starych vyplni z kanalku
pøi opìtovnem endodontickem ošetøeni. Souprava obsahuje 4 nastroje s konicitou .04 až .12 ve velikosti 30.
Byla navržena pro praci technikou crown-down.
Souprava obsahuje:
> Dva koøenove nastroje typu K-file se ètvercovym prùøezem, 4 øeznymi hranami a dobrou pružnosti.
> Dva koøenove nastroje s bøitem typu S a dvìma hranami rozšiøujicimi se symetricky v uhlu 180 stupòù až po osu
symetrie a øeznym tunelem v uhlu 90 stupòù. Disponuji vynikajici øeznou schopnosti, neøeznym hrotem a velmi
dobrou pružnosti.
> Nasadec by se mìl použivat pøi 150-300 otaèkach za minutu. Provozni rychlost nasadce by mìla konstantni
po celou dobu procesu tvarovani.
Nepùsobte nadmìrnou silou. Pøi praci s koøenovymi nastroji by se mìl použivat pohyb smìrem nahoru a dolù.
Doba tvarovani by mìla byt co nejkratši.
Pøi tvarovani kanalku vždy použivejte lubrikaèni prostøedek.
Koøenove nastroje jsou velmi ostre a mìly by se použivat velice opatrnì, za male sily a bez pøilišneho tlaku.
Nastroje a nasadce použivejte v souladu s jejich navodem k použiti (zejmena pokud jde o nastaveni toèiveho
momentu a rychlosti).
> Použivejte typ a poèet nastrojù, ktery je vzhledem ke klinicke situaci nezbytnì nutny.
> Kontrolujte, kolikrat již byl nastroj použit.
> Pøed použitim nastrojù zkontrolujte jejich chod mimo dutinu ustni a kontrolujte pøipadne deformace,
škrabance a praskliny.
> Zlikvidujte jako zdravotnicky odpad.
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2. Doporuèené pohyby
> Rotaèní pohyb - nástroj nepøetržitì rotuje v úhlu 360° ve smìru chodu hodinových ruèièek.
3. Doporuèený toèivý moment
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1 (12/30)

3.0 - 4.0

3 (06/30)

1.0 - 2.0

2 (08/30)

2.0 - 3.0

4 (04/30)

0.5 - 1.0

Koøenove nastroje by se mìly použivat v mikromotoru za rychlosti mezi 150 a 300 otaèek za minutu.
Nastaveni toèiveho momentu uvedene v tabulce vyše slouži pouze jako pøiklad a mùže se lišit v zavislosti na
preferencich jednotlivych uživatelù a možnostech mikromotoru. Nepøekraèujte horni limit pro toèivy moment,
ktery je u každeho nastroje jiny. Pokud nelze docilit pøesneho nastaveni toèiveho momentu a jsou k dispozici jen
urovnì toèiveho momentu udane konkretnim vyrobcem, ujistìte se, že jste zvolili uroveò, ktera nepøekraèuje
doporuèeny limit.
4. Doporuèený poèet použití
Maximalnì 5 - 10 krat, podle velikosti (viz Tabulka), za pøedpokladu, že je lekaøem pøed použitim provedena
vizualni kontrola, zda je nastroj nepoškozeny, neni ohnuty, deformovany, nevykazuje znamky opotøebeni bøitù
a lze jej bezpeènì nasadit do nasadce. Byl-li koøenovy nastroj vystaven vysokym krouticim silam, zejmena v silnì
zakøivenych kanalcich, mìl by se použit jen jednou.

Èislo koøenoveho nastroje

Kolikrát je nástroj možné použít
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5

> Prodlužovani životnosti nastroje nad doporuèeny poèet použiti mùže
vest ke zlomeni bøitu.
> Koøenove nastroj, ktere vypadaji poškozene zlikvidujte.
5. Klinické pokyny pro použití
Kanalek po každem použiti koøenoveho nastroje vyplachnìte.
Koøenove nastroje prùbìžnì èistìte od detritu.
A. Ujistìte se, že mate spravny pøistup do kanalku vyplnìneho gutaperèou.
B. Pøidejte nìkolik kapek pøípravku na rozpouštìní gutaperèi.
C. Použijte endodonticky rotaèni system Endostar RE Re èislo 1–4 v kombinaci s technikou crown-down.
Zaènìte s koøenovym nastrojem è. 1, pak se postupnì propracujte až k nastroji è. 4.
D. Ujistìte se, že je stara vyplò z kanalku uplnì odstranìna. Doporuèujeme poøidit RTG snimek.
E. Proveïte koneène vyèištìni kanalku. Vyplachnìte roztokem, ktery normalnì použivate k irigaci kanalku
bìhem endodontickeho ošetøeni.
6. Varování
Tento výrobek je urèen pouze pro profesionální dentální použití.
7. Èištìní a dezinfekce
Podrobné pokyny pro èištìní a dezinfekci naleznete na webových stránkách www.poldent.pl a www.endostar.eu
v záložce ke stažení.
8. Sterilizace
Toto je nesterilni produkt. Sterilizujte pøed použitim. Nastroje je možne sterilizovat v parnim sterilizatoru
(autoklav) pøi 134°C. Doporuèena doba sterilizace je 35-40 minut. Nastroje je možne dezinfikovat jemnymi
dezinfekènimi prostøedky a èistit v ultrazvukovych èistièkach.
9. Skladování
Nastroje by se mìly skladovat pøi pokojove teplotì, v suchem, neprašnem a èistem prostøedi.
10. Reklamace výrobkù
Informujte distributora a výrobce o jakýchkoli reklamacích nebo nežádoucích událostech, ke kterým došlo
v dùsledku provozu tohoto zaøízení. Každý závažný incident spojený s tímto výrobkem by mìl být oznámen
výrobci a pøíslušnému orgánu èlenského státu, ve kterém má uživatel sídlo.
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Výrobce:
Poldent Co. Ltd.
Dzika 2 Street, 00-194 Warsaw, Poland
Telefon: +48 22 351 76 50, Fax: +48 22 351 76 79
E-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu
www.poldent.pl, www.endostar.eu
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