
Sterilní endo nástroje Edge GlidePath s tepelnou úpravou Fire-Wire™ 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Nežádoucí účinky 
SLOŽENÍ • Prasknutý/zlomený nástroj
Tento nástroj je vyroben z nikl-titanové slitiny tepelně 
upravené žíháním (metoda AHT) s obchodním 
označením Fire-Wire™. 

• Infekce – Nepoužívejte, je-li obal poškozený
nebo otevřený, hrozí riziko infekce.
• Komplikace často spojené s endodontickými
zákroky: Indikace pro použití nástroje Edge 

GlidePath™ o Bolest
o Prasknutí/zlomení nástroje

• Endo nástroje Edge GlidePath™ jsou určeny
k vytvoření hladké cesty před použitím
libovolných rotačních endo nástroje nebo endo
nástrojů s recipročním pohybem.

o Poškození/krvácení měkké tkáně

POKYNY PRO POUŽITÍ 

Vytvoření počátečního tvaru pomocí Edge 
GlidePath™ Kontraindikace 

• Obdobně jako všechny ostatní endodontické
nástroje s mechanickým pohonem nejsou tyto endo
nástroje určeny k použití v kanálcích s nepříznivým
zakřivením.

• Připravte přímočarý vstup.
• Vytvořte GlidePath s pomocí nerezového endo
nástroje K-File ISO 8 a ISO 10. Použijte EdgeLube™
17% EDTA a EdgeGel™ 19% EDTA.

• Tento produkt obsahuje nikl, a proto nesmí být
používán u osob se známou alergickou citlivostí na
tento kov.

• Určete pracovní délku endo nástroje K-File ISO 10
pomocí rentgenových snímků nebo apexlokátoru.
• Začněte s endo nástrojem EdgeFind™ P1 ISO 13,
zaveďte na pracovní délku a vypláchněte.

Výstraha • Dále pokračujte s endo nástrojem EdgeFind™ P2
ISO 16, zaveďte na pracovní délku a vypláchněte.• Vždy je třeba použít kofferdamový systém.

• Endo nástroje Edge GlidePath™ jsou sterilizované
a není nutné je před použitím sterilizovat v
autoklávu.

• Dokončete s endo nástrojem EdgeFind™ P3 ISO
19, zaveďte na pracovní délku a vypláchněte.
• Nyní začněte tvarovat kanálek pomocí nikl-
titanových rotačních endo nástrojů EdgeEndo.•  Endo nástroje Edge GlidePath™ jsou určeny

pouze pro jedno použití, jinak může dojít
k zalomení nástroje. Dezinfekce: 
• Nepoužívejte, je-li obal poškozen. • Po úplném vytvarování každého kanálku

vyplachujte kanálky po dobu 1 minuty 17% roztokem
EDTA, aby se z nich odstranila vrstva mazu.Bezpečnostní opatření při použití:

Dokud se neseznámíte se všemi novými produkty, 
dbejte opatrnosti a dodržujte následující důležité 
body: 

• Vyplachujte kanálky po dobu 5 minut 5% roztokem
NaOCl – tím odstraníte zbylé nečistoty a baktérie.
• Vyplachujte kanálky po dobu 1 minuty 17%
roztokem EDTA za účelem odstranění předchozího
5% roztoku NaOCl.1) Pro rotační endo nástroje používejte

endodontické násadce.
• Vyplachujte kanálky po dobu 5 minut 2% roztokem
chlorhexidinu nebo EDTA s cílem zahubit zbylé baktérie.

2) Nastavte 300–500 otáček za minutu.
3) Připravte přímočarý vstup pro všechny

rotační endo nástroje včetně nástrojů
EdgeFind™. Obturace kořenových kanálků 

• Pokud použijete systém tepelného nosiče, použijte
k určení vhodné velikosti tepelného nosiče přípravky
pro ověření velikosti.

4) Endo nástroje do kanálků netlačte silou,
používejte jen minimální tlak.

5) Během používání často čistěte žlábky.
6) Během používání používejte často

hojné množství výplachu a lubrikace.
• Pokud použijete hlavní gutaperčový kónus
odpovídající největšímu endo nástroji, který se
podařilo zavést v plné délce, mějte na paměti, že
v některých případech se může stát, že když
gutaperču odpovídající poslednímu použitému endo
nástroji nelze zavést v celé délce, je nutné sáhnout po

7) Dbejte opatrnosti při opracování
apikálních a zakřivených oblastí kanálku.

8) Rotační endo nástroje jsou nástroje pro
použití vždy jen u jednoho pacienta.
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Sterilní endo nástroje Edge GlidePath s tepelnou úpravou Fire-Wire™ 

kónusu menší velikosti. 

Skladování 
• Skladujte při pokojové teplotě 10 – 37,8 °C, mimo
dosah slunečního záření.

Doporučená likvidace endopilníků 
Endo nástroje uložte do kontejneru na biologicky 
kontaminovaný odpad. 

Symbol Význam (příp. norma) 
Výrobce (ISO 15223-1) 

Katalogové číslo (ISO 15223-1) 

Číslo šarže (ISO 15223-1) 

Doba použitelnosti (ISO 15223-1) 

Jednorázové (ISO 15223-1) 

Nepoužívejte, je-li obal poškozen (ISO 15223-1) 

Přečtěte si návod k použití (ISO 15223-1) 

RX Only Upozornění: Federální zákony omezují prodej 
tohoto zařízení pouze zubním lékařům / lékařům 
(nebo na jejich objednávku) s náležitou licencí, 
udělenou v souladu se zákonem státu, ve kterém 
tento vykonává praxi nebo zařízení používá. 
(FDA 21 CFR¹ Část 801.109 (b) (1)) 
Sterilizace s použitím záření (ISO 15223-1) 

Upozornění (ISO 15223-1) 

Teplotní omezení (ISO 15223-1) 
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