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Instrukcja u¿ycia
Endostar E3 Rotary System
Endostar E3 Basic Rotary System, Endostar E3 Big Apical Rotary System, Endostar E3 Small Apical Rotary System
1. Wa¿ne uwagi dotycz¹ce systemu
Endostar E3 Rotary System to nowoczesne pilniki rotacyjne do sprawnego i efektywnego opracowania kana³ów.
Wyprodukowano je z najwy¿szej jakoœci stopu niklowo-tytanowego, zapewniaj¹cego du¿¹ wytrzyma³oœæ i elastycznoœæ. Pilniki systemu ³atwo wpasowuj¹ siê nawet w bardzo zakrzywione kana³y, minimalizuj¹c ryzyko perforacji
kana³u. Zmodyfikowany kszta³t pilnika NiTi S z dwiema krawêdziami tn¹cymi pod k¹tem 90 stopni zapewnia
efektywne ciêcie i transportowanie zêbiny na zewn¹trz oraz przyspiesza opracowanie kana³u. Nietn¹cy wierzcho³ek
pozwala na bezpieczne opracowanie kana³u, zmniejszaj¹c niebezpieczeñstwo powstaniavia falsa (fa³szywej drogi),
perforacji i wyciêcia stopnia. Czytelne oznaczenie sto¿kowatoœci (za pomoc¹ liczby pasków na r¹czce) oraz rozmiarów
ISO (za pomoc¹ kolorów pasków) znacznie usprawniaj¹ pracê.
Endostar E3 Basic Rotary System powinien pracowaæ w kana³ach prostych lub lekko zakrzywionych o normalnej
szerokoœci.
Endostar E3 Big Apical Rotary System nie jest osobnym systemem rotacyjnym. Jest to rozszerzenie podstawowego
systemu Endostar E3 Basic s³u¿¹ce do opracowania kana³ów szerokich, w których koñcowa preparacja do rozmiaru
30 jest zbyt ma³a. U¿ywaj go zawsze po wstêpnym opracowaniu systemem Endostar E3 Basic.
Endostar E3 Small Apical Rotary System nie jest osobnym systemem rotacyjnym. Jest to rozszerzenie podstawowego systemu Endostar E3 Basic s³u¿¹ce do pracy w kana³ach bardzo w¹skich i zakrzywionych. Konieczne jest
wczeœniejsze opracowanie wstêpne kana³u narzêdziami systemu Endostar E3 Basic.
> Wykorzystuj do pracy k¹tnicê o odpowiedniej redukcji tak, aby otrzymaæ prêdkoœæ obrotow¹ 150-300 obr./min.
Szybkoœæ pracy k¹tnicy powinna byæ sta³a podczas opracowania kana³u.
> Pracuj, nie u¿ywaj¹c nadmiernej si³y, ruchami góra-dó³.
> Pracuj w kanale przez najkrótszy mo¿liwy czas.
> Zawsze u¿ywaj p³ynów zwil¿aj¹cych kana³.
> Pilniki s¹ bardzo ostre i powinny byæ wykorzystywane bardzo ostro¿nie, przy zastosowaniu niewielkiej si³y,
bez nadmiernego "wciskania" w kana³.
> Pracuj instrumentami i k¹tnicami zgodnie z instrukcj¹ stosowania (szczególnie dotyczy to ustawienia momentu
obrotowego i iloœci obrotów).
> Wykorzystuj tak¹ liczbê instrumentów, jaka jest rzeczywiœcie potrzebna w danej sytuacji klinicznej.
> Kontroluj iloœæ u¿yæ jednego instrumentu.
> Przed u¿yciem uruchom instrumenty poza jam¹ ustn¹ oraz upewnij siê, czy nie istniej¹ ¿adne deformacje,
zarysowania i pêkniêcia na pilniku.
> W przypadku utylizacji pilników produkt ten powinien byæ traktowany jako odpad medyczny.
2. Zalecane ruchy
> Ruch obrotowy - instrument stale obraca siæ 360° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(CW - Clock Wise).
3. Zalecane momenty obrotowe
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Pilnikami nale¿y pracowaæ z prêdkoœci¹ od 150 do 300 obr./min.
Momenty obrotowe z tabeli nale¿y traktowaæ wskaŸnikowo i stosowaæ najbli¿sze im dostêpne w konkretnym
typie sprzêtu u¿ywanego we w³asnej praktyce, jednak nie wy¿ej ni¿ górna granica przedzia³u dla danego rozmiaru
instrumentu. Jeœli w posiadanym sprzêcie nie mo¿na p³ynnie ustawiæ momentu obrotowego, a jedynie wybraæ
ustalony przez producenta poziom, nale¿y dobraæ go tak, by nie przekroczyæ zalecanych momentów obrotowych.
4. Zalecana iloœæ u¿yæ jednego instrumentu
Maksymalnie 5-10 razy w zale¿noœci od rozmiaru (patrz Tabela), pod warunkiem ¿e kontrola wizualna wykonywana
przez dentystê przed kolejnym u¿yciem wykazuje, ¿e instrument nie jest uszkodzony przez poprzednie stosowanie,
nie jest zagiêty, odkszta³cony, nie wykazuje oznak "zmêczenia" ostrza instrumentu oraz jest pewnie umocowany
w uchwycie. Jeœli pilnik zosta³ poddany du¿ym si³om skrêcaj¹cym, szczególnie w bardzo zakrzywionych kana³ach,
nale¿y rozwa¿yæ tylko jednokrotne jego u¿ycie.
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E3 Big Apical
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>
? U¿ycie instrumentu wiêcej razy ni¿ jest to zalecane
mo¿e spowodowaæ z³amanie ostrza w kanale.
> Nale¿y zawsze wyrzuciæ pilnik, który wydaje siê uszkodzony.

5. Kliniczna instrukcja stosowania produktu
P
? o ka¿dym u¿yciu pilnika przep³ucz kana³.
C
? zêsto czyœæ pilniki z opi³ków zêbinowych.
Endostar E3 Basic Rotary System
A. Opracowanie ubytku.
Opracuj ubytek. U¿yj koferdamu.
B. Lokalizacja kana³ów.
Zlokalizuj wszystkie kana³y. Wype³nij kana³y p³ynem zwil¿aj¹cym.
C. Okreœlanie d³ugoœci roboczej kana³u.
Okreœl d³ugoœæ robocz¹ kana³u wybranym przez siebie sposobem.
D. Przygotowanie kana³u narzêdziami rêcznymi.
Opracuj kana³ korzeniowy na d³ugoœæ robocz¹ do rozmiaru minimum 20. Wytworzysz w ten sposób przestrzeñ
dla narzêdzi rotacyjnych (ang. glide path). Zmniejszasz dziêki temu ryzyko z³amania narzêdzia rotacyjnego.
E. Opracowanie czêœci przykoronowej kana³u.
Opracuj ujœcie kana³u pilnikiem Endostar E3 Basic nr 1 (08/30) a¿ do osi¹gniêcia maksymalnie 1/2 g³êbokoœci
kana³u. Nie pracuj tym pilnikiem w du¿ych zakrzywieniach kana³u (w takich przypadkach u¿yj Endostar E3 Small
Apical Rotary System).
F. Opracowanie œrodkowej czêœci kana³u.
Rozpocznij pracê pilnikiem nr 2 (06/25). Wykonuj ruchy góra-dó³. Opracuj tak 2/3 d³ugoœci roboczej. Skontroluj
d³ugoœæ robocz¹ pilnikiem rêcznym w rozmiarze 15 i endometrem. Nastêpnie pilnik nr 2 wprowadŸ na pe³n¹
d³ugoœæ robocz¹.
G. Opracowanie wierzcho³kowej czêœci kana³u.
Pilnikiem nr 3 (04/30) poszerz wierzcho³kow¹ czêœæ kana³u a¿ do osi¹gniêcia pe³nej d³ugoœci roboczej. PotwierdŸ
d³ugoœæ robocz¹ pilnikiem rêcznym w rozmiarze 15 i endometrem. Nastêpnie zakoñcz pracê pilnikiem rêcznym,
niklowo-tytanowym w rozmiarze 30. SprawdŸ, czy pilnik wchodzi bez problemu do koñca kana³u, a tak¿e czy
klinuje siê na pe³nej d³ugoœci roboczej. Je¿eli konieczne jest wiêksze opracowanie wierzcho³ka, kontynuuj
opracowanie instrumentami do pracy rêcznej o wiêkszych rozmiarach nr 35, 40 etc. lub rozwa¿ u¿ycie narzêdzi
Endostar E3 Big Apical Rotary System.
Endostar E3 Big Apical Rotary System
A. Po zakoñczeniu opracowania kana³u pilnikiem nr 3 (04/30) z zestawu Endostar E3 Basic, sprawdŸ szerokoœæ
wierzcho³ka. Do tego celu u¿yj rêcznego pilnika NiTi w rozmiarze 30. WprowadŸ go na pe³n¹ d³ugoœæ robocz¹
i spróbuj delikatnie przekrêciæ. Je¿eli pilnik obraca siê - oznacza to, ¿e kana³ jest szerszy ni¿ rozmiar 30
i powinien byæ opracowany szerzej.
B. Opracuj kana³ narzêdziem nr 1 z zestawu Endostar E3 Big Apical Rotary System (04/35) na pe³n¹ d³ugoœæ
robocz¹.
C. Opracuj kana³, wprowadzaj¹c narzêdzie nr 2 (04/40) na pe³n¹ d³ugoœæ robocz¹.
D. SprawdŸ szerokoœæ wierzcho³ka za pomoc¹ rêcznego pilnika NiTi w rozmiarze 40. Je¿eli pilnik ten, po
wprowadzeniu na pe³n¹ d³ugoœæ robocz¹, nie bêdzie siê obraca³ podczas próby delikatnego przekrêcenia,
nie poszerzaj kana³u i zakoñcz preparacjê. Je¿eli natomiast pilnik rêczny obróci siê, kontynuuj preparacjê.
E. Opracuj kana³, wprowadzaj¹c narzêdzie nr 3 z zestawu Endostar E3 Big Apical Rotary System (04/45) na
pe³n¹ d³ugoœæ robocz¹.
F. SprawdŸ szerokoœæ wierzcho³ka za pomoc¹ rêcznego pilnika NiTi w rozmiarze 45. Je¿eli pilnik ten, po wprowadzeniu na pe³n¹ d³ugoœæ robocz¹, nie bêdzie siê obraca³ podczas próby delikatnego przekrêcenia, nie poszerzaj
kana³u i zakoñcz preparacjê. Je¿eli natomiast pilnik rêczny obróci siê, kontynuuj preparacjê wiêkszymi rozmiarami
pilników rêcznych NiTi (50, 55, 60 itp.).
Endostar E3 Small Apical Rotary System
A. Opracuj ubytek, zlokalizuj i okreœl d³ugoœæ robocz¹ kana³u oraz przygotuj go narzêdziami rêcznymi tak,
jak w instrukcji Endostar E3 Basic Rotary System.
B. Opracowanie czêœci przykoronowej kana³u.
Opracuj ujœcie kana³u pilnikiem Endostar E3 Basic Rotary System nr 1 (08/30) do wyczucia delikatnego oporu.
Nie pracuj tym pilnikiem zbyt mocno, szczególnie w silnych zakrzywieniach kana³u
C. Opracowanie œrodkowej czêœci kana³u.
Rozpocznij pracê pilnikiem nr 2 z systemu Endostar E3 Basic Rotary System (06/25). Wykonuj ruchy góra-dó³.
Opracuj tak maksymalnie 1/2 d³ugoœci roboczej. Skontroluj d³ugoœæ robocz¹ pilnikiem rêcznym w rozmiarze
15 i endometrem. Nastêpnie pilnikiem nr 3 z systemu Endostar E3 Basic Rotary System (04/30) postaraj siê
opracowaæ kolejne kilka mm w kanale. Je¿eli pilnik nie chce wchodziæ w g³¹b kana³u - nie forsuj go. Zakoñcz
preparacjê zestawem Endostar E3 Basic Rotary System i kontynuuj zestawem Endostar E3 Small Apical Rotary
System.
D. Opracowanie wierzcho³kowej czêœci kana³u.
Pilnikiem nr 1 z zestawu Endostar E3 Small Apical Rotary System (06/20) opracuj kana³ kilka mm g³êbiej. Nie
stosuj du¿ego nacisku na narzêdzie. WeŸ pilnik nr 2 (04/25) i kontynuuj opracowywanie kana³u. Pracuj pilnikiem
oko³o 2 mm krócej ni¿ jego d³ugoœæ robocza. Nastêpnie pilnikiem nr 3 (04/20) opracuj kana³ na pe³nej d³ugoœci.
Rozmiar pilnika nr 3 (04/20) pozwala na opracowanie nawet bardzo w¹skich i zakrzywionych kana³ów. Nastêpnie
wróæ do pilnika nr 2 (04/25) i tym razem wprowadŸ go na pe³n¹ d³ugoœæ robocz¹.
E. Poszerzenie kana³u.
Po sprawdzeniu pilnikiem rêcznym NiTi szerokoœci wierzcho³kowej rozwa¿ poszerzenie kana³u pilnikiem nr 3
z zestawu Endostar E3 Basic Rotary System (04/30). W kana³ach bardzo zakrzywionych pomiñ ten etap
i zakoñcz preparacjê na rozmiarze 04/25.
6. Ostrze¿enia
Wyrób przeznaczony do profesjonalnego uýytku w gabinetach stomatologicznych.
7. Czyszczenie i dezynfekcja
Szczegó³owa instrukcja czyszczenia i dezynfekcji znajduje siê na stronie internetowej www.poldent.pl
oraz www.endostar.eu w zakùadce do pobrania.
8. Sterylizacja
Wyroby niesterylne. Nale¿y je wysterylizowaæ przed u¿yciem. Instrumenty mog¹ byæ wielokrotnie sterylizowane
w autoklawie parowym w temperaturze 134°C. Zalecany czas sterylizacji: 3 minuty przy nadciœnieniu 2,1 bar.
Instrumenty mog¹ byæ dezynfekowane w ³agodnych œrodkach dezynfekcyjnych oraz myte w myjkach
ultradŸwiêkowych.
9. Przechowywanie
Instrumenty nale¿y przechowywaæ w temperaturze pokojowej, w suchym, bezpy³owym i czystym otoczeniu.
10. Reklamacje
Reklamacje oraz wystàpienie niekorzystnych nastæpstw w wyniku dziaùania wyrobu naleýy zgùosiã bezpoúrednio
do dystrybutora lub producenta. Kaýdy powaýny incydent zwiàzany z wyrobem naleýy zgùosiã producentowi
i Prezesowi URPLWMiPB.
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