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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ασθενής με πόνο στο δόντι 26 και βαθιά περιφερική τερηδονική 
βλάβη.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Παρασκευή έντονα καμπύλου προφίλ ριζικού σωλήνα με 
καμπυλότητα σχεδόν 90 μοιρών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Άνοιγμα του πολφού.

• Παρασκευή με τη ρίνη EDM γενικής χρήσης σε μέγεθος ISO 25.

• Διεύρυνση του ακρορριζίου με ρίνη 40/.04 και 50/.04 υπερώια.

• Έμφραξη με γουταπέρκα και GuttaFlow 2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

• Ασφαλή και αποτελεσματική παρασκευή των ριζικώνσωλήνων με 
έντονες καμπύλες 
- Λόγω της καινοτόμου διαδικασίας κατασκευής, οι ρίνες NiTi HyFlex 

EDM διαθέτουν ελεγχόμενη μνήμη και είναι εξαιρετικά εύκαμπτες και 
ανθεκτικές στη θραύση. 

• Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα με τη χρήση μειωμένου 
αριθμού ρινών
- Η παρασκευή με μόνο μία ρίνη EDM γενικής χρήσης σε μέγεθος ISO 

25 είναι απολύτως επαρκής.

• Ασφαλής χειρισμός λόγω της κεντραρισμένης παρασκευής του 
ριζικού σωλήνα 
- Φαινόμενο ελεγχόμενης μνήμης, το οποίο επιτρέπει τη βέλτιστη 

παρασκευή στο κέντρο του ριζικού σωλήνα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι ρίνες HyFlex EDM είναι ιδανικά κατάλληλες για την απλή και
αποτελεσματική παρασκευή των ριζικών σωλήνων με έντονες καμπύλες 
και χρησιμοποιούνται με μειωμένο αριθμό εργαλείων. Η διαδικασία 
κατασκευής EDM παράγει ρίνες οι οποίες είναι εύκαμπτες και εξαιρετικά 
ανθεκτικές στη θραύση .Λόγω τουφαινομένου ελεγχόμενης 
μνήμης,μπορούμε εκ των προτέρων  να προ-καμψουμε τις ρίνες HyFlex 
ώστε να μην αναπηδήσουν στο αρχικό τους σχήμα .

"Σε αυτήν την περίπτωση, τα ενδοδοντικά εργαλεία 
φτιαγμένα από λεπτό σύρμα μπόρεσαν να δείξουν τις 
πραγματικές άθραυστες ιδιότητές τους.Ο καθαρισμός 
του ριζικού σωλήνα ολοκληρώθηκε σε μόλις λίγα 
λεπτά.Ακόμα και σε τόσο υπερβολικά κυρτόυς  
ριζικούς σωλήνες, δεν ήταν απαραίτητος o πρόσθετος 
εξοπλισμός και η παρασκευή μπόρεσε να διενεργηθεί 
χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία και με ελάχιστο 
κίνδυνο.„
Dr. Thomas Rieger

προηγουμένως HyFlex EDM Onefile 25/~ Κατάσταση μετά την πλήρωση του 
ριζικού σωλήνα
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