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GEBRUIKSAANWIJZING 

SAMENSTELLING 

Dit instrument is gemaakt van een uitgegloeide 

warmtebehandelde (AHT) nikkel-titanium legering met 

de handelsnaam Fire-Wire™. 

Edge GlidePath™ Indicaties voor gebruik 

• Edge GlidePath™ vijlen worden gebruikt om een

glijpad te vormen voor roterende of heen en weer

bewegende vijlen gebruikt worden.

Contra-indicaties 

• Net zoals alle andere mechanisch aangedreven

endodontische instrumenten mogen ze niet gebruikt

worden bij gevallen met scherpe en plotse

krommingen.

• Het product bevat nikkel en dient niet gebruikt te

worden op personen die allergisch zijn voor dit

metaal.

Waarschuwingen 

• Er moet een rubberdam gebruikt worden.

• De EdgeGlidePath™ vijlen zijn steriel en moeten

niet worden geautoclaveerd voor gebruik.

• EdgeGlidePath™ vijlen zijn bestemd voor

eenmalig gebruik om te vermijden dat de vijl

gescheiden wordt.

• Het product niet gebruiken als de verpakking
beschadigd is.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 

Tot u vertrouwd bent met alle nieuwe producten, 

wees voorzichtig en volg deze belangrijke punten: 

1) Gebruik een elektrisch handstuk voor

roterende vijlen.

2) Stel in op 300 - 500 RPM

(Omwentelingen per minuut)

3) Verkrijg toegang in rechte lijn voor alle

roterende vijlen, inclusief EdgeFind™

vijlen.

4) Forceer de vijlen niet, oefen alleen

minimale druk uit wanneer u in het

kanaal duwt.

5) Reinig de groeven regelmatig tijdens

gebruik.

6) Gebruik overvloedig en frequent

irrigatie en smeermiddel.

7) Wees voorzichtig in de apicale en
gebogen kanaalregio's/

8) Roterende vijlen zijn bestemd voor eenmalig

gebruik.

Ongewenste bijwerkingen 

Instrument breekt/barst 

•Infectie – Het product niet gebruiken als de

verpakking beschadigd of open is omwille van

het risico op infectie.

•Complicaties die doorgaans in verband gebracht

worden met endodontische procedures waaronder:

o Pijn

o Instrument breekt/barst

o Letsel/ bloeding van het zachte weefsel

GEBRUIKSAANWIJZING 

De initiële vorm creëren met Edge 

GlidePath™ 

• Verkrijg toegang in een rechte lijn.

• Vorm GlidePath met de roestvrij stalen K-vijl #8 en

#10 met EdgeLube™ 17% EDTA en EdgeGel™ 19%

EDTA.

• Bevestig de werklengte met de #10 K-vijl met

behulp van radiogrammen en/of een topplaatsbepaler.

• Begin met EdgeFind™ P1-#13, breng naar

werklengte en irrigeer.

• Gebruik dan EdgeFind™ P2-#16 breng naar

werklengte en irrigeer.

• Werk af met EdgeFind™ P3-#19, breng naar

werklengte en irrigeer.

• Begin nu het kanaal te vormen met de EdgeEndo

NiTi roterende vijlen.

Ontsmetten: 

• Spoel de kanalen gedurende 1 minuut met 17%

vloeibaar EDTA om de smeerlaag in het kanaal te

verwijderen, nadat elk kanaal volledig is

vormgegeven.

• Spoel de kanalen gedurende 5 minuten met 5%

NaOCI om resten en bacteriën te verwijderen.

• Spoel de kanalen gedurende 1 minuut met 17%

vloeibaar EDTA om de 5% NaOCI weg te spoelen.

• Spoel de kanalen gedurende 5 minuten met 2%

chloorhexidine om bacteriën te doden.

Afsluiten van kanaalsystemen 

• Gebruik de maatverificaties om de passende maat

van de drager te bepalen wanneer er een thermisch

draagsysteem gebruikt wordt.

• Wanneer een master guttapercha-kegel gebruikt

wordt die overeenstemt de grootste vijl aan lengte,

dient u soms de kegelmaat te verkleinen als de

overeenstemmende guttapercha op uw roterende vijl

niet naar lengte gaat.
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Bewaren 

• Bewaar aan kamertemperatuur van 10°C~37,8°C,,

uit direct zonlicht.

Aanbevolen verwijdering van vijlen 

Plaats gebruikte vijlen in een biologische 

risicocontainer voor scherpe producten. 

Symbool Betekenis (Standaard, indien van 
toepassing 

Fabrikant/Wettelijke fabrikant 

(ISO 15223-1) 

Catalogusnummer (ISO 15223-1) 

Batchcode (ISO 15223-1) 

Houdbaarheidsdatum (ISO 15223-1) 

Niet hergebruiken (ISO 15223-1) 

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd 

(ISO 15223- 1) 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (ISO 15223-1) 

Rx only Waarschuwing: De Amerikaanse federale 

wetgeving beperkt de verkoop dit artikel alleen 

door of in opdracht van een "tandarts/arts" die in 

overeenstemming met de staatswetgeving, waarin 

hij/zij zijn of haar praktijk , bevoegd is heeft om 

dit apparaat te gebruiken of te adviseren. (FDA 21 

CFR¹ Onderdeel 801.109 (b) (1)) 

Steriel met straling (ISO 15223-1) 

Waarschuwing (ISO 15223-1) 

Temperatuurbeperking (ISO 15223-1) 
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