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Endodont ică
TiLOS • Endo-Eze Kits • Endo-Eze Access Bur Kit • Endo-Eze AET Handpiece • Patient Kits • Shaping Files • Apical Files

EndoREZ • EndoREZ Points • EndoREZ Accelerator • NaviTips • NaviTips FX • NaviTips Sideport • File-Eze • EDTA 18%

UltraCal XS • Citric Acid 20% • Adaptador de vid Luer • Sistem pivot UniCore

Defileul Buckskin Fotografie de Rachel Inkley



1 Fraunhofer: Microleakage within endodontically treated teeth using a simplified root canal preparation technique: An in vitro study. General Dentistry, Nov-Dec. 2005
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Endo-Eze® Anatomic Endodontic Technology (AET) 
[Tehnologie Endodontică Anatomică]

Ultradent oferă două sisteme pentru implementarea filosofiei AET:

Sistemul sofisticat TiLOS utilizează instrumente fabricate din cele mai bune materiale din domeniu: Shaping Files [acele de modelare]
– destinate curăţării părţii mediane a canalului radicular – sunt fabricate din oţel inoxidabil; ele permit contactul cu peretele canalului.
Apical Files [acele apicale] – destinate segmentului apical – sunt fabricate din nichel-titan şi, din acest motiv, prezintă o elasticitate
optimă pentru această parte a rădăcinii, care este, de obicei, puternic curbată. Ambele tipuri de ace se acţionează cu aceeaşi piesă de
mână.
Sistemul clasic AET utilizează în mod similar acele Shaping Files, dar şi pe cele Apical Files manuale. Având un succes pe termen lung,
el se caracterizează printr-o curbă de învăţare scurtă şi costuri reduse.

Îndepărtarea excesivă 
a dentinei poate slăbi 
structura dintelui!

AET conservă dentina 
utilizând o tehnică
minim invazivă în in-
strumentarea canalului
radicular.

Diametrul necesar pen-
tru o curăţare completă
a canalului numai cu
ac rotativ.

Diametrul real creat de
instrumentele cu ac
rotativ care acţionează
central şi care necesită
instrumentare supli-
mentară pe lateral.

Îndepărtare completă a
ţesutului pulpar cu
sistemul AET de cu-
răţare şi modelare, sal-
vând structura dintelui
şi conservând anato-
mia canalului.

Endo-Eze AET foloseşte o piesă de mână cu
mişcare oscilatorie, care efectuează o
mişcare înainte şi înapoi asemănătoare
„măcinatului” şi care urmăreşte forma in-
ternă a canalului.

Endo-Eze AET
Piesă de mână

Mişcare oscilatorie

Tehnologia revoluţionară endodontică anatomică (AET) propune abordarea endodonticii dintr-o perspectivă diferită. Endo-Eze AET per-
mite medicilor dentişti să efectueze tratamente endodontice păstrând în acelaşi timp anatomia naturală a fiecărui canal radicular. Utilizând
această tehnică conservativă, minim invazivă, medicii pot trata canalele radiculare având rezultate predictibile şi sigure.

Tehnologia endodontică anatomică ţine cont de nevoile dinţilor: în loc de forţare pentru a se adapta la instrumente, i se permite anatomiei
dintelui să fie ghidul, rezultând preparări mai conservative fără compromiterea capacităţii de curăţare şi obturare a canalului.

•  Curăţă canalul de resturi, conservând anatomia naturală
•  Tehnică minim invazivă, cu rezultate sigure predictibile
•  Curăţare şi modelare într-un interval de timp redus la jumătate1

•  Mişcarea oscilatorie de 30° minimizează riscul de desprindere a acului
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•  Sistem hibrid de înaltă eficienţă, care utilizează metalul adecvat fiecărui tip de tratament 
   cu mişcarea potrivită
•  Confort psihic prin instrumentare oscilatorie; probabilitatea desprinderii acului 
   este redusă semnificativ
•  Secvenţă simplă a instrumentării, cu rezultate eficiente şi predictibile
•  Confort şi utilizare uşoară datorită pachetelor inovative pentru pacient

TiLOS™ Endodontic Files reprezintă o continuare a tehnologiei endodontice anatomice (AET) de la
Ultradent.

TiLOS Files asigură o hibridizare unică a acelor din oţel inoxidabil şi nichel-titan, combinând calităţile
acestora pentru rezultate sigure, eficiente şi predictibile.

TiLOS Files sunt comercializate în pachete preconfigurate pentru pacienţi, în pachete de finisare api-
cală şi în pachete rezervă. Aceste pachete asigură comoditate, simplificând semnificativ procedurile
endodontice. Acele pot fi folosite atât ca ace din oţel inoxidabil şi nichel titan, cât şi ca ace de modelare
din oţel inoxidabil acţionate mecanic şi ace tranziţionale din nichel titan.

Instrumentarea*: 
Iniţial: Stabiliţi o cale de acces direct, în linie dreaptă, şi de retragere, repro-
ductibile, cu ajutorului unui Hand File din oţel inox de #15. 
Cervical/Parte mijlocie: Având montat acul de modelare din oţel inoxidabil 
Shaping Files pe piesa de mână Endo-Eze, partea cervicală/mijlocie a canalului
radicular este curăţată şi modelată. Urmăriţi anatomia naturală a canalului cu
o mişcare de baleiaj în sus înclinând şi îndoind acul. Dintre toate acele, reca-
pitulaţi cu acele Hand Files. Treceţi la segmentul apical al canalului cu acul de
modelare din oţel inoxidabil #2 Shaping File folosindu-vă de întreaga lungime
de lucru.

Tranziţie: Cu acele NiTi Transitional (Apical) Files în ordinea 0,08, 0,04, 0,02,
efectuaţi tranziţia treptată pe întreaga lungime de lucru.

Apical: Dacă doriţi, finalizaţi instrumentarea apexului utilizând acele din nichel
titan Hand Files de dimensiunea dorită.

Pe durata întregului proces de instrumentare, urmaţi protocolul de irigare 
recomandat (a se vedea pagina 98). Treceţi la efectuarea obturaţiei utilizând
EndoREZ Obturation System.

* a se vedea protocolul în detaliu, în capitolul Instrucţiuni de utilizare

nou

Pe capacul fiecărei cutii există o riglă pentru a
regla opritorul pe instrumente la lungimea dorită.

Acele de modelare TiLOS Shaping Files şi acele
apicale TiLOS Apical Files nu se vor folosi mai mult
de 4 ori. Uzarea excesivă sau deteriorarea acelor
poate conduce la desprinderea acestora.

Mânerele acelor Hand Files sunt fabricate din
alamă şi răşină termoplastică, pentru o percepţie
mai bună a simţului tactil şi pentru reducerea efor-
tului.

Toate instrumentele pot fi autoclavate în cutii. 



NiTi Hand Files in Refills:

                   

                              19 mm        23 mm        27 mm        31 mm
#25                       UP 7501    UP 7502    UP 7503     UP 7504
#30                       UP 7505    UP 7506    UP 7507     UP 7508
#35                       UP 7509    UP 7510    UP 7511     UP 7512    
#40                                        UP 7513    UP 7514     UP 7515
#45                                        UP 7516    UP 7517     UP 7518
#50                                        UP 7519    UP 7520     UP 7521
#55                                        UP 7522    UP 7523     UP 7524
#60                                        UP 7525    UP 7526     UP 7527
#70                                        UP 7528    UP 7529     UP 7530
#80                                        UP 7531    UP 7532     UP 7533
                              5 NiTi Hand Files per pachet
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Pentru instrumentarea canalelor radiculare, este suficient un pachet Patient Pack cu 8 in-
strumente. Dacă doriţi instrumentarea suplimentară a apexului la o anumită dimensiune,
utilizaţi instrumentele de mână din Apical Finishing Pack. 

Pentru prepararea accesului la canale, utilizaţi Riitano Access Bur Kit (a se vedea pagina
84).
Pentru acţionarea instrumentelor, utilizaţi piesele de mână generatoare de mişcare osci-
latorie de 30° Endo-Eze (a se vedea pagina 85).

Endo-Eze TiLOS AET
INSTRUMENTELE 

Capacele sunt prevăzute cu compartimente speciale ce conţin
opritoare EndoStops de rezervă.

                   TiLOS Patient Packs
                      1 Hand File #15, #20; 
                      1 Shaping File 
                      S1, S2, S3; 
                      1 Apical File, taper 0,08, 0,04, 0,02

UP 7582      Pentru dinţi temporari/extindere cervicală, 16-19 mm

UP 7583      Scurt, 20-23 mm

UP 7584      Mediu, 24-27 mm

UP 7585      Lung, 28-31 mm

Shaping Files din oţel inoxidabil in Refills:

                   

                              16 mm        20 mm        24 mm        28 mm
#1 (violet)             UP 7566    UP 7567    UP 7568     UP 7569
#2 (alb)                 UP 7570    UP 7571    UP 7572     UP 7573
#3 (galben)           UP 7574    UP 7575    UP 7576     UP 7577
#4 (roşu)               UP 7578    UP 7579    UP 7580     UP 7581
                              5 Shaping Files din oţel inoxidabil per pachet

TiLOS Apical Finishing Packs
1 Hand File NiTi #25, #30, #35, 
#40, #45

UP 7586 Scurt, 20-23 mm

UP 7587 Mediu, 24-27 mm

UP 7588 Lung, 28-31 mm

Hand Files din oţel inoxidabil in Refills:

                   

                              19 mm        23 mm        27 mm        31 mm
#08 (cenuşiu)       UP 7550    UP 7551    UP 7552     UP 7553
#10 (violet)           UP 7554    UP 7555    UP 7556     UP 7557
#15 (alb)               UP 7558    UP 7559    UP 7560     UP 7561
#20 (galben)         UP 7562    UP 7563    UP 7564     UP 7565

5 Hand Files din oţel inoxidabil per pachet

NiTi Apical Files in Refills:

                   

                              16 mm        20 mm        24 mm        28 mm
#25/.08                UP 7546    UP 7547    UP 7548     UP 7549
#25/.06                UP 7542    UP 7543    UP 7544     UP 7545
#25/.04                UP 7538    UP 7539    UP 7540     UP 7541
#25/.02                UP 7534    UP 7535    UP 7536     UP 7537
                              5 NiTi Apical Files per pachet

nou
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Instrumentarea apicală
Segmentul apical – ultimii 3 mm din lungimea canalului – are, de
obicei, o secţiune circulară. Se utilizează ace manuale apicale Endo-
Eze Apical Files cu tehnica de instrumentare retrogradă pe lungi-
mea de lucru. Acele apicale Apical Files au muchii de tăiere numai
pe treimea frontală, pentru a reduce la minim sfărâmarea şi pentru
a menţine senzaţiile tactile legate exclusiv de canalul apical.

Lubrifianţi şi soluţii dezinfectante, cum ar fi File-Eze, EDTA 18%, Citric Acid şi hipocloritul de sodiu, sunt obligatorii în timpul instru-
mentării şi după aceasta. Aplicatoarele subţiri NaviTips reprezintă cea mai bună alegere pentru o aplicare precisă a acestor substanţe.

Treimea mijlocie
La instrumentarea porţiunii mijlocii a canalului (lungimea totală a
canalului minus 3 mm) se folosesc acele de modelare Endo-Eze
Shaping Files, în ordinea crescătoare a rigidităţii, montate în piesa
oscilantă de mână (30° dreapta/stânga). Acele se folosesc urmând
forma pereţilor canalului pentru extirparea ţesutului pulpar, mo-
delând astfel canalul existent fără ca neapărat să i se modifice
forma anatomică.

Preparaţia accesului se face cu freze diamantate obişnuite. Se 
recomandă folosirea frezelor de acces Endo-Eze Access Burs cu
vârf de siguranţă pentru a se deschide accesul fără riscul de a per-
fora cavitatea pulpară. 

Sistemul AET reprezintă o combinaţie unică de diverse tehnici de instrumentare: o tehnică modificată corono-apicală pentru accesul
coronar şi treimea mijlocie, şi o tehnică de preparare retrogradă pentru treimea apicală.

Sistemul AET cuprinde trei faze de instrumentare a canalului radicular:

Endo-Eze AET
TEHNICA 

Shaping File

Apical File

Preparaţia coronară (accesul)
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1. Frezele Acorn (disponibile în două
mărimi) taie numai în mişcare retro-
gradă şi astfel îndepărtează fără riscuri
peretele superior al camerei pulpare.

2. Freza cu vârf de siguranţă Button
Bur este utilizată la lărgirea accesului
lateral la pulpa dintelui şi la orificiile
canalelor radiculare.

3. Freza de acces în linie dreaptă 
Straight Line Access Bur îndreaptă ac-
cesul la canal îndepărtând numai can-
titatea minimă de dentină necesară
accesului şi/sau rectificării canalelor
curbe.

Iniţierea în sistemul Endo-Eze
Trusele „Technique Kits”, pachete la un preţ atractiv care conţin toate instrumentele şi materialele necesare, reprezintă o modalitate
facilă de iniţiere în sistemul Endo-Eze.

Trusa de freze de acces Endo-Eze Access Bur Kit permite prepararea optimă a accesului pentru tratamentul canalului radicular. Toate
celelalte instrumente necesare pentru tratamentul unui pacient sunt incluse în trusele de pacient comode Patient Kits. Lungimea in-
strumentelor este codificată prin culori. Alegeţi trusa potrivită şi folosiţi piesa de mână Endo-Eze Handpiece şi acele de modelare Sha-
ping Files pentru instrumentarea treimii mijlocii a canalului radicular. În această etapă se poate aplica soluţia File-Eze EDTA pentru
chelarea, lubrifierea şi curăţarea de resturi a canalului. Instrumentarea este finalizată cu introducerea acelor apicale Apical Files pe
ultimii trei milimetri ai canalului radicular. Trusele Technique Kits includ seringi şi canule pentru irigare şi dezinfectare. În final se rea-
lizează obturaţia de canal cu sigilantul de canal EndoREZ şi cu conurile EndoREZ Points incluse, de asemenea, în truse.

UP 1562 Endo-Eze Access Bur Kit
5 freze (Round, Button, Acorn Small,
Acorn Large, Straight Line Access) 
1 Bur Block, autoclavabil

Instrumente şi materiale auxiliare utilizate cu sistemul Endo-Eze AET: 

           Preparaţia coronară (accesul)

           Endo-Eze Access Bur Kit (concepute de Dr. Riitano)
Se stabileşte accesul în linie dreaptă la sistemul de canale radiculare cu ajutorul fre-
zelor de acces cu vârf de siguranţă Endo-Eze Access Burs pentru a preveni perforarea
camerei pulpare.

Trusa completă de bază

UP 5908 Endo-Eze Mini Technique Kit
1 piesă de mână Endo-Eze în contra-unghi fără pulverizator de apă încorporat (UP 1154)
6 Patient Kits (mărimi 19/23/27/30 mm)
1 x 2 ml (3,26 g) EndoREZ (eşantion)
10 Skini Syringes
10 Mixing Tips
12 NaviTips 29 ga (lungimi diferite) 

UP 5907 Endo-Eze Technique Kit
1 piesă de mână Endo-Eze în contra-unghi cu 
pulverizator de apă încorporat (UP 1155) 
1 Endo-Eze Access Bur Kit 
6 Patient Kits, 6 Auxiliary C Files
18 Apical Files (lungimi diferite), 
25 rigle Endo-Eze
120 conuri din hârtie (lungimi diferite) 
250 Endo-Stops, 
4 x 1,2 ml (1,43 g) File-Eze
20 Capillary Tips violete
10 adaptoare de vid Luer
2 x 20 NaviTips 29 ga (lungimi diferite) 
10 seringi din plastic de 5 ml 
1 x 5 ml (8,15 g) EndoREZ
20 Mixing Tips
20 Skini Syringes
120 EndoREZ Points, taper .02 (mărimi diferite)

            Acorn       Straight Line       Acorn           Button
          Bur Large     Access Bur     Bur Small           Bur
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Patient Kits
Trusele de pacient Patient Kits conţin acele de mo-
delare Shaping Files şi acele apicale Apical Files ne-
cesare pentru tratamentul unui singur pacient. Acele
Endo-Eze sunt ambalate în casete solide autoclava-
bile. Trusele şi acele sunt de unică folosinţă – auto-
clavaţi înainte de utilizare.

Shaping Files Apical Files

Trusele Patient Kits sunt astfel concepute încât să acopere toate procedurile endodontice în proporţie de 90-95%.

•   Depozitare organizată şi pregătire de 
    utilizare facilă
•   Cu un preţ mai atractiv decât sistemele NiTi
•   Ghidare după forma canalului
•   Reduce semnificativ riscul desprinderii
    acului

Piesa de mână Endo-Eze
Piesa de mână Endo-Eze este creată special pentru instrumentarea oscilatorie
a segmentului mijlociu al canalului. Acţiunea oscilatorie, similară cu o „mă-
cinare”, a piesei de mână Endo-Eze conservă structura sănătoasă a dintelui
şi împiedică desprinderea acului! În mod evident mai puţin agresivă decât
mişcarea rotativă de „înşurubare”, mişcarea de balans a piesei de mână Endo-
Eze facilitează instrumentarea uniformă, tridimensională, chiar şi a canalelor
cu forma cea mai neregulată. Astfel se curăţă minuţios şi se modelează trei-
mea mijlocie a canalului, fără modificarea inutilă a formei sale anatomice.

30˚

30˚

Lungimea acului de modelare Shaping File se ajustează rapid cu până la 3 mm prin simpla apăsare a butonului de la capătul piesei de
mână care acţionează bacurile de prindere.

Oscilaţia rapidă şi scurtă generează o
acţiune minim invazivă, cu risc minim de
desprindere a acului. 

                   Patient Kits                                                            
                      3 Shaping Files (1 buc. x #1, #2, #3),
                      4 Apical Files (câte 1 buc. din #15, 20, 25, 30)
UP 1564      Ace ultra-scurte, culoare albă
                      Lungimi:    Shaping Files 16 mm;
                                        Apical Files 19 mm
UP 1565      Ace scurte, culoare galbenă
                      Lungimi:    Shaping Files 20 mm
                                        Apical Files 23 mm
UP 1566      Ace medii, culoare albastră
                      Lungimi:   Shaping Files 24 mm
                                        Apical Files 27 mm
UP 1567      Ace lungi, culoare verde
                      Lungimi:   Shaping Files 27 mm
                                        Apical Files 30 mm

Instrumentarea treimii mijlocii

Ace ultra-scurte
pentru lungimea canalului de
maxim 19 mm 

Ace scurte
pentru lungimea canalului de
maxim 23 mm

Ace medii
pentru lungimea canalului de
maxim 27 mm 

Ace lungi
pentru lungimea canalului de
maxim 30 mm 

Endo-Eze în contra unghi pentru interfaţă IntraMATIC
cu pulverizator intern de apă (UP 1155)
fără pulverizator (UP 1154)
Reţineţi că este mult mai convenabil din punctul de vedere al
preţului să achiziţionaţi una din trusele Endo-Eze Technique Kits
(a se vedea pagina 84).
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Conicitate
#1 = 0,025
C = 0,035 
#2 = 0,045
#3 = 0,06

Diametre ale vârfului:
Shaping 1 = 0,10 mm
Toate celelalte = 0,13 mm

Utilizaţi Shaping „C” (inel roşu) ca mărime in-
termediară la canalele mai curbate
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30
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23
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27
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12
 m

mConicitate aproximativă:
10-20 = 0,02 (ISO)
25-50 = 0,0225

Diametre ale vârfului: ISO

Apical Files pentru instrumentarea apicală

Ultra-scurte  Scurte    Medii      Lungi

Shaping File Kits
4 Shaping Files (câte 1 buc. de #1, C, #2, #3)

UP 3246 Ace ultra-scurte, 16 mm, culoare albă
UP 3247 Ace scurte, 20 mm, culoare galbenă
UP 3248 Ace medii, 24 mm, culoare albastră
UP 3249 Ace lungi, 27 mm, culoare verde

Apical Files pentru Refills
                                19 mm          23 mm          27 mm          30 mm
#15     (Alb)              UP 1611     UP 1522     UP 1523     UP 1524
#20     (Galben)        UP 1612     UP 1525     UP 1526     UP 1527
#25     (Roșu)           UP 1613     UP 1528     UP 1529     UP 1530
#30     (Albastru)      UP 1619     UP 1531     UP 1532     UP 1533
                                6 Apical Files per pachet

           Shaping Files
Shaping Files au o conicitate ceva mai mare decât standardul ISO. Totuşi, secvenţa culorilor galben/roşu/albastru/verde este identică
cu cea a instrumentelor ISO obişnuite. Reţineţi că lungimea acului poate fi modificată cu până la 3 mm prin introducerea axului acului
pe o porţiune mai mică decât lungimea sa maximă în bacurile de prindere. În felul acesta, un ac de modelare de 16 mm poate fi folosit
la o lungime a canalului de până la 19 mm. 

           Apical Files
Apical Files urmează aproximativ mărimile şi sistemul de codificare ISO obişnuite. Deoarece sunt utilizate la segmentul apical de 3 mm
al canalului, sunt invariabil cu 3 mm mai lungi decât Shaping Files corespunzătoare. Patient Kits conţin Apical Files de până la #30 care
reprezintă gama de lungimi necesară pentru majoritatea cazurilor. La comandă specială, se pot livra ace mai lungi, de până la #50,
pentru cazurile care impun folosirea unor Apical Files mai mari, de exemplu pentru un apex deschis.

27
 m

m

16
 m

m

20
 m

m

24
 m

m

Shaping Files (treimea mijlocie a canalului)

1        2       3

Ultra-scurte  Scurte    Medii      Lungi

        Instrumentarea treimii mijlocii 

Instrumentarea apicală

Endo-Eze AET Files

Shaping Files pentru Refills
                                  16 mm          20 mm          24 mm          27 mm
#1       (Inel galben)   UP 1586     UP 1501     UP 1502     UP 1503
C         (Inel roşu)      UP 1589     UP 1504     UP 1505     UP 1506
#2       (Inel albastru) UP 1587     UP 1507     UP 1508     UP 1509
#3       (Inel verde)     UP 1588     UP 1510     UP 1511     UP 1512
                                  6 Shaping Files per pachet
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Obiectivele unui material de obturaţie eficient 
Obturaţia de canal este pasul final al terapiei endodontice de care
depinde succesul sau eşecul tratamentului. Doar dacă se realizează
sigilarea permanentă a lumenului canalului, putem să ne aşteptăm
ca dintele să fie conservat pe termen lung.

În urmă cu un secol, Miller1 a rezumat obiectivele unui material de
obturaţie eficient: „Materialul trebuie să fie biocompatibil, stabil ca
volum şi eficient ca sigilant. Trebuie să fie uşor de aplicat şi să asi-
gure obturaţia completă a întregului canal radicular, fără spaţii.
Trebuie să se poată îndepărta în caz că se impune o intervenţie 
ulterioară.”

Materialul modern EndoREZ ne permite, mai mult ca niciodată, să
ne apropiem de o obturaţie ideală. Materialul se aplică uşor şi
rapid, iar proprietăţile sale asigură succesul de lungă durată al tra-
tamentului endodontic.
1 Miller, W.D.: Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde. Leipzig 1898 

Biocompatibilitatea
Biocompatibilitatea, precum şi efectul an-
tibacterian al sigilantului EndoREZ au fost
testate într-un studiu de cultură celulară.
Rezultatele au arătat o activitate antibacte-
riană a răşinii de sigilare pe bază de ure-
tan-dimetacrilat EndoREZ similară cu cea
a eugenolului pe bază de oxid de zinc
(ZOE). EndoREZ s-a dovedit a avea o bio-
compatibilitate mai bună decât ZOE şi AH
plus.
Becce et al.: Biocompatibility of a New Endodontic Sealer. IADR Abstract, June
2003

Mai mulţi sigilanţi de canal (EndoREZ, AH
plus, RoekoSeal şi Epiphany) au fost testaţi
pentru toxicitate în cadrul a două teste de
cultură celulară. Numai EndoREZ s-a dove-
dit a nu fi toxic în ambele teste.
Lodiene et al.: Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. Int Endod J.,

Jan. 2008

Procedură simplificată, economie de timp
Un studiu in vitro a evaluat două tehnici de preparare a obturaţiei de canal: (1) instrumentare cu ace manuale din oţel inoxidabil plus
obturaţie cu Sealapex şi conuri de gutapercă; (2) instrumentare şi obturare folosind sistemul Endo-Eze AET. Rezultate: Preparaţia ca-
nalului şi obturaţia cu sistemul Endo-Eze AET au necesitat doar jumătate din timpul impus de metoda convenţională, iar rata în timp a
infiltraţiilor marginale a fost cu aproximativ o treime mai mică la obturaţia de canal cu EndoREZ faţă de metoda convenţională.

Fraunhofer et al.: Microleakage within endodontically treated teeth using a simplified root canal preparation technique: an in vitro study. General Dentistry, Nov./Dec. 2005

Rezultate de succes după 5 ani 
S-a efectuat o evaluare clinică şi radiografică asupra canalelor radiculare sigilate cu EndoREZ la 5 ani după tratament. Aceleaşi canale
au fost evaluate şi la 14 şi 24 de luni după tratament.
Din 180 de pacienţi, 120 au răspuns apelului de evaluare după 5 ani. Niciunul dintre aceştia nu a prezentat simptome clinice. Dinţii cu
obturaţii uşor supraextinse (12,5 %) au prezentat o resorbţie a materialului extrudat. Iniţiatorii studiului au remarcat performanţele în-
registrate de EndoREZ ca agent sigilant al canalului radicular.
Zmener O, Pameijer CH: Clinical and Radiographical Evaluation of a Resin-based Root Canal Sealer: A 5-Year Follow-Up. Journal of Endodontics, June 2007

Stabilizarea
S-a efectuat un studiu pentru a testa efectul
unui număr de sigilanţi de canal asupra pu-
terii adeziunii la pivoţii din carbon. Rezul-
tatele au arătat că folosirea unui sigilant
UDMA duce la o putere foarte mare a ade-
ziunii.
Teixeira et al.: Influence of sealers on the bond strength of carbon posts. Abstract.
ADEA/AADR/CADR-Meeting, March 2006 

Un alt studiu s-a concentrat pe evaluarea
eficienţei materialelor de obturaţie de canal
în asigurarea stabilităţii dintelui împotriva
fracturilor longitudinale. S-au testat sigi-
lanţii ZOE, EndoREZ, Resilon şi Gutta Flow.
Dinţii obturaţi cu EndoREZ şi Resilon au
dovedit o rezistenţă verticală semnificativ
mai mare la fractura radiculară.
L Hammad et al.: Effect of New Obturating Materials on Vertical Root Fracture Re-
sistance of Endodontically Treated Teeth. Journal of Endodontics, June 2007

Datorită fluidităţii sale
superioare şi a capaci-
tăţii hidrofile crescute,

EndoREZ poate 
pătrunde adânc în 

canaliculele dentinare.
Imaginile luate cu mi-

croscopul electronic în-
făţişează mii de legături,

ca nişte spaghetti, 
formate de EndoREZ în

zonele unde dentina 
a fost dizolvată chimic. 

Imaginea din partea de
jos prezintă orificiile ca-

naliculare mult mărite.

EndoREZ are capacita-
tea de a penetra dentina

până la adâncimea 
de 1.500 µm!

Infiltraţii marginale
S-a efectuat un studiu pentru a evalua in-
filtraţiile marginale la sigilanţii pentru ob-
turaţia de canal: AH 26 cu gutapercă
(condensare verticală) prin comparaţie cu
Epiphany şi EndoREZ. Rezultatele au arătat
că Epiphany şi EndoREZ sunt mai eficiente
la reducerea infiltraţiilor apicale decât AH
26 plus gutapercă.
Besharati et al.: Radioisotope Microleakage of Resin Root Canal Sealer in Vitro.
Abstract. ADEA/AADR/CADR-Meeting, March 2006 

Prof. Lambrechts afirmă: […] „Ulterior pă-
trunderii sigilantului EndoREZ în canalicu-
lele dentinare a preparaţiei de canal,
 microfotografiile evidenţiază mii de legături
formate de răşină, asemănătoare unor spa-
ghetti. […] Dacă în aceste canalicule ar fi
existat bacterii, cu siguranţă ar fi fost
înghiţite de material.”
Lambrechts et al: Comment on EndoREZ (Excerpt from: Photoactivated disin-
fection (PAD): paintball endodontics), ROOTS, 01/2007
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Este imposibil ca două materiale să ocupe simultan acelaşi spaţiu. În medicina dentară, unul dintre aceste două materiale este adesea
aerul. Pentru o sigilare cu rezultat predictibil şi obturarea preparării de canal, sunt necesare nu numai materiale hidrofile, dar şi o su-
prafaţă fără goluri de aer. Aplicarea de jos în sus previne formarea de goluri de aer, obturarea fiind completă. EndoREZ „ţine cont de
nevoile dintelui şi suprafeţei de canal preparate.”

EndoREZ®

Secvenţa fazelor de obturare cu EndoREZ
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EndoREZ se transferă din seringa dublă cu aplicator de ameste-
care într-o Skini Syringe (în general, 1/3 din Skini Syringe este
mai mult decât suficientă pentru obturarea unui dinte cu rădăcini
multiple).

1. Uscaţi suprafaţa canalului cu aplicatorul 
Capillary Tip şi cu un adaptor de vid Luer, apoi
aplicaţi conuri de hârtie timp de 1-2 secunde
pentru fiecare operaţie (conul ar trebui să pre-
zinte umezeală numai pe o suprafaţă de 1-3 mm
de la vârf). Probaţi conul master în canal asigu-
rând condensarea apicală.

2. Utilizând Skini Syringe cu aplicator NaviTip
umplut cu EndoREZ, introduceţi vârful la 2-
4 mm de apex. Eliberaţi încet produs EndoREZ
în timp ce retrageţi aplicatorul NaviTip.

Analiza SEM a penetrării EndoREZ demonstrează afinitatea dintre acest produs şi canalele laterale şi
canaliculele dentinare umede, aspect ce facilitează o sigilare puternică. 

EndoREZ se introduce cu un aplicator NaviTip
până la nivelul apexului, fără formarea bulelor de
aer. După aplicare, introduceţi conul master şi
conuri suplimentare auxiliare, dacă este nevoie.

Obturaţia este finalizată. Razele X permit vizuali-
zarea unui dinte extras din două unghiuri diferite.

3. Pentru a evita formarea bulelor de aer,
menţineţi capătul aplicatorului în material
EndoREZ pe durata retragerii. Injectaţi EndoREZ
până când canalul este umplut complet.

4. Introduceţi conul master EndoREZ Point cât
este necesar precum şi conuri suplimentare de
tip accesoriu, dacă este nevoie. Se recomandă
folosirea celor de #25. Nu este necesară o „con-
densare”. EndoREZ va face priză în canal în
aproximativ 20-30 de minute. Pentru o restau-
rare coronară imediată mai uşoară, suprafaţa
poate fi fotopolimerizată. 

Aplicaţi seringii o flanşă spate astfel încât să eliminaţi aerul dintre
piston şi EndoREZ.

Montaţi un aplicator NaviTip 29 ga la lungimea corespunzătoare.
Scoateţi o cantitate mică de EndoREZ departe de cavitatea orală a
pacientului pentru a verifica fluiditatea.
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•  Primul sigilant hidrofil cu auto-amorsă, pe bază de răşină
•  Aplicare directă în câteva secunde
•  Sigilare ermetică, chiar şi a canalelor uşor umede
•  Biocompatibil 
•  Se poate îndepărta dacă se impune prepararea 
   sau tratamentul ulterior

EndoREZ este un sigilant de canal UDMA pe bază de
răşină cu proprietăţi hidrofile care îmbunătăţesc
semnificativ sigilarea. Formula sa specială elimină
utilizarea problematică a agenţilor de adeziune în interiorul canalului. Utilizaţi aplicatorul NaviTip sau Skini Syringe pentru aplicarea
dinspre apex în sus pentru a elimina golurile.

După aplicarea EndoREZ se face inserţia conurilor master EndoREZ Point (după probă) şi, dacă este necesar, a conurilor auxiliare. Nu
este necesară o condensare laterală. Conurile EndoREZ sunt învelite cu un strat de răşină pentru a forma o legătură chimică completă
cu sigilantul EndoREZ.

Durata procedurii este de aproximativ 12-15 minute; sigilantul face priză complet după aproximativ 20-30 de minute. Dacă este necesar,
este posibil să se fotopolimerizeze imediat stratul superior al acestui material cu polimerizare duală, formându-se astfel un strat subţire
polimerizat pe care să se construiască obturaţia coroanei.

Prin utilizarea catalizatorului EndoREZ Accelerator, timpul necesar polimerizării chimice complete a sigilantului EndoREZ se reduce la
numai 5 minute (a se vedea pagina 90). Această reducere a timpului este utilă mai ales dacă se doreşte implantarea unui pivot şi con-
struirea unui bont imediat după obturaţia de canal. EndoREZ este biocompatibil şi radio-opac. Având aceeaşi radio-opacitate ca şi gu-
taperca, este uşor de detectat şi de evaluat prin radiografie.

EndoREZ®

SIGILANT PENTRU CANALE RADICULARE 

Pentru aplicare, comandaţi:
Mixing Tips / Skini Syringes / NaviTips 29 ga

UP 5901 – Taper .02           EndoREZ Obturation Kit
                                                  1 x 5 ml / 8,15 g EndoREZ
                                                  20 Mixing Tips
                                                  20 Skini Syringes
                                                  20 NaviTips 29 ga 
                                                  de lungimi diferite
                                                  120 EndoREZ Points, Taper 0,02

Mixing
Tip

NaviTips 29 ga17 mm                                   21 mm                           25 mm                              27 mm

UP 5902 – Taper .04          EndoREZ Obturation Kit
                                                  Conţinut identic cu UP 5901

UP 5900                              EndoREZ Refill
                                                  1 x 5 ml / 8,15 g EndoREZ 
                                                  20 Mixing Tips

UP 5920                              Mixing Tips
                                                  20 buc.

UP 1680                              Skini Syringes
                                                  20 buc.

UP 1681                              Skini Syringes
                                                  50 buc.

UP 5903 – Taper .06          EndoREZ Obturation Kit
                                                  Conţinut identic cu UP 5901

Skini Syringe
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•  SINGURELE conuri de gutapercă cu înveliş de răşină
•  Învelişul de răşină formează legături chimice cu EndoREZ
•  Creează o adevărată structură monobloc în spaţiul canalului 
•  Compatibil şi cu aderenţă la toţi sigilanţii pe bază de răşină 

EndoREZ Points sunt conuri de gutapercă de mărime standard ISO acoperite la exterior cu un strat subţire de răşină care formează le-
gături chimice cu EndoREZ şi cu alţi sigilanţi pe bază de răşină. De-a lungul istoriei sale, s-a dovedit că gutaperca formează legături
chimice slabe cu sigilanţii de canal. EndoREZ Points sunt primele conuri de gutapercă care formează şi menţin legături chimice puternice
cu sigilanţii pe bază de răşină. 

Sistemul de obturaţie EndoREZ cu unul sau mai multe conuri EndoREZ Points creează o obturaţie solidă, ideală. 

EndoREZ Points Refills
UP 1631 - Taper 0,02, 25
UP 1632 - Taper 0,02, 30
UP 1633 - Taper 0,02, 35
UP 1675 - Taper 0,02, 40
UP 1676 - Taper 0,02, 45
UP 1705 - Taper 0,02, 50
UP 1605 - Taper 0,02, 25/30/35
UP 3317 - Taper 0,02, 40/45/50

60 buc.

EndoREZ® Points
CONURI DE GUTAPERCĂ CU ÎNVELIŞ DE RĂŞINĂ

EndoREZ® Accelerator
CATAL IZAT OR DE  POL IMERIZARE

EndoREZ Accelerator
UP 399 20 x 0,035 ml fiole de unică folosinţă

A se păstra la rece.

UP 1634 - Taper 0,04, 25
UP 1635 - Taper 0,04, 30
UP 1636 - Taper 0,04, 35
UP 1707 - Taper 0,04, 40
UP 1709 - Taper 0,04, 45
UP 1710 - Taper 0,04, 50
UP 1606 - Taper 0,04, 25/30/35
UP 3318 - Taper 0,04, 40/45/50

60 buc. 

Con gutapercă

Înveliş 
de răşină şi 
adeziune

Sigilant EndoREZ

După fixarea conului master, înmuiaţi 2-4 conuri auxiliare în EndoREZ Accelerator,
înainte de inserţia lor pe lângă conul principal (nu este necesară 
condensarea laterală!). Aceasta este singura operaţie necesară pentru a accelera 
considerabil polimerizarea materialului EndoREZ.

UP 1637 - Taper 0,06, 25
UP 1638 - Taper 0,06, 30
UP 1639 - Taper 0,06, 35
UP 1607 - Taper 0,06, 25/30/35

60 buc. 

•  Reduce durata de polimerizare pentru EndoREZ la numai 5 minute 
•  Uşor de folosit; – nu trebuie decât să introduceţi în soluţie conurile
   auxiliare EndoREZ Accessory Points! 
•  Prepararea pivotului şi a bontului poate să înceapă imediat după
   obturaţia de canal

Un produs util pentru orice utilizator al sigilantului EndoREZ care doreşte să
facă economie de timp. Înainte de inserţia lor, conurile EndoREZ Points se în-
moaie în EndoREZ Accelerator pentru a reduce sensibil durata de polimerizare.
Catalizatorul EndoREZ Accelerator are ca efect priza în canal a sigilantului En-
doREZ în numai 5 minute (în loc de 20-30). Acest lucru înseamnă că restau-
raţia coronară definitivă poate să înceapă imediat, fără să se compromită
proprietăţile fizice ale sistemului de obturaţie EndoREZ.
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NaviTip®

SISTEM DE CANULE DE IRIGARE ŞI  APLICARE

•  Canulă cu tehnologie sofisticată – formă, material, dimensiuni optime 
•  Aplicare precisă în apex 
•  Universală – poate fi utilizată cu soluţii, geluri sau paste

Aplicatoarele NaviTip sunt cele mai sofisticate canule de aplicare pentru uz dentar. Sunt rigide
pentru a evita curbarea, moi şi flexibile pentru a pătrunde adânc în canalele radiculare. Prezintă
un capăt rotunjit pentru o inserţie care elimină riscul leziunilor şi un gât în unghi pentru a mări
vizibilitatea. NaviTips sunt disponibile cu două diametre: 0,30 mm pentru lichide şi geluri şi
0,33 mm pentru materiale cu un grad mai mare de vâscozitate, cum ar fi EndoREZ sau 
UltraCal XS.

Aplicatorul NaviTip cu canulă cu perie curăţă şi irigă simultan
suprafaţa. Excelent pentru aplicarea Citric Acid la îndepărtarea
totală a hidroxidului de calciu din canal înainte de ob-
turaţie (a se vedea pag. 93).

NaviTips FX
30 ga / Ø 0,30 mm, 20 buc.

UP 1452 17 mm, alb
UP 1454 25 mm, albastru

NaviTip® FX™

CANULĂ DE IRIGARE CU PERIE

                   NaviTips Sideport
                      31 ga / Ø 0,28 mm
20 buc.           50 buc.
UP 5121      UP 5122      21 mm, galben transparent
UP 5123      UP 5124      27 mm, verde transparent

NaviTips 29 ga / Ø 0,33 mm: 
20 buc.
UP 5112
UP 5113
UP 5114
UP 5115
UP 5116

NaviTips 30 ga / Ø 0,30 mm: 
20 buc.
UP 1249
UP 1349
UP 1250
UP 1354
UP 1351

NaviTips 29 ga / Ø 0,33 mm
Pentru aplicarea materialelor sub formă de pastă, 

de exemplu UltraCal XS şi EndoREZ

NaviTips 30 ga / Ø 0,30 mm
Pentru aplicarea soluţiilor şi gelurilor, 

de exemplu File-Eze, EDTA 18%, Citric Acid 20% şi hipoclorit de sodiu

50 buc.
UP 1421 17 mm, alb
UP 1422 21 mm, galben
UP 1423 25 mm, albastru
UP 1424 27 mm, verde
UP 3319 lungimi diferite

50 buc.
UP 1378 17 mm, sidef
UP 1374 21 mm, galben pal
UP 1376 25 mm, albastru deschis
UP 1377 27 mm, verde deschis
UP 1379 lungimi diferite

17 mm                21 mm                25 mm                27 mm 17 mm               21 mm                 25 mm               27 mm

NaviTip® Sideport 
CANULĂ DE IRIGARE CU DESCHIDERE LATERALĂ

RIG
ID

FL
EXIB IL

Aplicator NaviTip cu două orificii laterale de irigare, plasate înainte
de capătul turtit şi închis al canulei. Lichidele nu sunt eliberate
prin apex. Diametru superfin (numai 0,28 mm) cu vârf moale, 
flexibil, care se adaptează
oricărei curbe apicale. Pen-
tru aplicarea lichidelor în
canalul radicular.
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File-Eze®

LUBRIFIANT EDTA

UP 1075 File-Eze Kit
4 x 1,2 ml (1,43 g) File-Eze
20 NaviTips, 30 ga (lungimi diferite) 

1. Canal instrumentat fără aplicarea agenţilor 
de irigare sau chelare. Pereţii canalului sunt aco-
periţi de un strat detritus remanent.

2. Perete de canal instrumentat după irigarea cu
hipoclorit de sodiu. Canaliculele dentinare sunt
încă închise.

3. Perete de canal instrumentat după irigarea cu
hipoclorit de sodiu şi File-Eze. Stratul detritus re-
manent este îndepărtat, canaliculele dentinare
sunt deschise şi curate. 

4. Imagine mărită a suprafeţei dentinei din 
imaginea 3.

•  Facilitează alunecarea mai uşoară şi mai eficientă a 
   instrumentelor.
•  Valoare mare a pH-ului, de 10-11, pentru o chelare optimă.

File-Eze este un agent EDTA 19% într-o soluţie vâscoasă, solubilă în
apă, pentru chelarea, lubrifierea şi curăţarea canalului radicular în tim-
pul preparării. Nu conţine peroxid, care ar putea împiedica polimeriza-
rea sigilanţilor pe bază de răşină.

•  Condiţionează şi curăţă. Agentul de irigare perfect pentru chelare şi
   îndepărtare a stratului detritus remanent
•  Nu conţine peroxizi

Soluţie EDTA pentru irigarea canalelor radiculare între operaţiile de aplicare a
straturilor de sigilant sau la sfârşitul instrumentării. Pe lângă EDTA, acest agent
de condiţionare şi curăţare conţine şi o substanţă de hidratare pentru a mări efec-
tul asupra pereţilor canalului.

EDTA 18%

UP 297 File-Eze Refill
4 x 1,2 ml (1,43 g) File-Eze

Pentru aplicare, comandaţi:
NaviTips 30 ga

UP 162 EDTA 18%
1 x 30 ml (33,27 g) EDTA 18%

Pentru aplicare, comandaţi:
NaviTips 30 ga / FX / Sideport

Pachet avantajos! 

NaviTip FXNaviTip 30 ga

NaviTip 30 ga

NaviTip Sideport

UP 682 File-Eze IndiSpense Refill
1 x 30 ml (35,64 g) File-Eze
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UltraCal® XS
PASTĂ DE HIDROXID DE CALCIU

1 Caicedo R, Becerra, Avellaneda P, Revelo IA, Calcium Ion Diffusion of Four Calcium Hydroxide Based Materials. UltraCal XS New Formula, Vitapex Calcium Hydroxide Cones, Hygenic and Pure Calcium Hydroxide. Colegio Universitario Colombiano
School of Dentistry. Toamnă 2000. (Lit #23)

Leziune endo şi/sau perio? Tratamentul cu UltraCal XS în două şedinţe s-a încheiat după 3 luni. 
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UP 1027 UltraCal XS Kit
4 x 1,2 ml (1,76 g) UltraCal XS
20 NaviTips 29 ga
(lungimi diferite)

Pentru aplicare, comandaţi:
NaviTips 29 ga

UP 606 UltraCal XS Refill
4 x 1,2 ml (1,76 g) UltraCal XS

Ziua 1         Ziua 3         Ziua 5         Ziua 15

•  Singura formulă de hidroxid de calciu care curge prin 
   aplicatorul subţire NaviTip
•  Aplicare precisă acolo unde se impune: chiar în apex! 
•  Valoare mărită a pH-ului, de 12,5 
•  Radio-opac

•  Recomandată ca agent de curăţare/condiţionare a canalelor radiculare 
   preparate
•  Excelentă pentru dizolvarea/curăţarea hidroxidului de calciu 
•  Agent slab de chelare 

Soluţia de acid citric 20% este un compus uşor vâscos. Uşor de diferenţiat
datorită culorii. Îndepărtează stratul detritus remanent înainte de obturarea
finală a canalului radicular. 

Citric Acid 20%

UP 329 Citric Acid 20% 
1 x 30 ml (31,26 g)

Pentru aplicare, comandaţi:
NaviTips 30 ga / FX / Sideport

NaviTip 30 ga NaviTip FXNaviTip Sideport

NaviTip 29 ga

UltraCal XS este o pastă de hidroxid de calciu 35% în soluţie apoasă, folosită ca pansament temporar al ca-
nalelor radiculare. Hidroxidul de calciu are un efect puternic antibacterian, recunoscut datorită pH-ului ridicat,
şi stimulează formarea dentinei secundare. Poate fi uşor şi complet îndepărtat din canal cu ajutorul soluţiei
de Citric Acid 20% şi al aplicatorului NaviTip FX.

(Recomandăm Ultra-Blend plus ca material permanent de bază, pag. 60.) 

Difuzie medie a ionilor de calciu prin canalicu-
lele dentinare1
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Puneţi capăt conurilor de hârtie pline
de sânge! 

Folosiţi adaptorul de vid Luer şi aplica-
toarele Capillary Tips pentru o uscare
mai rapidă şi mai comodă.

UP 230 Adaptor de vid Luer 
10 buc. 

•  Flexibil
•  Material: polipropilenă 
•  Conic

Canule ultra subţiri din polipropilenă, ataşabile la adaptorul de vid Luer pentru aspirarea fluidului din canalul
radicular. Excelente şi pentru irigarea canalelor radiculare, a pungilor parodontale sau a fistulelor, prin
adaptarea la seringi de 1,2 sau 5 ml.

În plus, Capillary Tips sunt ideale ca înlocuitori pentru pivoţii introduşi în canalele radiculare la restaurarea
leziunilor carioase profunde. Nu trebuie decât să aplicaţi materialul compozit în jurul aplicatorului.

Introduceţi adânc în canal aplicatorul Capillary Tip
ataşat la adaptorul de vid Luer. În timp ce aspiraţi, faceţi
mişcări în sus şi în jos. De obicei se aude şi/sau vede
cum soluţiile sunt îndepărtate din canal.

Capillary Tip 
APLICATOR PENTRU IRIGAŢIE ŞI  SUCŢIUNE

Aplicatoarele Endo-Eze Tips sunt disponibile în mai
multe mărimi. Pentru intervenţii chirurgicale endodon-
tice, ataşaţi oricare dintre aplicatoarele flexibile Endo-
Eze la adaptorul de vid Luer şi veţi beneficia de o bună
vizibilitate în timp ce aspiraţi!

Universal: pentru o tubulatură de sucţiune mai mică, îndepărtaţi tubul exterior
alb din plastic al adaptorului de vid Luer.

UP 341 Capillary Tips, violet
(0,35 mm)
20 buc. 

turcoaz
0,50 mm

violet
0,35 mm

UP 3099 Capillary Tips, violet
(0,35 mm)
50 buc. 

UP 186 Capillary Tips, turcoaz
(0,50 mm)
20 buc.

UP 1425 Capillary Tips, turcoaz
(0,50 mm)
50 buc.

Adaptor de vid Luer 
ADAPTOR DE APLICATOR CA INSTRUMENT DE SUCŢIUNE

•  Usucă repede şi eficient canalele
•  Reduce la minim consumul de conuri din hârtie
•  Dezinfectabil
•  Ø 10 mm, lungime 100 mm 

Pentru aspirare, folosiţi diametrul maxim care se potriveşte cu spaţiul canalului radicular sau al pivotului. La obturaţii, menţineţi un
câmp chirurgical uscat şi curat sau eliminaţi cea mai mică picătură de lichid din şanţul gingival sau din spaţiul interproximal din veci-
nătatea cavităţii în curs de obturare, reducând la minim mişcarea de aer sau alte perturbaţii. Un aplicator standard cu vid generează o
deplasare semnificativă a aerului, care poate propulsa picături contaminante pe dentina tratată cu amorsă sau pe suprafaţa smalţului.
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•  Fibre pre tensionate pentru o putere superioară
•  Estetic şi radio-opac
•  Freză unică cu 3 funcţii
•  Autoclavabil în forma livrată

Pivoţii Unicore din fibră de cuarţ au proprietăţi asemănătoare dentinei, însă flexibi-
litatea lor este superioară pivoţilor din metal. Ei nu formează structuri rigide care
pot duce la fracturarea dintelui în condiţii de solicitare ridicată. Pivoţii UniCore au
culoarea dinţilor, pentru a se adapta perfect restauraţiilor estetice. Pentru fiecare
mărime a pivotului este necesară o singură freză.

UniCore
SISTEM CU PIVOT DIN FIBRĂ DE CUARŢ ŞI  FREZĂ 

Tratament convenţional

Conservarea substanţei dentare cu doi
pivoţi UniCore # 0

În canalele radiculare ovale, poate fi in-
dicat să utilizaţi doi pivoţi subţiri (mă-
rimea 0) în loc de unul gros. Procedând
astfel se conservă structura dintelui în
timpul procedurilor de preparare şi se
conferă bontului format o fixare sigură
ce împiedică rotirea.

FREZĂ UNICORE

Freza rezistentă poate fi refolosită de maxim
15 ori la excavarea obturaţiilor gutapercă sau
Thermafil* şi de maxim 5 ori la excavarea pi-
voţilor din fibră pre-existenţi.

Mărimile frezelor şi pivoţilor sunt codificate
prin culori, simplificând utilizarea lor în cabi-
net.

Gulerul brevetat cu înveliş diamantat previne
agăţarea în timpul deschiderii accesului.

Muchiile cu design unic asigură îndepărtarea
rapidă şi completă a obturaţiilor din canal.

Vârful generator de căldură facilitează înde-
părtarea rapidă a obturaţiilor dificile, cum ar
fi cele din Thermafil, gutapercă şi a pivoţilor
din fibră pre-existenţi. 

PIVOT UNICORE

Suprafaţa microporoasă asigură adeziunea fi-
zică, micro-retentivă la ciment.

Suprafaţă silanată în prealabil, pentru a re-
duce durata tratamentului premergător im-
plantării. 

Radio-opacitate ce depăşeşte standardul ISO.

Transluciditatea pivoţilor facilitează pătrunde-
rea luminii de fotopolimerizare până în cen-
trul cimentului cu polimerizare duală.

Forma uşor conică conlucrează armonios cu
anatomia naturală a dintelui.

Uşor de îndepărtat în cazul în care se impune
o intervenţie endodontică ulterioară.

Proprietăţi fizice                                        Pivot Unicore din fibră de cuarţ 

Modul de elasticitate la încovoiere (MPa)   43-44 

Rezistenţă la încovoiere (MPa)                   1500-1600 

Rezistenţă la întindere (MPa)                     1200 

Modul de elasticitate la 30° (MPa)             13 (similar dentinei) 

Rezistenţă la forfecare (MPa)                      70-80 

Test de oboseală                                         Peste 2 milioane de cicluri fără rupere

Radio-opacitate                                          Depăşeşte cu 30% standardele ISO

                      Mărimea 0  Mărimea 1  Mărimea 2  Mărimea 3  Mărimea 4

Ø apical          0,6               0,8               1,0               1,2               1,5

Ø coronar       1,0               1,15             1,35             1,55             1,75

Conicitate       3°                3°                3°                3°                3°

Lungime         19 mm         19 mm         19 mm         19 mm         19 mm

*Thermafil este o marcă înregistrată a unei alte companii decât Ultradent Products.

UP 7120 Sistem pivot UniCore
1 trusă din fiecare nr. 1, 2, 3, 4
cu 5 pivoţi şi 1 freză per trusă

Pivoţi UniCore
UP 7135 Mărimea 0, alb, 5 buc.
UP 7125 Mărimea 1, galben, 5 buc.
UP 7126 Mărimea 2, roşu, 5 buc.
UP 7127 Mărimea 3, albastru, 5 buc.
UP 7128 Mărimea 4, verde, 5 buc.

Freză UniCore
UP 7134 Mărimea 0, alb, 1 buc.
UP 7121 Mărimea 1, galben, 1 buc.
UP 7122 Mărimea 2, roşu, 1 buc.
UP 7123 Mărimea 3, albastru, 1 buc.
UP 7124 Mărimea 4, verde, 1 buc.

UP 7132 Trusă UniCore Post Starter Kit
1 trusă din fiecare nr. 1, 2
cu 5 pivoţi şi 1 freză per trusă
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Adeziunea dentară în interiorul canalelor radiculare! 
CONSTRUIREA  BONTULUI  PE  P IVOT  CU  UNICORE  Ş I  PERMAFL O  DC  

După obturarea canalului, dinţii se restaurează
cu pivoţi UniCore pe care se construieşte bontul. 

S-a inserat un fir de retracţie Ultrapak în şanţul
gingival pentru a opri curgerea lichidului. 

S-au selectat frezele Unicore corespunzătoare
mărimii pivotului şi au fost utilizate la preparare. 

La proba pivoţilor UniCore, lungimea corespun-
zătoare a fost stabilită cu ajutorul opritoarelor. 

Pivoţii UniCore au fost tăiaţi la lungime în raport
cu marginea coronară folosind un disc diaman-
tat. A nu se utiliza cleştele pentru a scurta pivotul! 

Spaţiile de inserţie a pivotului au fost deminera-
lizate cu UltraEtch timp de 15 secunde. La apli-
carea agentului demineralizant s-a utilizat un
aplicator Endo-Eze.

Demineralizantul Ultra-Etch a fost clătit cu o se-
ringă umplută cu apă, apoi a urmat uscarea
spaţiului de inserţie a pivotului cu un jet slab de
aer (posibil şi prin tamponare).

Urmează aplicarea soluţiilor amorsă PermaFlo DC
Primers A&B prin pensularea suprafeţei. Aplica-
rea se poate face uşor cu ajutorul aplicatorului
Deliver-Eze Brush Tip. 

Încărcarea Skini Syringe cu PermaFlo DC din se-
ringa cu compartiment dublu la care s-a ataşat
aplicatorul Mixing Tip. Alternativ, utilizaţi Intraoral
Tip direct pe aplicatorul de amestecare.

Cu ajutorul aplicatorului Endo-Eze Tip, spaţiile
pentru inserţia pivoţilor au fost umplute cu 
PermaFlo DC fără a se forma goluri. 

După curăţarea lor prealabilă cu alcool, pivoţii
UniCore au fost inseraţi (nu a fost necesară sila-
nizarea). Excedentul de material PermaFlo DC 
s-a utilizat la construirea bontului. 

Pivoţii au fost fotopolimerizaţi pentru fixare. Im-
plicit s-a obţinut şi fotopolimerizarea materialului
bontului. La nivelul profund al bontului are loc
un proces de polimerizare chimică a materialului. 

S-a adăugat PermaFlo DC pentru finalizarea con-
strucţiei bontului. Urmează fotopolimerizarea şi
preparaţia bontului.

Bonturile finisate. Proprietatea de transluciditate
a pivoţilor Unicore îi face adaptabili şi practic 
invizibili.

UniCore şi PermaFlo DC formează cu dintele un ansamblu mono-
bloc care stabilizează şi sigilează dintele. Ideal este să se obtureze
în prealabil canalul cu un material compozit, cum ar fi EndoREZ îm-
preună cu conurile EndoREZ Points, materiale care completează
perfect întreg ansamblul. 

Procedând astfel, o tehnică adezivă sistematică ajută la menţinerea
pe termen lung a dinţilor devitali. 



NaviTips

•   Gât îndoit pentru o vizualizare excelentă
•   Trunchi din material elastic rezistent – nu formează cute la 
    inserţie
•   Canulă rigidă cu vârf moale şi flexibil – se adaptează la cur-
    bele apicale
•   Vârf cu cap rotunjit
•   Sistemul Lok Tite – blochează aplicatorul, pentru un grad 
    mai mare de siguranţă

NaviTips – pentru aplicare precisă în apex!

Pentru mai multe detalii, a se vedea paginile 91/105.

Pentru aplicarea materialelor sub formă de pastă
NaviTips 29 ga / Ø 0,33 mm

Pentru aplicarea lichidelor şi gelurilor
NaviTips 30 ga / Ø 0,30 mm

Ultra subţire, cu două orificii laterale
pentru clătire 
NaviTips Sideport / Ø 0,28 mm

Canulă cu perie pentru curăţarea pe-
reţilor canalului 
NaviTips FX / Ø 0,30 mm
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NaviTips
Cele mai sofisticate 
canule de aplicare 
pentru uz dentar.

Cea mai bună alegere 
pentru o mai bună mobilitate
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Hipocloritul de sodiu este substanţa cel mai des fo-
losită la dezinfectarea completă a canalelor. În ima -
gine se prezintă utilizarea aplicatorului Endo-Eze
pentru irigare.

Înainte de obturaţie, canalul radicular trebuie mi-
nuţios curăţat şi dezinfectat. Reziduurile de ma-
terial temporar de obturaţie CaOH pot fi uşor
îndepărtate utilizând Citric Acid şi aplicatorul 
NaviTip FX.

Ataşaţi un aplicator Capillary Tip sau Micro 
Capillary Tip la adaptorul de vid Luer şi introdu-
ceţi-l adânc în canal. În timp ce aspiraţi, mişcaţi
aplicatorul în sus şi în jos. Absorbţia soluţiilor
irigante, a fluidelor, etc., se poate vedea, dar şi
auzi. 

Verificaţi uscarea completă prin introducerea în
canal a unui con de hârtie. 

Curăţarea, dezinfectarea şi uscarea rapidă şi eficientă a canalelor radiculare 
Curăţarea, dezinfectarea şi uscarea canalelor radiculare poate fi problematică şi necesită timp. Materialele auxiliare de la Ultradent oferă
posibilitatea de a efectua astfel de operaţii rapid şi eficient.

Protocol de irigare
Standard şi recomandat

Pentru treimea mijlocie a dintelui (primele trei ace):

•  Irigaţi abundent canalul cu NaOCl

•  Aplicaţi File-Eze® (gel EDTA) în canal

•  Instrumentaţi canalul

•  Curăţaţi canalul cu adaptorul de vid Luer şi aplicatorul Capillary Tip,
   apoi reintroduceţi soluţie de NaOCl şi File-Eze după fiecare 
   instrumentare cu acul

Treimea apicală a dintelui:

•  Continuaţi instrumentarea cu NaOCl până când instrumentarea
   este completă cu toate acele

•  Curăţaţi canalul cu adaptorul de vid Luer şi aplicatorul Capillary Tip

•  Aplicaţi soluţie Ultradent® EDTA 18% şi lăsaţi să acţioneze între 30 şi 
   60 de secunde.

•  Curăţaţi canalul cu adaptorul de vid Luer şi aplicatorul Capillary Tip

•  Aplicaţi soluţie de NaOCl şi lăsaţi să acţioneze 1 minut.

•  Curăţaţi

•  Clătiţi cu apă sterilizată

•  Curăţaţi canalul cu adaptorul de vid Luer şi aplicatorul Capillary Tip

•  Aplicaţi clorhexidrină şi lăsaţi să acţioneze 5 minute.

•  Curăţaţi canalul cu adaptorul de vid Luer şi aplicatorul Capillary Tip

•  Uscaţi canalul cu conuri de hârtie timp de 1-2 secunde (conul ar trebui
   să prezinte umezeală numai pe o zonă de 1-3 mm de la vârf)

•  Înainte de obturare, canalul trebuie să fie umed şi NU uscat complet.

Observaţii importante:
Mulţi medici dentişti preferă

propriile faze de irigare, clătire fi-
nală, etc. Totuşi, Ultradent Pro-
ducts vă recomandă ca, atunci
când utilizaţi sistemele Endo-
Eze® AET şi EndoREZ®, să fo-
losiţi prezentul protocol. 

Nu uscaţi excesiv canalul – nici
prin aspirare intensivă, nici prin
uscare. 

Nu utilizaţi peroxid (H2O2) sau
soluţii pe bază de peroxid, iod
sau alţi agenţi de irigare şi lubri-
fiere care conţin radicali liberi. În
caz contrar, polimerizarea ci-
menturilor pe bază de răşină,
precum EndoREZ, este inhibată.
Consultaţi informaţiile referi-
toare la produs înainte de alege-
rea soluţiilor.

Nu amestecaţi clorhexidrina şi
NaOCl în interiorul canalului. În
caz contrar, se poate forma un
precipitat dăunător. Pentru clă-
tire, utilizaţi întotdeauna EDTA
sau apă.
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