
BRUKSANVISNING 

SAMMENSETNING 
Instrumentet er laget av et merket Anneal Heat 
Treated (AHT) nikkel-titanlegering kalt Fire-Wire™. 

EdgeFile®X7 indikasjoner for bruk 
Disse filene brukes i endodonti for fjerning av dentin 
og rotdannelse. De er kompatible med de fleste 
roterende filsystemer, elektriske motorer og 
håndstykker 

Kontraindikasjoner 
•Som alle mekanisk drevne endodontiske
instrumenter, bør de ikke brukes i tilfeller med veldig
alvorlige og plutselige krumninger.
•Dette produktet inneholder nikkel og skal ikke
brukes på personer med kjent allergisk følsomhet for
dette metallet.

Advarsler 
•Et gummidam-system skal brukes.
•EdgeFile®X7-filene er sterilisert og trenger ikke
autoklaveres før bruk.
•EdgeFile®X7-filer er kun beregnet på engangsbruk
for å unngå filseparering.
•Ikke bruk dersom emballasjen er skadet.

Forholdsregler for bruk 
Som med alle produkter, bruk med forsiktighet inntil 
du er godt kjent med bruken. Bestem alltid 
arbeidslengden ved å benytte røntgenbilder og/eller 
toppunktlokalisering for å bruke roterende filer på 
riktig måte. Viktige punkter å huske:  
1. Bruk bare i en elektrisk motor og håndstykke
designet for roterende filinstrumenter.
2. Rett linjetilgang er avgjørende for riktig bruk av
roterende filer og endodontisk behandling.
3. Ikke tving filene nedover kanalene, bruk minimalt
apikalt trykk.
4. Rengjør rillene ofte og i det minste etter å ha
fjernet filene fra kanalen.
5. Vann og smør kanalen ofte gjennom hele
prosedyren.
6. Ta hver rotasjonsfil til lengden kun en gang og
ikke mer enn et sekund.
7. I apikale områder og buede kanaler må det utvises
forsiktighet.
8. EdgeFile®X7-filer er utstyr for én enkelt pasient.
9. Gjenbruk: Når en fil er brukt, skal den ikke brukes
på nytt. Dersom en fil brukes på nytt på en annen

pasient, kan infeksjon introduseres. Ytelsen til filen 
kan også reduseres.  
10. Brukte filer skal kastes i en Biohazard beholder
for skarpe gjenstander.
10. Ved instrumentering av kanalen, må koronaldelen
av kanalen ikke forstørres.
11. For stor fil som blir tatt til lengde øker risiko for
kanaltransport og filseparering.
12. EdgeFile®X7-filer gjennomgår vår egenutviklede
annealerte varmebehandling (AHT) og danner vår
merkevare Fire-Wire™ NiTi som øker syklisk
utmattingsmotstand og dreiemomentstyrke. Med
denne proprietære behandlingen kan EdgeFile®X7-
filer være svakt buede. Dette er ikke en
produksjonsfeil. Filen kan enkelt kan rettes ut med
fingrene, men det er ikke nødvendig, siden
EdgeFile®X7-filer når de er inne i kanalen vil følge
og samsvare med naturlig kanalanatomi og
krumninger.

Bivirkninger 
•Fraktur/brudd på enheten
•Infeksjon - Ikke bruk dersom emballasjen er skadet
eller åpnet grunnet infeksjonsfare.
•Komplikasjoner vanligvis forbundet med
endodontiske prosedyrer, inkludert:

o Smerte
o Instrumentfraktur/brudd
o Bløtvevsskader/blødning
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Elektrisk håndstykke 
EdgeFile®X7-filen kan kun brukes i et elektrisk 
håndstykke og motor designet for roterende filer.  Se 
produsentens spesifikasjoner.  

EdgeFile®X7 rett linjetilgang og 
glidebaneformasjon 
•Forbered rett tilgang til alle kanalåpninger.
•Ved smøring i kanalen dannes det en glidebane med
håndfiler størrelse nr. 10 og nr. 15 eller mekanisk
glidebane 2/3 ned langs kanalens lengde.

EdgeFile®X7 Størrelsesvalg: 20-serien
(20/.04), 25-serien (25/.04), 30-serien (30/.04),
35-serien (35/.04), 40-serien (40/.04), og 45
Serien (45/.04)
•Ta håndfil nr. 10-håndfil til lengden.
•Ta glidebanen til lengden. Dersom glidebanen gir
tett motstand, benytt i så fall trinnene nedenfor.
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•Liten kanal: Bruk en 25/.04 og deretter en 20/.04 og
gjenta til ønsket fil er til lengde.

•Middels kanal: Bruk en 35/.04 og deretter en 30/.04
og gjenta til ønsket fil er til lengde.

•Stor kanal: Bruk en 45/.04 og deretter en 40/.04 og
gjenta til ønsket fil er til lengde.

Trygg avvikling
•Som en sikkerhetsfunksjon er filene designet for å
vikles av. De kan brukes til filene vikles bakover.

EdgeFile®X7 kanalforming og rengjøring: 
S1-, S2- og SX-filer 
•Med smøremiddel i kanalen og med lett apisk trykk,
ta S1 17/.06 inn i kanalen og følg glidebanen ved
hjelp av en inn-og-ut-bevegelse mens du lateralt
børster dentinet på ut-bevegelsen for å styrke rett
linjetilgang til kanalen.

•Fortsett å forme med S1 til motstand er oppnådd
eller 2/3 ned gjennom kanalen.

•Bruk deretter S2 17/.04 på samme måte til motstand
er oppnådd eller 2/3 ned gjennom kanalen. 

•Veksle mellom S1 og S2 ved å følge glidebanen med
samme inn- og ut som beskrevet for begge filene til
2/3 nedover kanalen er nådd.

•Nå som koronal 2/3 av kanalen er formet, danner du
en glidebane med størrelse nr. 10 og nr. 15 håndfiler
eller mekaniske glidebanefiler inn i den apikale 1/3.

•Avgjør arbeidslengde med røntgenbilder og/eller en
toppunktlokalisering. Bekreft deretter tydelighet ved
å ta håndfil nr. 10 på 1 mm over arbeidslengden.

•Bytt deretter mellom S1 17/.06 og S2 17/.04 til S2
når arbeidslengden med samme bevegelse som før.

•Dersom du ønsker en større koronalform, bruk SX
25/.12 når som helst etter at koronal 2/3 er formet.

Fullfør kanalforming og rengjøring: F1, F2, F3,
F4 filer.
•Med smøremiddel i kanalen og med lett apikalt
trykk fullfør kanalforming og rengjøring ved
å bruke F1 20/.06 nedover kanalen til
arbeidslengden er nådd.

•Mål foramen apikalt på arbeidslengden med en nr.
20 håndfil. Dersom håndfil nr. 20 er tett i
arbeidslengden, er kanalen formet og klar til å
obturere.

•Dersom håndfil nr. 20 er løs, ta F2 25/.06 til
arbeidslengden, og mål deretter en håndfil nr. 25.
Når det er nødvendig, kan det hende at F3 30/.06
eller F4 40/.06 må brukes.

Obturering av kanalsystemer 
•Ved bruk av et termisk bæresystem, benytt
størrelses-verifikatorer for å avgjøre riktig størrelse.
•Ved bruk av en master gutta perka-kjegle som
samsvarer med den største filen som er tatt i
lengden, husk at noen ganger kan det være
nødvendig å gå ned i konespisstørrelse hvis den
tilsvarende gutta-perkaen til den endelige
rotasjonsfilen ikke går til lengden.

Hastighet og dreiemoment 
•Bruk samme håndstykke med samme hastighet og
dreiemomentinnstillinger som du bruker med ditt
rotasjonssystem. Eller hvis du ønsker det, kan du
bruke alle EdgeFile®X7 rotasjonsfiler i følgende
hastighet og dreiemomentinnstilling:
         Hastighet    Dreiemoment 
         500 rpm  410 g cm 

Symbol Betydning (standard, dersom aktuelt 
Produsent/juridisk tilvirker (ISO 15223-1) 

Katalognummer (ISO 15223-1) 

Batch-kode (ISO 15223-1) 

Bruktdato (ISO 15223-1) 

Ikke for gjenbruk (ISO 15223-1) 

Ikke bruk dersom emballasjen er skadet (ISO 
15223-1) 

 

Se bruksanvisning (ISO 15223-1) 

Rx Only Forsiktig: Føderal lov begrenser dette utstyret 
for salg av eller etter ordre fra en 
"tannlege/lege" som er juridisk lisensiert i 
staten der vedkommende praktiserer for bruk 
eller bestilling av utstyret. (FDA 21 CFR¹ Del 
801.109 (b) (1)) 
Steril ved bruk av bestråling (ISO 15223-1) 

Forsiktig (ISO 15223-1) 
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