
WSKAZÓWKI UŻYCIA 

SKŁAD CHEMICZNY 
Instrument ze stopu niklowo–tytanowego, poddanego 
wyżarzaniu (AHT), którego marka nosi nazwę Fire-
Wire™. 

Wskazówki dot. użytkowania pilników 
EdgeOne Fire™ GlidePath 
•Pilniki EdgeOne Fire™ GlidePath są wykorzysty-
wane 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 przypadkach bardzo ostrych i
gwałtownych zakrzywień.
• Produkt zawiera nikiel i nie powinien być stosowany
u osób, cierpiących na rozpoznane uczulenie
alergiczne na ten metal.

Ostrzeżenia 
• Wymagane jest stosowanie koferdamów.
• Pilniki EdgeOne Fire™ GlidePath są
wysterylizowane i przed użyciem nie muszą
przechodzić przez sterylizację w autoklawie.
• W celu uniknięcia złamania pilnika, pilniki EdgeOne
Fire™ GlidePath są przeznaczone wyłącznie do
jednokrotnego użytku.
• Produktu nie wolno używać, jeżeli opakowanie jest
uszkodzone.

 Środki ostrożności 
Tak jak w przypadku wszelkich innych produktów, 
pilników należy używać ostrożnie, aż do czasu 
nabycia niezbędnej wprawy. W celu prawidłowego 
posługiwania się pilnikami rotacyjnymi, długość 
roboczą należy zawsze ustalić, posługując się 
rentgenogramami oraz/lub endometrami.  
Istotne punkty, o których należy pamiętać:  
1. Pilniki te należy stosować tylko wraz z
mikrosilnikami oraz kątnicami przystosowanymi do
instrumentów recyprokalnych.
2. Do prawidłowego posługiwania się pilnikiem
rotacyjnym i leczenia endodontycznego niezbędny jest
dostęp prostoliniowy.
3. Nie wolno wywierać siły wprowadzając pilnik w
głąb kanału, należy stosować minimalny nacisk
wierzchołkowy.

4. Rowki pilnika należy często czyścić, co najmniej za
każdym razem po wyjęciu pilnika z kanału.
5. Kanał należy w czasie całej procedury często
irygować i lubrykować.
6. Każdy pilnik rotacyjny należy wprowadzić na całą
długość roboczą tylko raz i na maksymalnie 1 sekundę.
7. W obszarach wierzchołkowych i w przypadku
kanałów zakrzywionych należy zachować ostrożność.
8. Pilniki EdgeOne Fire™ GlidePath są przeznaczone
do użycia wyłącznie u jednego pacjenta.
9. Użycie ponowne: Po pierwszym użyciu pilnika nie
wolno go wykorzystywać ponownie. Ponownie
wykorzystanie pilnika u innego pacjenta może być
przyczyną wprowadzenia zakażenia. Może to również
zmniejszyć skuteczność pracy pilnika.
10. Zużyte pilniki należy umieścić w pojemniku na
odpady ostre, stanowiące zagrożenie biologiczne.
11. Podczas opracowywania kanału nie wolno
nadmiernie poszerzać części kanału od strony korony.
12. Zbyt duży rozmiar pilnika wprowadzony na całą
długość roboczą może doprowadzić do transportacji
kanału lub złamania pilnika.
13. Poddane obróbce cieplnej pilniki EdgeOne
Fire™ GlidePath przechodzą podczas formowania
przez opatentowaną obróbkę cieplną na drodze
wyżarzania (AHT) naszego markowego stopu
niklowo–tytanowego (NiTi) – Fire-Wire™, co
powoduje podwyższenie odporności na cykliczne
obciążenia zmęczeniowe i zwiększenie wytrzymałości
na skręcanie. Po poddaniu tej opatentowanej obróbce
cieplnej, pilniki EdgeOne Fire™ GlidePath mogą być
lekko zakrzywione. Nie oznacza to wady produkcyjnej.
Jakkolwiek pilnik może zostać w łatwy sposób
wyprostowany palcami, jest to niekonieczne, ponieważ
po wejściu do wnętrza kanału, obrabiane cieplnie
pilniki EdgeOne Fire™ GlidePath podążają za
naturalnym kształtem anatomicznym i krzywiznami
kanału i dostosowują się do nich.

Działania niepożądane: 
• Złamanie/ pęknięcie narzędzia.
• Zakażenie – produktu nie wolno używać, jeżeli
opakowanie jest uszkodzone lub otwarte, ze względu
na występowanie ryzyka zakażenia.
• Komplikacje zwykle związane z procedurami
endodontycznymi, włącznie z:

o Bólem
o Złamaniem/ pęknięciem instrumentu
o Uszkodzeniem tkanek

miękkich/krwawieniem

Sterile EdgeOne Fire™ GlidePath
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INSTRUKCJE UŻYCIA 

Kątnica 
Pilniki EdgeOne Fire™ GlidePath mogą być 
stosowane wyłącznie w elektrycznych prostnicach/ 
kątnicach stomatologicznych i mikrosilnikach 
przystosowanych do pilników recyprokalnych. Patrz: 
specyfikacje producenta.  

 Tworzenie prostoliniowego dostępu i toru 
wprowadzania narzędzia EdgeOne Fire™ 
GlidePath 
• Należy przygotować prostoliniowy dostęp do otworu
wlotowego kanału.
• Po wprowadzeniu lubrykantu do kanału, za pomocą
pilników ręcznych nr 10 i nr 15 uformować tor
wprowadzania narzędzia lub mechaniczny tor
wprowadzania narzędzi na 2/3 długości kanału.

Rozmiary pilników EdgeOne Fire™ GlidePath 
Pilniki S1, S2, SX, F1, F2, F3 
• Ustalić drożność kanału poprzez wprowadzenie
pilnika nr 10 na głębokość 1 mm poza długość
roboczą.
• Pilnik ręczny nr 15 wprowadzić na długość roboczą.
Opracować i zakończyć kanał.
• Komorę napełnić płynem EDTA.
• Pilnik typu S1 wprowadzić na długość roboczą.
Przepłukać roztworem EDTA.
• Za pomocą pilnika ręcznego nr 10 zrekapitulować

kanał na długość roboczą. 
• Pilnik typu S2 wprowadzić na długość roboczą.
Przepłukać roztworem EDTA.

• Za pomocą pilnika ręcznego nr 10 zrekapitulować
kanał na długość roboczą. Pilnik typu F1 wprowadzić
na długość roboczą.

• Przepłukać płynem EDTA.
• Za pomocą pilnika ręcznego nr 10 zrekapitulować
kanał na długość roboczą.
• Jeżeli potrzeby będzie większy pilnik, wówczas
należy użyć pilnika typu F2 lub F3. Kanały
zdezynfekować i wypełnić ćwiekami gutaperki.
• Komorę napełnić płynem EDTA.
• Pilnik ręczny nr 10 wprowadzić na 2/3 długości w
dół kanału
• Komorę napełnić płynem EDTA.
• Wprowadzić pilnik rotacyjny nr 19 z wierzchołkiem
typu SX, w celu uformowania toru wprowadzania
narzędzia w 1/3 kanału na odcinku wierzchołkowym.
• Komorę napełnić płynem EDTA.

• Wprowadzić pilnik ręczny nr 10 na szacowaną
długość roboczą.
• Ustalić długość roboczą za pomocą endometru/
lokalizatora wierzchołka, posługując się pilnikiem
ręcznym lub radiografią.

Kroki opcjonalne: pilniki S1, S2, F1, F2, F3. 
• Ustalić drożność kanału poprzez wprowadzenie
pilnika nr 10 na głębokość 1 mm poza długość
roboczą.
• Wprowadzić pilnik ręczny nr 15 na długość roboczą,
opracować i zakończyć 1/3 część wierzchołkową.
• Komorę napełnić płynem EDTA.
• Pilnik typu S1 wprowadzić na długość roboczą.
Przepłukać roztworem EDTA.
• Za pomocą pilnika ręcznego nr 10 zrekapitulować
kanał na długość roboczą.
• Pilnik typu S2 wprowadzić na długość roboczą.
Przepłukać roztworem EDTA.
• Za pomocą pilnika ręcznego nr 10 zrekapitulować
kanał na długość roboczą. Pilnik typu F1 wprowadzić
na długość roboczą.

• Przepłukać płynem EDTA. Za pomocą pilnika
ręcznego nr 10 wykonać rekapitulację kanału na
długość roboczą.
• Jeżeli potrzeby będzie większy pilnik, wówczas
należy użyć pilnika typu F2 lub F3.
• Kanały zdezynfekować i wypełnić ćwiekami
gutaperki.

Bezpieczne rozkręcanie 
• Ze względów bezpieczeństwa pilniki są tak
projektowane, aby dawały się rozkręcać. Pilniki mogą
być używane tak długo, dopóki nie rozkręcą się.

Opracowywanie kanału i czyszczenie z 
EdgeOne Fire™ GlidePath: pilniki SX, S1 i S2 
• Po wprowadzeniu lubrykantu do wnętrza kanału i po
wywarciu lekkiego nacisku wierzchołkowego, należy
wprowadzić pilnik S1 nr 17/.06 do kanału i podążać
torem do wprowadzania narzędzi, stosując ruch do
wewnątrz – na zewnątrz, podczas, gdy zębina jest
wiórkowana na boki w czasie powrotu narzędzia w
górę, w celu poprawy prostoliniowego dostępu do
kanału. • Kontynuować opracowanie kanału za
pomocą pilnika S1, aż do napotkania oporu lub do
osiągnięcia 2/3 długości roboczej kanału.
• Następnie posługując się pilnikiem S2 17/.04,
postępować w ten sam sposób, aż do napotkania oporu
lub do osiągnięcia 2/3 długości roboczej kanału.
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• Po minięciu toru do wprowadzania narzędzia należy
używać wymiennie pilników S1 i S2 stosując te same
ruchy do wewnątrz i na zewnątrz, tak jak to zostało
opisane w odniesieniu do obu narzędzi, aż do
osiągnięcia 2/3 długości odcinka w głąb kanału.
• W tym momencie, gdy opracowana będzie koronowa
długość 2/3 kanału, za pomocą pilników ręcznych nr
10 i nr 15 należy uformować tor wprowadzania
narzędzi lub tor wprowadzania narzędzi
mechanicznych w wierzchołkowej 1/3 długości
kanału.
• Długość roboczą należy ustalić a pomocą radiografii
oraz/ lub lokalizatora wierzchołka. Następnie należy
potwierdzić drożność kanału, wprowadzając pilnik
ręczny nr 10 o 1 mm poza długość roboczą.
• I kolejno, stosując te same ruchy jak poprzednio,
używać wymiennie pilników S1 17/.06 i S2 17/.04, aż
pilnik S2 osiągnie długość roboczą.
• Jeżeli niezbędny będzie większy kształt koronowy,
po opracowaniu 2/3 długości kanału na odcinku
koronowym, należy w dowolnym momencie posłużyć
się pilnikiem SX 25/.12.

 Kończenie opracowywania kanału i 
czyszczenia: pilniki F1, F2, F3, F4.  
• Wprowadzić lubrykant do wnętrza kanału i stosując
lekki nacisk wierzchołkowy ukończyć opracowanie
kanału i czyszczenie, wprowadzając pilnik typu F1
20/.06 w głąb kanału, aż do osiągnięcia długości
roboczej.
• Skalibrować otwór wierzchołkowy kanału na całej
długości roboczej posługując się pilnikiem ręcznym nr 
20. Jeżeli pilnik ręczny nr 20 porusza się w sposób
suwliwy na całej długości roboczej, wówczas kanał
jest opracowany i gotowy do wypełnienia.
Jeżeli pilnik ręczny nr 20 wchodzi z luzem, wówczas
należy wprowadzić pilnik F2 25/.06 na całą długość
roboczą i następnie wykalibrować otwór, posługując
się pilnikiem ręcznym nr 25. W razie potrzeby, należy
posłużyć się pilnikami F3 30/.06 lub F4 40/.06.

Wypełnienie kanałów korzeniowych 
• W przypadku zastosowania nośników
uplastycznionych termicznie, w celu doboru nośnika o
właściwym rozmiarze, należy posłużyć się
wzornikami rozmiarowymi.
• Posługując się stożkiem z gutaperki, którego rozmiar
odpowiada średnicy największego pilnika
wprowadzonego na długość roboczą, należy pamiętać,
że jeżeli gutaperka odpowiadająca rozmiarowi
finalnego pilnika rotacyjnego nie wejdzie na długość

roboczą, wówczas niekiedy należy zmniejszyć rozmiar 
końcówki stożka. 

Obroty i moment obrotowy 
• Należy stosować tę samą prostnicę/ kątnicę 
stomatologiczną przy tych samych nastawach obrotów 
i momentu obrotowego, który aktualnie jest stosowany 
w Państwa systemie recyprokalnym. Jeżeli Państwo 
będą sobie tego życzyć, mogą Państwo posługiwać się 
wszelkimi pilnikami recyprokalnymi EdgeOne Fire™ 
GlidePath, przy następujących nastawach obrotów i 
momentu obrotowego:

Obroty  Moment obrotowy 
300-500 obr/min 300 g-cm

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/ona 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) 
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