
EdgeOne™ Fire esterilizada com tratamento térmico Fire-Wire™ 

1

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

O instrumento é constituído por uma marca de liga de 

níquel-titânio temperado com tratamento térmico 

(Annealed Heat Treated, AHT) designada Fire-Wire™. 

Instruções de utilização de EdgeOne™ Fire 

Estas limas são usadas em endodontia para a remoção 

de dentina e modulação do canal radicular. São 

compatíveis com o sistema de limas reciprocantes 

WaveOne® e devem ser utilizadas com o sistema de 

motor e peça manual WaveOne® usando a definição de 

motor WaveOne®. 

Contraindicações 

• Como todos os instrumentos de endodontia de ação

mecânica, estes não devem ser usados em casos com

curvaturas graves e súbitas.

• Este produto contém níquel e não deve ser usado em

pessoas com sensibilidade alérgica conhecida a este

metal.

Advertências 

• Deve ser usado um sistema de dique de borracha.

• As limas EdgeOne™ Fire/VT (Variable Taper, 
com conicidade variável) são esterilizadas e não 
precisam de ser colocadas em autoclave antes de 
serem usadas.

• Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

• As limas EdgeOne™ Fire/VT são dispositivos de 
uso descartável para evitar a ocorrência de 
separação da lima.

Precauções de utilização 

Como é o caso com todos os produtos, utilize com 

cuidado até dominar a sua utilização. Determine 

sempre a distância de trabalho utilizando 

radiografias e/ou localizador de vértice para utilizar 

as limas reciprocantes de forma apropriada. Pontos 

importantes a lembrar: 

1. Utilize apenas num motor elétrico e num

instrumento manual concebido para instrumentos

WaveOne®.

2. Um acesso de linha reta é imperativo para uma

utilização correta da lima reciprocante e de

tratamento de endodontia.

3. Não force a lima para baixo nos canais, utilize

pressão apical mínima.

4. Limpe os sulcos frequentemente e pelo menos

depois de remover as limas do canal.

5. Realize a irrigação e lubrificação do canal 
frequentemente durante o procedimento.

6. Leve cada lima reciprocante até ao seu comprimento 
máximo apenas uma vez e não mais do que durante um 
segundo.

7. Tenha cuidado em áreas de vértice e de canais 
curvos.

8. As limas EdgeOne™ Fire/VT são dispositivos de 
uso descartável.

9. Não reutilizar a lima depois desta ter sido utilizada. 
Se uma lima for reutilizada e usada num doente 
diferente pode ser introduzida uma infecção. O 
desempenho da lima também pode ser mais reduzido.

10. As limas usadas devem ser eliminadas num 
recipiente para objetos cortantes de perigo biológico.

11. Ao utilizar instrumentos no canal, não abra 
excessivamente a parte coronal do canal.

12. Uma lima demasiado grande inserida 
completamente aumenta o risco de transporte do canal 
e de separação da lima.

13. As limas EdgeOne™ Fire/VT são temperadas 

como nosso tratamento térmico (Annealed Heat Treated, 
AHT) que origina o nosso NiTi de marca Fire-Wire™, 
que por sua vez aumenta a resistência cíclica à fadiga e 
a força de binário. Com este processamento 
proprietário, as limas EdgeOne™ Fire/VT podem ser 
ligeiramente curvas. Esta característica não constitui 
um defeito de fabrico. Apesar de a lima poder ser 
facilmente endireitada com os dedos, tal não é 
necessário, pois uma vez dentro do canal, as limas 
EdgeOne™ Fire/VT seguirão e adaptar-se-ão à 
anatomia e curvaturas canalares naturais.

Reações adversas 

• Quebra/fracturação do dispositivo

• Infecção – Não utilizar se a embalagem estiver

danificada ou tiver sido aberta, devido ao risco de

infecção.

• Complicações geralmente associadas a

procedimentos de endodontia incluindo:

o Dor

o Quebra/fracturação do instrumento

o Ferimento/hemorragia nos tecidos moles

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Acesso de linha reta EdgeOne™ Fire 

• Crie um percurso de deslizamento e estabeleça a

distância de trabalho antes de usar a lima EdgeOne

Fire™/VT através da negociação de todos os canais

radiculares ao seu término com limas manuais n.º 10

e 15 de aço inoxidável e lubrificante.
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• Estabeleça a patência conduzindo uma Lima-K

n.º 10 de 1 mm para além do término do canal, e

pelo menos uma Lima-K n.º 15 até ao término.

Seleção de tamanho de EdgeOne™ Fire 
• Se a lima manual n.º 10 estava justa, utilize a 

EdgeOne™ Fire/VT Small.

• Se a lima manual n.º 10 estava solta mas a lima 
manual n.º 15 estava justa, utilize a EdgeOne

Fire™/VT Medium.

• Se tanto a lima manual n.º 10 como a n.º 15 estavam 
soltas, utilize a EdgeOne™ Fire/VT Large.

Desenroscamento seguro 

• Como funcionalidade de segurança, as limas foram

concebidas para «desenroscar». Podem ser usadas

até que as limas desenrosquem no sentido contrário.

Moldagem e limpeza do canal com 

EdgeOne™ Fire 

• As limas EdgeOne™ Fire/VT apenas podem ser 
usadas num motor concebido para instrumentos 
WaveOne®.

• Coloque a lima EdgeOne™ Fire/VT selecionada na 

peça manual.

• Com lubrificante no canal e leve pressão apical, 
aplique um movimento suave de picada no sentido 
interno progredindo com a lima por 2-3 mm e 
depois levantando-a 1-2 mm. Repita este 
movimento para progredir passivamente com a 
lima EdgeOne™ Fire/VT até que esta deixe de 
progredir facilmente.

• Remova a lima EdgeOne™ Fire/VT do canal, 
remova os resíduos e inspecione a lima, irrigue e 
volte a colocar uma lima manual n.º 10 em 1 mm 
após o término do canal.

• Repita os passos 3 e 4 até a lima EdgeOne

Fire™/VT alcançar a distância de trabalho. Se após 
várias tentativas a lima EdgeOne™ Fire/VT não 
parecer avançar mais, escolha uma lima 

EdgeOne™ Fire/VT de menor tamanho e conclua o 

canal.

• Meça apicalmente o tamanho do forâmen com uma 
lima manual com o mesmo tamanho de ponta que a 
lima EdgeOne™ Fire/VT que alcançou a distância 
de trabalho. Se a lima manual de medição tiver um 
encaixe justo, a preparação está concluída. Se 
estiver solta, utilize a lima EdgeOne™ Fire/VT 
seguinte para concluir a preparação. Em seguida, 
obture o canal.

Peça manual elétrica 

A lima EdgeOne™ Fire/VT apenas pode ser usada 

numa peça manual elétrica e de motor concebido para 

instrumentos WaveOne® usando a definição 

WaveOne®. Consultar as especificações do fabricante. 

Desinfecção: 

• Depois de cada canal estar completamente moldado,

lavar durante 1 minuto com líquido EDTA a 17%

para remover a camada de esfregaço canalar.

• Lavar os canais durante 5 minutos com NaOCI a

5% para remover resíduos e bactérias.

• Lavar os canais durante 1 minuto com líquido

EDTA a 17% para remover o NaOCI a 5%.

• Lavar os canais durante 5 minutos com

clorexidina a 2% ou EDTA para matar

as bactérias.

Obturação de sistemas de canal 

• Ao utilizar um sistema de transporte térmico, use

verificadores de tamanho para determinar o

transportador de tamanho apropriado.

• Ao utilizar um cone de guta-percha principal que

corresponda à lima maior inserida ao comprimento,

lembre-se que por vezes é preciso diminuir o

tamanho da ponta do cone se a guta-percha

correspondente à sua lima rotativa não entrar

completamente.

Peça manual 

A lima EdgeOne™ Fire/VT apenas pode ser 

usada na mesma peça manual e de motor 

concebido para instrumentos WaveOne® usando 

a definição WaveOne®. 

Armazenamento 

• Armazenar à temperatura ambiente, entre 10 ºC e

37,8 ºC, ao abrigo de qualquer luz solar.

Descarte de limas recomendado 

Colocar as limas utilizadas num recipiente para objetos 

cortantes de perigo biológico. 
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Símbolo Significado (padrão, se aplicável 

Fabricante/Fabricante legal (ISO 15223-1) 

Número de catálogo (ISO 15223-1) 

Código de lote (ISO 15223-1) 

Data de validade (ISO 15223-1) 

Não reutilizar (ISO 15223-1) 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

(ISO 15223-1) 

Consultar instruções de utilização (ISO 15223-1) 

Rx Only Atenção: A lei federal limita este dispositivo a 

venda por ou mediante prescrição de um(a) 

«dentista/médico(a)» legalmente licenciado(a) 

pelo estado no qual este(a) exerce a sua atividade 

para utilização ou prescrição de uso do 

dispositivo. (FDA 21 CFR¹ Parte 801.109 (b) (1)) 

Esterilizado por irradiação (ISO 15223-1) 

Atenção (ISO 15223-1) 

Limite de temperatura (ISO 15223-1) 
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