
Endostar REvision
Endostar REvision wykonane z zastosowaniem AZURE HT Technology by Poldent                                        
- innowacyjnej technologii obróbki cieplnej stworzonej przez Poldent.

1.  Wa¿ne uwagi dotycz¹ce systemu
Endostar REvision to maszynowy zestaw do skutecznego usuwania starego wype³nienia z kana³u    

w trakcie zabiegu powtórnego leczenia kana³owego technik¹ "Crown Down". Zestaw zawiera trzy 

pilniki oznaczone jednym (#1), dwoma (#2) lub trzema (#3) paskami na uchwycie (rozmiary 

odpowiednio: 08/30, 06/25, 04/20).

Endostar REvision wyprodukowano z najwy¿szej jakoœci stopu niklowo-tytanowego, który 

dodatkowo zosta³ poddany specjalnej obróbce cieplnej o nazwie AZURE HT Technology by Poldent 

przez co osi¹gniêto bardzo du¿¹ elastycznoœæ i wytrzyma³oœæ. 

>  Wykorzystuj do pracy k¹tnicê o odpowiedniej redukcji tak, aby otrzymaæ prêdkoœæ obrotow¹    

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 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 prêdkoœci obrotowej).

>  Wykorzystuj tak¹ liczbê instrumentów, jaka jest rzeczywiœcie potrzebna w danej sytuacji 

klinicznej.

>  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. 

>  Naturalnym zjawiskiem jest, ¿e pilniki Endostar REvision zagiête nie prostuj¹ siê w temperaturze 

pokojowej, jak ma to miejsce w przypadku pilników wykonanych z niemodyfikowanego stopu  

NiTi.

>  Pilniki REvision mo¿na wstêpnie doginaæ, jak np. pilniki stalowe, przed w³o¿eniem do kana³u              

i takim sposobem omin¹æ stopieñ w kanale.

>  Dopuszczalne jest równie¿ wk³adanie do kana³u œwiadomie zagiêtego pilnika i dopiero wtedy 

uruchomienie mikrosilnika co bardzo u³atwia dostêp do kana³ów w zêbach trzonowych.

2.  Zalecane ruchy 
Instrumenty zosta³y zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób aby mo¿na by³o nimi 

pracowaæ w trzech rodzajach ruchów zale¿nie od indywidualnych preferencji lekarza, diagnozy 

dotycz¹cej danego przypadku i posiadanej w gabinecie k¹tnicy:

>  Ruch obrotowy - instrument stale obraca siê 360  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara (CW - ClockWise).

>  Ruch recyprokalny prawostronny - instrument wykonuje naprzemiennie ruchy: zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara (CW) i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW - CounterClock 

Wise) z tym, ¿e k¹t ruchu CW musi byæ wiêkszy ni¿ k¹t ruchu CCW np. 90  CW i 30  CCW. 

Wskazane jest aby obrót w kierunku CW zawiera³  siê w przedziale 90  do 270  a w kierunku   

CCW w przedziale 30  do 90 , tak aby obrót netto w kierunku CW w ka¿dym cyklu mieœci³ siê      

w przedziale 60  do 240 , co oznacza wykonanie pe³nego obrotu 360  CW (zgodnie z obrotem 

wskazówek zegara) po 1,5 do 6 cykli.

>  Ruch z³o¿ony - jest to rodzaj ruchu ³¹cz¹cego ruch obrotowy z ruchem recyprokalnym. Pilnik po 

w³o¿eniu do kana³u wykonuje ruch obrotowy, a gdy opór dla narzêdzia w kanale jest zbyt du¿y 

ruch obrotowy zmienia siê na ruch recyprokalny, gdy opór maleje powraca ruch obrotowy. 

Przyk³adem takiego ruchu jest ruch OTR.

3.  Zalecane momenty obrotowe
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Pilnikami nale¿y pracowaæ z prêdkoœci¹ 300 obr./min.

Moment obrotowy z tabeli nale¿y traktowaæ wskaŸnikowo i stosowaæ najbli¿szy mu dostêpny w 

konkretnym typie sprzêtu u¿ywanego we w³asnej praktyce. 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 zalecanego w tabeli powy¿ej momentu 

obrotowego.

4.  Zalecana iloœæ u¿yæ jednego instrumentu
Instrumenty Endostar REvision mog¹ byæ wielokrotnie sterylizowane i u¿ywane, pod warunkiem     

¿e kontrola wizualna wykonywana przez dentystê przed kolejnym u¿yciem wykazuje, ¿e instrument 

nie jest uszkodzony przez poprzednie stosowanie. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na to czy nie 

s¹ widoczne rozkrêcenia (lub nadmierne skrêcenia) zwojów instrumentu.

Zwoje instrumentu powinny byæ regularnie narastaj¹co rozmieszczone na ca³ej d³ugoœci ostrza, 

je¿eli w jednym miejscu ostrza wydaje siê, ¿e zwoje s¹ za blisko lub za daleko od siebie (nie ma 

regularnoœci w narastaniu skoku zwojów w³aœciwej dla nieu¿ywanego instrumentu), jest to oznak¹, 

¿e ponowne u¿ycie instrumentu mo¿e doprowadziæ do jego z³amania w kanale. 

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na trwa³e odkszta³cenia instrumentu, szczególnie zagiêcia, które   

nie maj¹ formy ³uku tylko maj¹ widoczny punkt prze³amania. Modyfikowany cieplnie stop NiTi, 

u¿yty do produkcji tych instrumentów, umo¿liwia zaginanie narzêdzi w formie ³uku. 

W przypadku w¹tpliwoœci mo¿na na kilka sekund zanurzyæ ostrze narzêdzia w dowolnym œrodo-

wisku /p³yn, powietrze/ o temperaturze lekko powy¿ej 40 C, wtedy ostrze narzêdzia powinno siê 

wyprostowaæ b¹dŸ byæ zakrzywione po bardzo ³agodnym ³uku. Je¿eli jednak narzêdzie w dalszym 

ci¹gu jest zdeformowane oznacza to, ¿e jest trwale odkszta³cone i ponowne jego u¿ycie jest 

zabronione. 

Po ka¿dym u¿yciu nale¿y równie¿ sprawdziæ czy ostrze jest pewnie umocowane w uchwycie.            

Jeœli instrument zosta³ poddany du¿ym si³om skrêcaj¹cym, szczególnie w bardzo zakrzywionych 

kana³ach, nale¿y rozwa¿yæ tylko jednokrotne jego u¿ycie.

                Nale¿y zawsze wyrzuciæ pilnik, który wydaje siê uszkodzony.

5.  Kliniczna instrukcja stosowania produktu

                Po ka¿dym u¿yciu pilnika przep³ucz kana³.

                Czêsto czyœæ pilniki z opi³ków zêbinowych. 

Endostar REvision

>  Opracowanie ubytku.
U¿yj koferdamu. Opracuj w³aœciwy dostêp do kana³u wype³nionego gutaperk¹.

>  Okreœlanie d³ugoœci roboczej kana³u.
Okreœl przybli¿on¹ d³ugoœæ robocz¹ kana³u na podstawie zdjêcia RTG.

>  Opracowanie kana³u:
A.  Zlokalizuj kana³, z którego chcesz usun¹æ stare wype³nienie.

B.  WprowadŸ do kana³u pilnik Endostar REvision #1 zamontowany do mikrosilnika 

endodontycznego. 

C.  Wykonuj pilnikiem ruchy góra-dó³ (o amplitudzie ok. 2-3 mm) z bardzo ma³ym naciskiem w 

kierunku wierzcho³ka. Instrument powinien sam wkrêcaæ siê w obecne wype³nienie kana³owe. 

D.  Po wykonaniu 3-4 ruchów góra-dó³ usuñ pilnik z kana³u i oczyœæ w g¹beczce w pojemniku                

na instrumenty. 

E.  Przep³ucz kana³ odpowiednim p³ynem.

F.  Mo¿esz rozwa¿yæ u¿ycie preparatu w celu rozpuszczenia gutaperki (np. Endostar Gutta Cleaner) 

aplikuj¹c go na s¹czku papierowym lub aplikatorze wg. zalecenia producenta. Nale¿y pamiêtaæ, 

aby zaprzestaæ stosowania rozpuszczalnika, kiedy pilnik znajdzie siê w odleg³oœci 3-4 mm od 

wierzcho³ka korzenia.

G.  Kontynuuj opracowywanie kana³u za pomoc¹ nastêpnego narzêdzia REvision #2 a¿ osi¹gniesz 

ok. 2/3 wstêpnej d³ugoœci roboczej. Powtórz czynnoœci z punktów C-E za pomoc¹ tego narzêdzia. 

H.  1/3 wierzcho³kow¹ czêœæ kana³u udro¿nij za pomoc¹ narzêdzi rêcznych.

I.   Je¿eli stwierdzisz, ¿e podczas pierwotnego leczenia endodontycznego dosz³o do wytworzenia 

stopnia w kanale rozwa¿ u¿ycie pilnika #3. Podegnij jego wierzcho³kow¹ czêœæ w delikatny ³uk            

i umieœæ w kanale (nie w³¹czaj¹c mikrosilnika) tak aby zagiêta czêœæ ominê³a stopieñ i wesz³a 

g³êbiej. Nastêpnie w³¹cz mikrosilnik i wyci¹gnij pilnik z kana³u dociskaj¹c go do zewnêtrznej 

œciany krzywizny. Powtórz tê czynnoœæ dwa-trzy razy. Uzyskasz wyg³adzenie stopnia co 

umo¿liwi opracowanie kana³u nastêpnymi pilnikami ju¿ bez koniecznoœci ich doginania.

J.   Zakoñcz pracê po opracowaniu kana³u do odpowiedniego zalecanego rozmiaru, w zale¿noœci              

od sytuacji klinicznej. 

6.  Ostrze¿enia 
Wyrób przeznaczony do profesjonalnego u¿ytku w gabinetach stomatologicznych.

7.  Czyszczenie i dezynfekcja 
Szczegó³owa instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji znajduje siê na stronie na stronie 

www.poldent.pl oraz www.endostar.eu w zak³adce 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 35-40 minut. 

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 wyst¹pienie niekorzystnych nastêpstw w wyniku dzia³ania wyrobu nale¿y zg³osiæ 

bezpoœrednio do dystrybutora lub producenta. Ka¿dy powa¿ny incydent zwi¹zany  z wyrobem 

nale¿y zg³osiæ producentowi i Prezesowi URPLWMiPB.

Pilniki w opakowaniu mog¹ nieznacznie ró¿niæ siê od siebie kolorem, a ostrza byæ lekko ³ukowate,  

co w ¿aden sposób nie wp³ywa na jakoœæ produktu. Te ró¿nice wynikaj¹ z zastosowanej obróbki 

termicznej Azure HT Technology.
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