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DIAGNOSTIC

• Pacient cu dureri la dintele 26 şi defect carios distal profund.

PROVOCARE

• Prepararea unui traiect de canal foarte curbat, cu o curbură de 
aproape 90 de grade.

TRATAMENT

• Deschiderea pulpei.

• Preparare cu pila EDM universală de mărimea ISO 25.

• Lărgire apicală cu o pilă 40/.04 şi suplimentar palatinal cu o pilă 
50/.04.

• Obturaţie cu gutapercă şi GuttaFlow 2.

AVANTAJELE UTILIZATORULUI

• Prepararea eficientă şi în condiţii de siguranţă a canalelor 
radiculare foarte curbate
- Datorită procesului de fabricaţie inovator, pilele HyFlex EDM NiTi 

au memorie controlată şi sunt extrem de flexibile şi de rezistente la 
rupere. 

• Rezultate rapide şi sigure prin utilizarea unui număr redus de pile
- Prepararea cu numai o pilă EDM universală de mărimea ISO 25 

este total suficientă.

• Operarea în condiţii de siguranţă datorită preparării centrate a 
canalului 
- Efect de memorie controlată, permiţând prepararea optimă în 

centrul canalului.

CONCLUZIE

Pilele HyFlex EDM sunt adecvate în mod ideal pentru prepararea 
simplă şi eficientă a canalelor radiculare foarte curbate, cu ajutorul 
unui număr redus de pile. Procesul de fabricaţie EDM produce pile care 
sunt extrem de rezistente la rupere şi flexibile. Datorită efectului de 
memorie controlată, pilele HyFlex pot fi îndoite în prealabil şi nu revin 
la forma lor iniţială. 

„În acest caz, instrumentele endodontice filigrane ar 
putea să-şi dovedească în mod evident adevăratele 
lor proprietăţi anti-rupere. Canalul a putut fi curăţat 
în numai câteva minute. Chiar şi în astfel de canale 
radiculare extrem de curbate nu a fost necesar 
niciun echipament suplimentar şi prepararea s-a 
putut efectua utilizând instrumente standard şi fără 
risc mai mare.”
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