EndoWave Sıralaması
Mekanik preparasyondan önce kanallar 0.12 boyuta kadar manuel olarak açılmalıdır.
Sonrasında giriş yolu EndoWave 15/02>20/02 eğeler ile 400-600 tur/dakika devirle tamamlanabilir (eğer kanal imkan
veriyorsa sonunda 25/02' nolu eğe kullanılabilir)
Bu aşamada her NaOCl irrigasyon sıvısı ile temasın ardından enstürmanların EDTA JEL sıvısı ile kullanılmaları tavsiye
edilir. (EndoWave Gel : %19 EDTA içerikli bir solüsyondur)

EndoWave sistemi Crown-Down
tekniğine dayanmaktadır ve 2
temel kit halinde sunulmaktadır.

Normal ve eğri kanallar için sıralama (Uni Kit)

i Kit

Her kit farklı çap ve eğimi olan
4 ' er adet eğeden oluşur
Uni Kit / Universal Kit:
Normal ve eğri kanallar için
(Dr. G. Uccelli tarafından hazırlanmıştır)

Uni Kit
Preparasyonu
Sonrasında preparasyonu #25/04 ve #20/06 ile sürdürün.
Preparasyona
apikal
Çalışma boyunun 2-3mm yakınına kadar #25/02 ve tekrar #25/04 ile
#25/06 eğe ile
foramende
devam edin
başlayın ve
#20/06 nolu eğe
kanalın 1/3 veya
ile bitirin
1/2 uzunluğuna
kadar girin
Eğer direnç ile karşılaşırsanız bitimi #25/04 ile yapın
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Article no
(ürün kodu)

6820-525

L- Kit / Large Kit:
Geniş ve düz kanallar için

Geniş ve düz kanallar için sıralama (L-Kit)

(Dr. G. Uccelli tarafından hazırlanmıştır)

L- Kit

Preparasyona
Sonrasında preparasyonu #30/06 ve #25/06 ile
#35/08 eğe ile
sürdürün. Çalışma boyunun 2-3mm yakınına kadar
başlayın ve
#20/06 ile devam edin
kanalın 1/3 veya
1/2 uzunluğuna
kadar girin

Geniş kanallarda
mümkünse
preparasyonu
#30/06 nolu eğe
ile bitirin

Morita Endo Cihazlar ile Uyum
EndoWave kanal eğesi sistemi, J. Morita Dentaport ZX ile kullanılmak
üzere optimum şekilde tasarlanmıştır. Root ZX ve Tri Auto ZX modülleri
operatöre, bir endo motor kullanarak, eşzamanlı endometrik ölçüm yapıp
kök kanalı tedavisine yönelik güvenli bir yöntem sunmaktadır.
Türkiye Distrbitörü:

METCO DENTAL

Albay Faik Sözdener Cad. No:17/4
Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 345 74 24
Fax: 0216 349 93 68
e-posta: metco@metcodental.com
kurumsal site: www.metcodental.com
satış sitesi: www.metcomarket.com
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Article no
(ürün kodu)

6820-625

