
HyFlex™ EDM
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΑ ΡΙΝΩΝ NITI

Μένει σταθερά στην πορεία του



Ελεγχόμενη μνήμη

Με δυνατότητα προ-κάμψης για εξαιρετικά 

κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες
Λόγω της ελεγχόμενης μνήμης, οι ρίνες πάντα 
ακολουθούν την ανατομία του ριζικού σωλήνα, 
μειώνοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο προεξοχών, 
μεταφοράς ή διάτρησης του ριζικού σωλήνα. Όπως και 
οι ρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, οι ρίνες HyFlex EDM 
μπορούν να καμφθούν εκ των προτέρων.

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα κρίσιμης σημασίας για 
ριζικούς σωλήνες με υπερβολικές καμπυλώσεις για την 
αποφυγή της δημιουργίας σκαλοπατιών.

Έως και 1.200% υψηλότερη αντοχή στη θραύση
Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι ρίνες HyFlex EDM είναι 
περισσότερο από 1.200% πιο ανθεκτικές στην κόπωση 
από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Κλινικές μελέτες

Σε μελέτες, η ρίνη HyFlex EDM OneFile 
κατέδειξε σημαντικά υψηλότερη αντοχή στην 
κόπωση από άλλες περιστροφικές ρίνες νικελίου-
τιτανίου με διάφορες ιδιότητες κράματος. 

Αριθμός κύκλων μέχρι την αποτυχία (NCF)

 * Ο αριθμός κύκλων μέχρι την αποτυχία (NCF) υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο 
μέχρι την αποτυχία και τις χρησιμοποιούμενες στροφές ανά λεπτό (rpm).

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 Nickel-
Titanium Rotary Files with Various Alloy Properties. J Endod. 2016 Dec;42(12):1840-1843.

Μελέτη του Dr. Mehmet Emin Kaval ³
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Οπτικός έλεγχος μετά τη θερμική κατεργασία

Οι ρίνες NiTi HyFlex EDM έχουν ενσωματωμένη μνήμη 
σχήματος. Αποφεύγουν την κόπωση κατά τη διάρκεια 
της παρασκευής αλλάζοντας το σπειροειδές σχήμα τους, 
το οποίο ανακτούν μετά από θερμική κατεργασία. Μια 
διαδικασία αποστείρωσης σε αυτόκαυστο είναι αρκετή 
για την επαναφορά των ρινών στο αρχικό σχήμα τους και 
για την αναγέννηση των κρυσταλλικών δομών και της 
αντοχής στην κόπωση.

Σε περίπτωση που η ρίνη δεν ανακτήσει το σχήμα της 
μετά από τη θερμική κατεργασία, τότε παρουσιάζει 
πλαστική παραμόρφωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
θραύσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά την οπτική 
επιθεώρηση. Ο αριθμός των επαναχρησιμοποιήσεων 
είναι υψηλότερος από εκείνον των συμβατικών ρινών 
NiTi.

✕ Μη συνεστραμμένη (απορρίψτε)

Έτοιμη για ασφαλή επαναχρησιμοποίηση 

Μελέτες του Prof. Eugenio Pedullà, Πανεπιστήμιο της 
Κατάνια, Ιταλία ¹, ²
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Η χρήση των ρινών HyFlex EDM επιτρέπει τη μείωση του αριθμού 
των ρινών. Σε μικρούς, ευθύγραμμους ριζικούς σωλήνες, η 
χρήση της HyFlex OneFile μπορεί να είναι αρκετή. Ανάλογα 
με την κλινική κατάσταση, ο αριθμός των ρινών μπορεί να 
μειωθεί ή να επεκταθεί. Όλες οι ρίνες NiTi HyFlex EDM πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε 400 rpm και σε ροπή στρέψης έως 2,5 Ncm 
(25 mNm) εκτός από τις ρίνες διαδρομής ολίσθησης, οι οποίες 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 300 rpm και σε ροπή στρέψης έως 
1,8 Ncm (18 mNm).

Dr. Richard Gray 
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Για αποξήρανση και πλήρωση, το επιτυχημένο σύστημα 
HyFlex προσφέρει επίσης κώνους χάρτου και γουταπέρκας, 
που ταιριάζουν ιδανικά με τις καταξιωμένες ρίνες νικελίου-
τιτανίου.

Με τη βοήθεια του εμφρακτικού υλικού ROEKO GuttaFlow 
bioseal, ο ριζικός σωλήνας τελικά μπορεί να σφραγιστεί και να 
πληρωθεί αξιόπιστα. 

Αυτόνομη «πλοήγηση» στον ριζικό σωλήνα υπό 
ενδοδοντική θεραπεία χάρη στο επαναστατικό 
λογισμικό. Ταιριάζει απόλυτα με τα συστήματα 
ρινών μας. Το σύστημα ρινών NiTi HyFlex EDM 
είναι ειδικά προγραμματισμένο για χρήση με 
τον τρόπο λειτουργίας Jeni.

HyFlex™ EDM Κώνοι 
χάρτου και γουταπέρκας

CanalPro™ Jeni
Σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για παρασκευή ριζικού σωλήνα

Jeni – έτοιμοι – πάμε!

 ´ Ο τρόπος λειτουργίας Jeni προσαρμόζεται συνεχώς στην ξεχωριστή  
ανατομία του ριζικού σωλήνα

 ´ Έλεγχος της κίνησης της ρίνης σε διαστήματα χιλιοστών του δευτερολέπτου

 ´ Διακλυσμός με σιγουριά

 ´ Συσκευή εντοπισμού ακρορριζίου – μέτρηση μήκους χωρίς διακοπή

 ´ Ακριβής εφαρμογή

 ´ Χρωματική κωδικοποίηση

 ´ Κορυφαία ποιότητα



HyFlex™ EDM 
Μηχανική κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση

Οι ρίνες HyFlex EDM αποτελούν την 5η γενιά ρινών ριζικού 
σωλήνα. Οι ρίνες NiTi HyFlex EDM έχουν τελείως νέες ιδιότητες 
λόγω της καινοτόμου διαδικασίας κατασκευής τους με χρήση 
μηχανικής κατεργασίας με ηλεκτρική εκκένωση.
Αυτό δημιουργεί τη μοναδική επιφάνεια των νέων ρινών NiTi 
και καθιστά τις ρίνες HyFlex EDM ισχυρές και πιο ανθεκτικές 
στη θραύση. Αυτός ο τελείως μοναδικός συνδυασμός 
ευκαμψίας και αντοχής στη θραύση επιτρέπει τη μείωση του 
αριθμού των ρινών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και τη 
διαμόρφωση κατά τη διάρκεια των θεραπειών ριζικού σωλήνα 
χωρίς να διακυβεύεται η διατήρηση της ανατομίας του ριζικού 
σωλήνα.

Ακριβώς όπως και οι ρίνες HyFlex CM, οι ρίνες HyFlex EDM 
διαθέτουν το ήδη γνωστό φαινόμενο ελεγχόμενης μνήμης 
(Controlled Memory - CM). Κατασκευάζονται με χρήση μιας 
μοναδικής διαδικασίας στην οποία η κρυσταλλογραφική 
φάση αλλάζει από ωστενίτη σε μαρτενσίτη σε θερμοκρασία 
δωματίου, σε αντίθεση με τις συμβατικές ρίνες NiTi, 
καθιστώντας τις ρίνες εξαιρετικά εύκαμπτες, ανθεκτικές στη 
θραύση και ικανές να αναγεννηθούν πολλές φορές.

 ´ Σχεδιασμένες για επιτυχή 
κεντραρισμένη παρασκευή του 
ριζικού σωλήνα

 ´ Πολλαπλή αναγέννηση για 
επαναχρησιμοποίηση

 ´ Ειδικά σκληρυμένες για 
ασφαλέστερη εφαρμογή

 ´ Υψηλή ευκαμψία

 ´ Εξαιρετική αντοχή στη θραύση

Κλινική περίπτωση από τον

Dr. Gianluca Fumei

Το σύστημα HyFlex EDM έπεισε επίσης τους 
ειδικούς της ενδοδοντίας σε ένα τεστ στο ιατρείο με 
την εξαιρετική του ευελιξία και αντοχή στη θραύση. 
Συνιστούν τις ρίνες HyFlex EDM ως ένα σύστημα 
ρινών με το οποίο μπορούν να παρασκευαστούν 
γρήγορα και αξιόπιστα τόσο οι απλοί όσο και οι 
σύνθετοι ριζικοί σωλήνες – ακόμη και με μειωμένο 
αριθμό ρινών.

Τετραγωνική 
διατομή στο άκρο

Τραπεζοειδής 
διατομή στη μέση

Τριγωνική διατομή 
στην κορυφή

Υψηλή αντοχή στη 
θραύση
Μοναδικά σκληρυμένη επιφάνεια 
μειώνει τον κίνδυνο διαχωρισμού 
της ρίνης Σχεδιασμός 

μεταβλητής διατομής
Συμβάλλει στην υψηλή 
αντοχή σε θραύση

Προ-
αποστειρωμένες
για ασφαλέστερη 
εφαρμογή

Αποτελεσματικότητα 
κοπής
Σκληρυμένη επιφάνεια συν 
ελεγχόμενη μνήμη βελτιώνει την 
απόδοση κοπής

Έξαιρετική ευκαμψία
Ελεγχόμενη μνήμη επιτρέπει 
υψηλή ευελιξία και προ-κάμψη
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HyFlex EDM Σετ 21 mm 25 mm

HyFlex EDM Σετ διαμόρφωσης απλό 25/.12, 10/.05, 25/~ 60022267 60019363

HyFlex EDM Σετ διαμόρφωσης μεσαίο 10/.05, 20/.05, 25/~ 60022277 60022278

HyFlex EDM Σετ διαμόρφωσης μέγιστης καμπύλης 15/.03, 10/.05, 20/.05 60023494 60023495

HyFlex EDM Σετ φινιρίσματος 40/.04, 50/.03, 60/.02 60022268 60019364

HyFlex EDM Ανταλλακτικά, 3 τεμ. 15 mm 21 mm 25 mm

HyFlex EDM 25/.12 Εργαλείο διάνοιξης στομίου 60019596 - -

HyFlex EDM 15/.03 Ρίνη διαδρομής ολίσθησης - 60023493 60023492

HyFlex EDM 10/.05 Ρίνη διαδρομής ολίσθησης - 60022269 60019594

HyFlex EDM 20/.05 Ρίνη παρασκευής - 60022275 60022276

HyFlex EDM 25/~ OneFile - 60022270 60019595

HyFlex EDM 40/.04 Ρίνη φινιρίσματος - 60022271 60019597

HyFlex EDM 50/.03 Ρίνη φινιρίσματος - 60022272 60019598

HyFlex EDM 60/.02 Ρίνη φινιρίσματος - 60022274 60019599

HyFlex Παρελκόμενα

3 × Μπλοκ εξάσκησης ενδοδοντίας, ακρυλικά 60011085

HyFlex EDM Κώνοι χάρτου1 / γουταπέρκας2 PP1 100 τεμ. GP2 60 τεμ.

20/.05 60022742 60022706

OneFile 25/~ 60022743 60022707

40/.04 60022676 60022708

50/.03 60022741 60022709

60/.02 60022740 60022710

Σετ 20/.05 - 60/.02 60022744 60022705

ROEKO GuttaFlow 2 bioseal

Τυπικό σετ | 1 × Σύριγγα διπλού κυλίνδρου, 12 × Ρύγχη ανάμειξης, 1 × 
Πλακίδιο ανάμειξης

60013701 60019560

Ανταλλακτική συσκευασία | 1 × Σύριγγα διπλού κυλίνδρου 60013745 60019561

CanalPro Jeni  

Πλήρες σετ
1 × Μονάδα ελέγχου, 1 × Κινητήρας με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, 1 × Πλήρως 
μονωμένη γωνιακή χειρολαβή 1:1, 1 × Ποδοδιακόπτης bluetooth, 1 × Τροφοδοτικό,  
1 × Σετ καλωδίου ακρορριζίου, 1 × Στήριγμα συγκράτησης για καλώδιο ακρορριζίου

60023659

Σετ χωρίς γωνιακή χειρολαβή
1 × Μονάδα ελέγχου, 1 × Κινητήρας με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, 1 × Ποδοδι-
ακόπτης bluetooth, 1 × Τροφοδοτικό, 1 × Σετ καλωδίου ακρορριζίου, 1 × Στήριγμα 
συγκράτησης για καλώδιο ακρορριζίου

60024188

HyFlex™ EDM
Ρίνες NiTi και παρελκόμενα


