
RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING 

SAMMANSÄTTNING 
Instrumentet är tillverkat av en AHT-
nickeltitanlegering (Annealed Heat Treated) med 
namnet Fire-Wire™.  

EdgeFile®X7 – Indikationer för användning 
Dessa filar används inom endodonti för avlägsning av 
dentin och rotkanalformning. De är kompatibla med 
de flesta roterande filsystem, elmotorer och 
handstycken. 

Kontraindikationer 
• Liksom alla mekaniskt drivna endodontiska
instrument bör de inte användas i fall med mycket
kraftiga och plötsliga krökar.
• Denna produkt innehåller nickel och bör inte
användas för personer med känd allergisk känslighet
mot denna metall.

Varningar 
• Ett dammsystem av gummi bör användas.
• EdgeFile®X7-filarna är steriliserade och behöver
inte autoklaveras före användning.
• EdgeFile®X7-filarna är avsedda att användas en
gång för att undvika filseparation.
• Använd inte om förpackningen är skadad.

Försiktighetsåtgärder vid användning 
Precis som med alla produkter ska denna användas 
försiktigt tills du blivit vad vid att använda den. 
Bestäm alltid arbetslängden med hjälp av röntgen 
och/eller apexlokalisator för att använda roterande 
filar på rätt sätt. Viktiga punkter att komma ihåg:  
1. Används endast med elmotorer och handstycken
avsedda för roterande filinstrument.
2. Rak åtkomst krävs för korrekt användning av
roterande filer och endodontisk behandling.
3. Tvinga inte ned filarna i kanalerna, använd endast
minimalt tryck.
4. Rengör rännor ofta och åtminstone efter att du har
tagit bort filarna från kanalen.
5. Fukta och smörj kanalen ofta under hela
proceduren.
6. För inte ned en roterande fil till dess fulla längd
mer än en gång och inte längre än en sekund.
7. I apikala områden och krökta kanaler är det viktigt
att vara försiktig.
8. EdgeFile®X7-filar är endast avsedda att användas
på en patient.

9. Återanvändning: När en fil använts ska den inte
återanvändas. Om en fil återanvänds på en annan
patient finns det risk för överföring av infektioner.
Dessutom kan filens prestanda påverkas.
10. Använda filer ska kasseras i behållare för
biologiskt riskavfall.
10. Vid bearbetning av kanalen får inte kanalens
koronala del förstoras.
11. En för stor fil som förs ned för långt ökar risken
för kanaltransport och filseparation.
12. EdgeFile®X7filar genomgår vår egenutvecklade
AHT-behandling (Annealed Heat Treatment) för vår
Fire-Wire™ NiTi som ökar den cykliska
utmattningsmotståndskraften och momentsstyrkan.
På grund av denna egenutvecklade bearbetning kan
det hända att EdgeFile®X7-filarna är något böjda.
Detta är inte en tillverkningsdefekt. Även om filen
lätt kan rätas ut med fingrarna, är det inte nödvändigt
eftersom EdgeFile®X7-filar följer och anpassar sig
till den naturliga kanalanatomin och krökarna när de
väl är inne i kanalen.

Biverkningar 
• Enheten spricker/går sönder
• Infektion – Använd inte om förpackningen är
skadad eller öppnad på grund av infektionsrisk.
• Komplikationer som vanligen förknippas med
endodontiska procedurer, inklusive:

o Smärta
o Sprucket/trasigt instrument
o Mjukvävnadsskada/blödning

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 

Elektriskt handstycke 
EdgeFile®X7-filen får endast användas i ett 
elektriskt handstycke och med en motor som 
utformats för roterande filar. Se tillverkarens 
specifikationer.  

EdgeFile®X7 – Rak åtkomst och 
glidbaneformning 
• Förbered rak åtkomst till alla kanalöppningar.
• Bilda under smörjning av kanalen en glidbana med
hjälp av handfilar i storlekarna #10 och #15 eller
mekanisk glidbanefil 2/3 ned i kanalen.
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Val av EdgeFile®X7-storlek: 20-serien 
(20/.04), 25-serien (25/.04), 30-serien (30/.04), 
35-serien (35/.04), 40-serien (40/.04) och 45-
serien (45/.04)
• För ned en #10-handfil till arbetslängd.
• För in glidbanan hela vägen. Om glidbanan känns
tajt, utför nedanstående steg.

• Liten kanal: Använd en 25/.04 och sedan en 20/.04
och upprepa tills önskad fil når ända ned.

• Medelstor kanal: Använd en 35/.04 och sedan en
30/.04 och upprepa tills önskad fil når ända ned.

• Stor kanal: Använd en 45/.04 och sedan en 40/.04
och upprepa tills önskad fil når ända ned.

Säker upprullning
• Som en säkerhetsfunktion är filarna utformade att
rullas upp. Filarna kan användas tills de har rullats
upp bakåt.

EdgeFile®X7 – Kanalformning och 
kanalrengöring: S1, S2- och SX-filar 
• Med smörjmedel i kanalen och med lätt tryck för du
in S1 17/.06 i kanalen och följer glidbanan med en
in- och utåtgående rörelse samtidigt som du borstar
dentinet i sidled under den utåtgående rörelsen för
att förbättra den raka åtkomsten till kanalen.

• Fortsätt forma med S1 tills motståndet nås eller du
kommer 2/3 ned i kanalen.

• Använd sedan S2 17/.04 på samma sätt tills
motståndet nås eller du kommer 2/3 ned i kanalen.

• Växla mellan S1 och S2 och följ glidbanan med
samma in- och utåtgående rörelse som beskrivs för
båda filarna tills du når 2/3 ned i kanalen.

• Nu när den koronala 2/3-delen av kanalen har
formats, formar du en glidbana med handfilarna #10
och #15 eller mekaniska glidbanefilar in i apikala
1/3.

• Fastställ arbetslängd med hjälp av röntgen och/eller
en apexlokaliserare. Bekräfta sedan öppenheten
genom att föra in handfilen #10 1 mm förbi
arbetslängden.

• Använd sedan samma rörelse som tidigare och
växla mellan S1 17/.06 och S2 17/.04 tills S2 når
arbetslängden.

• Om en större koronal form önskas, använd SX
25/.12 när som helst efter att koronal 2/3 har
formats.

Slutföra kanalformning och kanalrengöring: F1, 
F2, F3, F4-filar.  
• Slutför med smörjmedel i kanalen och med lätt
apikalt tryck kanalformningen och rengöringen
genom att föra in F1 20/.06 i kanalen tills
arbetslängden nås.

• Mät apikalt öppningen vid arbetslängden med en
#20-handfil. Om #20-handfilen löper tajt vid
arbetslängden är kanalen formad och redo att tätas.

• Om #20-handfilen löper lätt för du ned F2 25/.06 till
arbetslängden och mäter sedan med en #25-handfil.
Vid behov kan F3 30/.06 eller F4 40/.06 behöva
användas.

Tätning av kanalsystem
• När du använder ett värmebärarsystem använder du
storleksverifierare för att fastställa rätt storlek på
bäraren. • När du använder en guttaperka-huvudkon
som matchar den största filen nedförd ända ned,
måste du tänka på att du ibland kan behöva minska
konspetsens storlek om mängden guttaperka som
motsvarar den sista roterande filen inte går ända
ned.

Hastighet och moment
• Använd samma handstycke med samma hastighets- 
och momentinställningar som du för närvarande
använder med ditt roterande system. Om du vill kan
du också använda alla roterande EdgeFile®X7-filar
med följande hastighets- och momentinställningar:

Hastighet Moment 
500 varv/min 410 g cm 

Symbol Betydelse (standard, om tillämpligt 
Tillverkare/juridisk tillverkare (ISO 15223-1) 

Katalognummer (ISO 15223-1) 

Partikod (ISO 15223-1) 

Sista användningsdatum (ISO 15223-1) 

Återanvänd inte (ISO 15223-1) 

Använd inte om förpackningen är skadad (ISO 
15223-1) 

 

Se användningsinstruktionerna (ISO 15223-1) 

Rx Only Aktsamhet! Enligt federal lag får denna enhet 
endast säljas av eller på order av en 
”tandläkare/läkare” som är licensierad enligt 
lagen i den delstat där han/hon praktiserar för 
att använda eller beställa användningen av 
enheten. (FDA 21 CFR¹ Part 801.109 (b) (1)) 
Steril med genom bestrålning (ISO 15223-1) 

Aktsamhet (ISO 15223-1) 
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