GENERAȚIE DE ACE NITI INOVATOARE

HyFlex EDM
™

Rămâne pe drumul cel bun

Memorie controlată

Studii clinice

Capacitate de preîndoire pentru canale extrem

În cadrul studiilor, HyFlex EDM OneFile a
demonstrat o rezistență la solicitare semnificativ
mai mare decât alte ace rotative din nichel-titan cu
proprietăți diverse ale aliajului.

Datorită memoriei controlate, acele urmează
întotdeauna anatomia canalului, reducând astfel în mod
semnificativ riscul formării devierilor, a deplasării sau
perforării unui canal. Ca și acele din oțel inoxidabil, acele
HyFlex EDM pot fi preîndoite.
Acesta este un avantaj crucial în cazul canalelor
radiculare extrem de curbe, pentru evitarea creării
pragurilor.

Rezistență la rupere cu până la 1200% mai
ridicată
Studiile au arătat că acele HyFlex EDM sunt cu peste
1200% mai rezistente la uzură decât produsele
concurenței.

Numărul de cicluri până la defectare (NCF)
Studii de Prof. Eugenio Pedullà, Universitatea Catania, Italia ¹, ²
Numărul mediu de cicluri până la defectare (NCF)*

de curbate

Control vizual după tratamentul termic

✕

Derăsucită (a se elimina)

Acele HyFlex EDM NiTi au integrată o memorie a formei.
Ele previn stresul din timpul preparării, recăpătânduși forma spiralei după tratamentul termic. Un proces
normal de autoclavizare este suficient pentru a readuce
acele la forma lor originală și a regenera structurile
cristalelor și rezistența la solicitare.
Dacă acul nu reușește să-și recapete forma după
tratamentul termic, el este deformat plastic și astfel
sporește riscul de rupere. După inspecția vizuală, aceste
ace nu se utilizează. Numărul de refolosiri este mai mare
decât în cazul acelor NiTi convenționale.
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Studiu de Dr. Mehmet Emin Kaval ³
Numărul mediu de cicluri până la defectare (NCF)

Pregătite pentru utilizarea în siguranță
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* Numărul de cicluri până la defectare (NCF) a fost calculat înmulțind intervalul până la defectare
cu viteza în rpm utilizată.
¹ Pedullà E et al. Influence of proper or reciprocating optimum torque reverse kinematics on
cyclic fatigue of four single files. J Investig Clin Dent. 2019 Aug;10(3):e12409.
² Pedulla E et al. Influence of Continuous or Reciprocating Optimum Torque
Reverse Motion on Cyclic Fatigue Resistance of Two Single-File Nickel-Titanium Rotary
Instruments. Eur Endod J. 2017 Aug 22;2(1):1-6.
³ Kaval ME et al. Evaluation of the Cyclic Fatigue and Torsional Resistance of Novel NickelTitanium Rotary Files with Various Alloy Properties. J Endod. 2016 Dec;42(12):1840-1843.

Număr redus de ace
Utilizarea acelor HyFlex EDM permite reducerea numărului de ace.
Utilizarea HyFlex OneFile poate fi suficientă în canalele drepte, de
dimensiune mică. În funcție de situația clinică, numărul de ace
poate fi redus sau crescut. Toate acele HyFlex EDM NiTi trebuie

Deschiderea
opțională a
accesului

Cale de alunecare

utilizate la 400 rpm și la un cuplu de torsiune de până la 2,5 Ncm
(25 mNm), cu excepția acelor pentru calea de alunecare, care
trebuie utilizate la 300 rpm și la un cuplu de torsiune de până la
1,8 Ncm (18 mNm).
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Dr. Byron Tsivos

Conuri de hârtie și
gutapercă HyFlex™ EDM
´

Potrivire perfectă

´

Codificat pe culori

´

Calitate optimă

Pentru uscare și obturație, sistemul de succes HyFlex oferă,
de asemenea, conuri de hârtie și gutapercă, adaptate ideal la
acele consacrate din nichel-titan.
Cu ajutorul materialului de obturație ROEKO GuttaFlow
bioseal, canalul radicular poate fi sigilat și obturat în mod fiabil
la final.

CanalPro™ Jeni
Sistem de asistență digitală pentru pregătirea canalului
´

Modul Jeni se adaptează continuu la anatomia individuală a canalului radicular

´

Controlul mișcării acului la intervale de milisecunde

´

Irigare cu aplomb

´

Localizator de apex – măsoară lungimea fără întrerupere

„Navigare” autonomă în canalul endodontic,
datorită unui software revoluționar.
Potrivit perfect cu sistemul nostru de ace
endodontice. Sistemul de ace HyFlex EDM
NiTi este programat în mod specific pentru
utilizarea cu modul Jeni.

Jeni – fiți gata – start!

HyFlex™ EDM
Prelucrare prin descărcare electrică
Acele HyFlex EDM reprezintă a cincea generație de ace de canal
radicular. Acele HyFlex EDM NiTi au proprietăți cu totul noi,
ca urmare a procesului inovator de fabricație, care folosește
prelucrarea prin descărcare electrică.
Aceasta creează suprafața unică a noilor ace NiTi și întărește și
sporește rezistența la rupere a acelor HyFlex EDM. Combinația
cu totul unică între flexibilitate și rezistență la rupere face
posibilă reducerea numărului de ace necesare pentru curățare
și modelare în timpul tratamentului de canal radicular, fără a fi
necesară compromiterea păstrării anatomiei canalului radicular.
Ca și acele HyFlex CM, acele HyFlex EDM au efectul deja
cunoscut de Memorie Controlată (CM). Acestea sunt fabricate
prin utilizarea unui proces unic prin care se realizează
tranzițiile de fază cristalografică de la austenită la martensită
la temperatura camerei, spre deosebire de cele ale acelor NiTi
convenționale, făcând acele extrem de flexibile, rezistente la
rupere și capabile de regenerare multiplă.

´

Concepute pentru prepararea
centrată a canalului

´

Regenerare și reutilizare multiple

´

Întărite în mod special pentru
o utilizare mai sigură

´

Flexibilitate înaltă

´

Rezistență extremă la rupere

Presterile
pentru o utilizare mai
sigură

Rezistență ridicată la
rupere
Suprafața întărită unică reduce
riscul de separare a acului

Design variabil
al secțiunii
transversale
Contribuie la creșterea
rezistenței la rupere

Eficiență de tăiere

Secțiune
transversală
triunghiulară în
partea de sus

Suprafața întărită și memoria
controlată îmbunătățesc eficiența
de tăiere

Flexibilitate ridicată
Memoria controlată permite
flexibilitatea ridicată și preîndoirea

Secțiune
transversală
trapezoidală la
mijloc

Secțiune
transversală
dreptunghiulară
la vârf

Caz clinic, autor

Dr. Gianluca Fumei
Printr-un test practic, sistemul HyFlex EDM a
convins specialiștii în endodonție de flexibilitatea
sa remarcabilă și de rezistența sa la rupere. Aceștia
recomandă acele HyFlex EDM ca fiind un sistem
de ace cu care atât canalele simple, cât și cele
complexe, pot fi preparate rapid și fiabil chiar și cu
un număr redus de ace.

HyFlex™ EDM

Seturi HyFlex EDM

21 mm

25 mm

Ace & accesorii NiTi

Set de modelare HyFlex EDM Simple 25/.12; 10/.05; 25/~

60022267

60019363

Set de modelare HyFlex EDM Medium 10/.05; 20/.05; 25/~

60022277

60022278

Set de modelare HyFlex EDM Max Curve 15/.03; 10/.05; 20/.05

60023494

60023495

Set de finisare HyFlex EDM 40/.04; 50/.03; 60/.02

60022268

60019364

Ace de rezervă HyFlex EDM, 3 buc.

15 mm

21 mm

25 mm

60019596

-

-

Ac pentru calea de alunecare HyFlex EDM 15/.03

-

60023493

60023492

Ac pentru calea de alunecare HyFlex EDM 10/.05

-

60022269

60019594

Ac de pregătire HyFlex EDM 20/.05

-

60022275

60022276

HyFlex EDM 25/~ OneFile

-

60022270

60019595

Deschizător de orificii HyFlex EDM 25/.12

Ac de finisare HyFlex EDM 40/.04

-

60022271

60019597

Ac de finisare HyFlex EDM 50/.03

-

60022272

60019598

Ac de finisare HyFlex EDM 60/.02

-

60022274

60019599

Accesorii HyFlex
3 × blocuri pentru practică endodontică, acril
Conuri de hârtie1 / conuri de gutapercă2 HyFlex EDM

PP1 100 buc. GP2 60 buc.

20/.05

60022742

60022706

OneFile 25/~

60022743

60022707

40/.04

60022676

60022708

50/.03

60022741

60022709

60/.02

60022740

60022710

Gamă de produse 20/.05 - 60/.02

60022744

60022705

ROEKO GuttaFlow
60022705

60011085

2

bioseal

Set Standard | 1 × seringă automix cu două compartimente, 12 × vârfuri
de amestecare, 1 × suport de amestecare

60013701

60019560

Pachet rezervă | 1 × seringă automix cu două compartimente

60013745

60019561

Set complet
1 × unitate de comandă, 1 × motor cu contact pentru măsurarea apexului, 1 × piesă
de mână unghiulară complet izolată 1:1, 1 × comutator cu pedală Bluetooth, 1 × sursă
de alimentare, 1 × set cablu pentru localizatorul de apex, 1 × consolă de susținere
pentru cablul localizatorului de apex

60023659

Set fără piesă de mână unghiulară
1 × unitate de comandă, 1 × motor cu contact pentru măsurarea apexului, 1 × comutator cu pedală Bluetooth, 1 × sursă de alimentare, 1 × cablu pentru localizatorul de
apex, 1 × consolă de susținere pentru cablul localizatorului de apex

60024188

CanalPro Jeni

60019561

60023659
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