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WSKAZÓWKI UŻYCIA 

 
SKŁAD CHEMICZNY 

Instrument ze stopu niklowo–tytanowego, poddanego 

wyżarzaniu (AHT), którego marka nosi nazwę Fire-

Wire™. 

Wskazówki dot. użytkowania pilników Edge 

GlidePath™ 

• Pilniki Edge GlidePath™ są wykorzystywane w 

celu uformowania toru wprowadzania narzędzia 

przed przystąpieniem do posługiwania się 

jakimikolwiek pilnikami obrotowymi lub 

recyprokalnymi. 

 
Przeciwwskazania 

• Podobnie jak wszystkie instrumenty endodontyczne 

z napędem mechanicznym, pilniki te nie powinny 

być stosowane w przypadku kanałów o dużej 

krzywiźnie. 

• Produkt zawiera nikiel i nie powinien być 

stosowany u osób uczulonych na ten metal. 

 

Ostrzeżenia 

• Powinien być stosowany koferdam gumowy. 

• Pilniki EdgeGlidePath™ są wysterylizowane i 

przed użyciem nie muszą przechodzić przez 

sterylizację w autoklawie. 

• W celu uniknięcia uszkodzenia, pilniki 

EdgeGlidePath™ są przeznaczone wyłącznie do 

jednokrotnego użytku. 

• Produktu nie wolno używać, jeżeli opakowanie jest 
uszkodzone. 

Środki ostrożności: 

Do czasu zapoznania się ze wszystkimi nowymi 

produktami, należy zachować ostrożność i 

stosować się do poniższych punktów: 

1) Należy posługiwać się końcówkami 
stomatologicznymi do pilników rotacyjnych. 

2) Obroty należy nastawić w zakresie 

300-500 obr./min (obrotów na 
minutę). 

3) W odniesieniu do wszystkich pilników 

rotacyjnych, włącznie z EdgeFind™, 

należy uzyskać prostoliniowy dostęp do 

kanału. 

4) Nie wolno wywierać siły. 

Wprowadzając pilnik w głąb kanału, 

należy stosować minimalny nacisk. 

5) W czasie posługiwania się pilnikiem, jego 

rowki należy często czyścić. 

6) Podczas posługiwania się pilnikiem 

należy stosować obfitą i częstą irygację 

lub lubrykację. 

7) W obszarach wierzchołkowych i 

zakrzywionych należy zachować dużą 

ostrożność. 

8) Pilniki rotacyjne są przeznaczone do użycia 

wyłącznie u jednego pacjenta. 

Działania niepożądane: 

• Złamanie/pęknięcie narzędzia. 

• Zakażenie – produktu nie wolno używać, jeżeli 

opakowanie jest uszkodzone. 

• Komplikacje zwykle związane z procedurami 

endodontycznymi włącznie z: 

o Bólem 

o Złamaniem/pęknięciem instrumentu 

o Uszkodzeniem tkanek 

miękkich/krwawieniem 

 
INSTRUKCJE UŻYCIA 

Posługując się pilnikiem Edge GlidePath™ 

utworzyć kształt początkowy 

• Zapewnić dostęp prostoliniowy. 

• Wstępnie opracować kanał za pomocą wykonanego 

ze stali nierdzewnej pilnika typu K nr 8 i nr 10, 

stosując 17% roztwór EDTA EdgeLube™ lub 19% 

roztwór EDTA EdgeGel™. 

• Potwierdzić długość roboczą za pomocą pilnika 

typu K nr 10 przy użyciu radiografii oraz/lub 

endometru. 

• Pracę należy rozpocząć za pomocą pilnika 

EdgeFind™ P1-nr 13, osiągnąć długość roboczą i 

przepłukać. 

• Następnie posługując się pilnikiem EdgeFind™ P2-

nr 16, osiągnąć długość roboczą i przepłukać. 

• Pracę należy zakończyć za pomocą pilnika 

EdgeFind™ P3-nr 19, osiągnąć długość roboczą i 

przepłukać. 

• W tym momencie można rozpocząć opracowywanie 

kanału za pomocą pilników rotacyjnych EdgeEndo 

NiTi. 

 
Dezynfekcja: 

• Za każdym razem po całkowitym opracowaniu 

kanału należy go płukać przez 1 minutę 17% 

roztworem EDTA w celu usunięcia warstwy mazistej. 

• W celu usunięcia opiłków zębinowych i bakterii, 

kanały należy przez 5 minut przepłukiwać 5% 

roztworem NaOCI. 
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• W celu wypłukania 5% roztworu NaOCI, kanały 

należy przepłukiwać przez 1 minutę 17% roztworem 

EDTA. 

• W celu unieszkodliwienia bakterii, kanały należy 

przez 5 minut przepłukiwać 2% roztworem 

chlorheksydyny lub EDTA. 

 
Wypełnienie kanałów korzeniowych 

• W przypadku zastosowania nośników 

uplastycznionych termicznie, w celu doboru nośnika 

o właściwym rozmiarze należy posłużyć się 

weryfikatorami. 

• Posługując się ćwiekami gutaperkowymi, których 

rozmiar odpowiada średnicy największego pilnika 

wprowadzonego na długość roboczą, należy 

pamiętać, że jeżeli gutaperka odpowiadająca 

rozmiarowi ostatniego pilnika nie wejdzie na długość 

roboczą, niekiedy należy zmniejszyć rozmiar 

końcówki ćwieka. 

Przechowywanie 

• Produkt należy przechowywać w temperaturze 

pomiędzy 10℃ a 37,8℃, z dala od promieniowania 

słonecznego. 

 

Zalecany sposób utylizacji pilników 

Zużyte pilniki należy umieszczać w pojemniku na 

odpady ostre, stanowiące zagrożenie biologiczne. 

 
Symbol Znaczenie (norma, w stosownych 

przypadkach 
 

 
Producent/Producent legalny (ISO 

15223-1) 

 
Numer katalogowy (ISO 15223-1) 

 
Kod partii materiałowej (ISO 15223-1) 

 

Data przydatności do użycia (ISO 15223-1) 

 
Nie używać ponownie (ISO 15223-1) 

 
Produktu nie wolno używać, jeżeli 

opakowanie jest uszkodzone (ISO 15223-1) 

 
Zapoznać się z instrukcją użytkowania (ISO 

15223-1) 

 Rx Only Przestroga: prawo federalne ogranicza 

sprzedaż tego urządzenia wyłącznie na 

zamówienie „dentysty/lekarza” 

legitymującego się licencją stanu, w którym 

prowadzi on praktykę, w celu wykorzystania 

lub zlecenia wykorzystania urządzenia. (FDA 

21 CFR¹ Część 801.109 (b) (1)) 

 
Wysterylizowane za pomocą napromieniowania 

(ISO 15223-1) 

 
Przestroga (ISO 15223-1) 

 

Ograniczenie temperaturowe (ISO 15223-1) 

 


