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DIAGNÓSTICO

• Paciente com dor no dente 26 e cárie distal profunda.

DESAFIO

• Preparação de um perfil de canal extremamente curvo com 
curvatura de quase 90 graus.

TRATAMENTO

• Abertura da polpa.

• Preparação com a lima EDM universal no tamanho ISO 25.

• Alargamento apical com uma lima 40/.04 e palato 50/.04.

• Obturação com guta-percha e GuttaFlow 2.
VANTAGENS PARA P UTILIZADOR

• Preparação segura e eficiente de canais radiculares extremamente 
curvos
- Graças ao processo de fabrico inovador, as limas HyFlex EDM NiTi 

têm uma memória controlada e são extremamente flexíveis e 
resistentes à fratura. 

• Resultados rápidos e fiáveis com um número reduzido de limas
- Para a preparação, basta apenas uma lima EDM universal no 

tamanho ISO 25.

• Operação segura devido à preparação no centro do canal 
- Efeito de memória controlada, o que permite uma excelente 

preparação no centro do canal.

CONCLUSÃO

As limas HyFlex EDM são ideais para a preparação simples e eficiente 
de canais radiculares extremamente curvos com um número de limas 
reduzido. O processo de fabrico EDM produz limas extremamente 
resistentes à fratura e flexíveis. Graças ao efeito de memória 
controlada, as limas HyFlex podem ser previamente dobradas e não 
voltam para trás. 

"Neste caso, os instrumentos endodônticos para 
anatomias complexas puderam demonstrar 
claramente as suas verdadeiras qualidades em 
termos de resistência à rutura. Foi possível limpar o 
canal em poucos minutos. Mesmo em canais 
radiculares extremamente curvos, não foi 
necessário recorrer a equipamento adicional e a 
preparação pôde ser feita com instrumentos 
comuns e sem grandes riscos.“
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Pré-cirúrgico HyFlex EDM Onefile 25/~ Situação depois do enchimento do 
canal radicular
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