
KÄYTTÖOHJEET 

KOOSTUMUS 
Instrumentti on valmistettu karkaistusta 
lämpökäsitellystä (AHT) nikkeli-titaaniseoksesta 
brändi-nimeltä Fire-Wire™.  

EdgeOne™ Fire -käyttöaiheet 
Näitä viiloja käytetään endodontiassa hampaiden ja 
juurikanavien muotoiluun. Se on yhteensopiva 
WaveOne® -viilajärjestelmän kanssa ja sitä on 
käytettävä WaveOne® -moottori- ja 
käsikappalejärjestelmässä käyttäen WaveOne® 
moottorin asetusta. 

Kontraindikaatiot 
• Kuten kaikkia mekaanisesti ohjattuja endodonttisia
instrumentteja, niitä ei pidä käyttää tapauksissa,
joissa on erittäin vakavia ja äkillisiä kaarevuuksia.
• Tämä tuote sisältää nikkeliä, eikä sitä tule käyttää
henkilöille, joiden tiedetään olevan allergisia tälle
metallille.

Varoitukset 
• Käytettävä kofferdamjärjestelmää.
• EdgeOne Fire™ -viilat on steriloitu, eikä niitä
tarvitse autoklaavia ennen käyttöä.

• Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
• EdgeOne Fire™ -viilat on tarkoitettu vain
kertakäyttöön viilojen erottelun välttämiseksi.

Varotoimenpiteet ennen käyttöä 
Kuten kaikkia tuotteita, käytä varovasti, kunnes opit 
käyttämään niitä tehokkaasti. Määritä aina 
työskentelypituus radiografiikan ja/tai kärki 
paikantimen avulla, jotta voit käyttää 
vuorovaikutusviiloja oikein. Tärkeitä muistettavia 
seikkoja: 
1. Käytä vain sähkömoottoria ja käsikappaletta, jotka
on suunniteltu WaveOne® instrumenteille. 
2. Suora pääsy on välttämätöntä oikean
vastavuoroisen viilan käytön ja endodonttisen hoidon
kannalta.
3. Älä pakota viiloja kanaviin, käytä minimaalista
apikaalista painamista.
4. Puhdista urat usein ja ainakin poistettuasi viilat
kanavasta.
5. Kastele ja voitele kanava usein koko toimenpiteen
ajan.
6. Vie jokainen vastavuoroinen viila pituuteensa vain
kerran ja enintään yksi sekunti.

7. Noudata varovaisuutta apikaalisilla alueilla ja 
kaarevissa kanavissa.
8. EdgeOne™ Fire -viilat ovat käytettävissä yhdelle 
potilaalle.
9. Kun viila on käytetty, älä käytä sitä uudelleen. Jos 
viilaa käytetään uudelleen ja toisella potilaalla voi 
syntyä infektio. Viilan suorituskykyä voidaan myös 
vähentää.
10. Käytetyt viilat on hävitettävä Biohazard Sharps 
-säiliöön
11. Kun instrumentoit kanavaa, älä suurenna 
kanavan koronaariosaa liikaa.
12. Liian pitkä viila lisää kanavien kuljetuksen ja 
viilojen erottelun riskiä.
13. EdgeOne Fire™ -viiloille tehdään patentoitu 
karkaistu lämpökäsittelymme (AHT), joka muodostaa 
tuotemerkkimme Fire-Wire™ NiTi, joka lisää syklistä 
väsymiskestävyyttä ja vääntölujuutta. Tällä 
patentoidulla käsittelyllä EdgeOne™ Fire -viilat 
voivat olla hieman kaarevia. Tämä ei ole 
valmistusvika. Vaikka viila voidaan suoristaa helposti 
sormilla, se ei ole tarpeen, koska kun ne ovat kanavan 
sisällä, EdgeOne™ Fire -viilat seuraavat ja 
mukautuvat kanavan luonnolliseen anatomiaan ja 
kaarevuuteen.

Haittavaikutukset 
• Laitteen murtuma/rikkoutuminen
• Infektio – älä käytä infektioriskin vuoksi, jos
pakkaus on vaurioitunut tai auki.
• Komplikaatiot, jotka yleensä liittyvät endodonttisiin
toimenpiteisiin sisältävät seuraavaa:

o Kipu
o Instrumentin

murtuma/rikkoutuminen
o Pehmytkudoksen

vaurio/verenvuoto
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EdgeOne™ Fire suoran linjan pääsy 
• Luo liukupolku ja määritä työskentelypituus ennen 
EdgeOne™ Fire -viilojen käyttöä käymällä läpi 
kaikki juurikanavat niiden päätepisteisiin 
ruostumattomasta teräksestä #10 ja #15 käsiviiloilla 
ja voiteluaineella.

• Varmista avoimuus viemällä #10 K-viila 1 mm 
kanavan päätepisteen ohi ja vähintään #15 K-viila 
päätepisteeseen.
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EdgeOne™ Fire -koon valinta 
• Jos #10 käsiviila oli tiukka, käytä EdgeOne Fire™ 
Small -laitetta.
• Jos #10 käsiviila oli väljä, mutta #15 käsiviila oli 
tiukka, käytä EdgeOne™ Fire Mediumia.
• Jos sekä #10- että #15-käsiviilat olivat helppoja 
käyttää EdgeOne Fire™ Large -laitetta.

Turvallinen purkaminen
• Turvallisuusominaisuutena viilat on suunniteltu 
avautumaan. Niitä voidaan käyttää, kunnes viilat 
avautuvat taaksepäin.

EdgeOne™ Fire -kanavan muotoilu ja 
puhdistus
• EdgeOne™ Fire -viiloja voidaan käyttää vain 
WaveOne® -instrumenteille suunnitellussa 
moottorissa.

•

•

Aseta valittu EdgeOne™ Fire -viila 
käsikappaleeseen.
Kun voiteluaine on kanavassa ja apikaalinen paine on 
kevyt, mene kevyesti sisäänpäin, työnnä viilaa 2-3 
mm eteenpäin ja nosta sitten 1-2 mm ylös. Jatka 
tämän liikkeen toistamista viedäksesi passiivisesti 
EdgeOne Fire™ -viilaa eteenpäin, kunnes se ei 
helposti mene edelleen.

• Poista EdgeOne™ Fire -viila kanavasta, poista 
jätteet ja tarkista viila, huuhtele ja tee uudelleen #10
-viilalla 1 mm kanavan päätepisteen ohi.

• Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes EdgeOne Fire™ -viila 
on toimintapituudellaan. Jos EdgeOne Fire™ -viila ei 
toistuvien yritysten jälkeen näytä etenevän 
pidemmälle, alenna EdgeOne Fire™ -viilan kokoa ja 
viimeistele kanava.
• Mittaa aukon koko apikaalisesti käsiviilalla, jossa 
on samankokoinen terä kuin EdgeOne™ Fire -viilan 
pituus. Jos mittarin käsiviila on tiukasti sovitettu, 
valmistelu on valmis. Jos se on löysällä, viimeistele 
valmistelu seuraavaksi suurella EdgeOne™ Fire -
viilalla. Täytä sitten kanava.
Sähköinen käsikappale
EdgeOne™ Fire -viilaa voidaan käyttää vain 
WaveOne® -instrumenteille suunnitellussa 
sähköisessä käsikappaleessa ja moottorissa käyttäen 
WaveOne® -asetusta. Katso valmistajan tiedot. 
Kanavajärjestelmien täyttö
• Kun käytät lämmönsiirtojärjestelmää, käytä 
kokovarmenteita oikean kokoisen kantoaallon 
määrittämiseen.

• Kun käytät master-guttaperkka kartiota, joka vastaa 
suurinta pituudeltaan vietyä viilaa, muista, että 
joskus sinun täytyy pienentää kartion kärjen kokoa, 
jos vastaava guttaperkka ei mene lopulliseen viilan 
pituuteen.
Käsiosa
Käytä EdgeOne™ Fire -laitetta vain samassa 
käsikappaleessa ja moottorissa, jotka on suunniteltu 
WaveOne® -instrumentille käyttäen WaveOne® -
asetusta.

Symboli Tarkoitus (vakio, jos sovellettavissa 
Valmistaja/laillinen valmistaja (ISO 15223-1) 

Luettelonumero (ISO 15223-1) 

Eräkoodi (ISO 15223-1) 

Viimeinen käyttöpäivä (ISO 15223-1) 

Älä käytä uudelleen (ISO 15223-1) 

Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut (ISO 
15223-1) 

 

Katso käyttöohjeet (ISO 15223-1) 

Rx Only Varoitus: Liittovaltion laki rajoittaa tämän 
laitteen myyntiä sellaisen lääkärin toimesta, 
jonka toimiluvan myöntää sen valtion laki, 
jossa lääkäri toimii ja käyttää tai tilaa laitteen 
käyttääkseen sitä. (FDA 21 CFR¹ osa 801.109 
(b) (1))
Sterilisoi säteilytyksellä (ISO 15223-1) 

Varoitus (ISO 15223-1) 
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