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R6 ReziFlow NiTi-pilníkový systém je určen pro reciproční opracování kořenového kanálku

1. Indikace
Levotočivé reciproční opracování rovných a zakřivených kanálků v endodontickém přístroji.

2. Kontraindikace
Použití v silně zakřivených kanálcích v apikální oblasti, zakřivených kanálcích ve tvaru S nebo silně kalcifikovaných 
kanálcích.

3. Průběh ošetření
Obecně:
- Nástroje jsou určeny k jednorázovému použití (u jednoho pacienta). K ošetření až 3 kořenových kanálků jedním 
pilníkem.
- Dodržujte doporučení o použití NiTi-pilníků jako i čistění a desinfekci kořenových kanálků.
- Nástroje kontrolujte pohledem také během ošetření nebo vyplachování kanálku, např.plastická deformace, břity 
a vadné nástroje včas vyřaďte.

Před použitím R6 ReziFlow
- Zkontrolujte tvar kořenového kanálku pomocí rentgenového snímku.
- Zprůchodněte vstup do kořenového kanálku např. pomocí Gates nebo Opener OP10L19.

Použití R6 ReziFlow pilníků
- Nasondujte kořenový kanálek pomocí strojových nástrojů (např.PathGlider) nebo pomocí ručních nástrojů (např.
Patecy pilník, K-pilník). Nástroj musí být nakonec zaveden do kořenového kanálku bez jakéhokoliv odporu.
- Použití odpovídajícího R6 ReziFlow nástroje je závislé od velikosti sondovacích pilníků.
sondování s nástrojem velikost 015: použití R6 ReziFlow velikost ISO 025
sondování s nástrojem velikost 020: použití R6 ReziFlow velikost ISO 030
sondování s nástrojem velikost 025: použití R6 ReziFlow velikost ISO 035
sondování s nástrojem velikost 030: použití R6 ReziFlow velikost ISO 040
sondování s nástrojem velikost 035: použití R6 ReziFlow velikost ISO 045
sondování s nástrojem velikost 040: použití R6 ReziFlow velikost ISO 050
- Zaveďte odpovídající nástroj nástroj do kořenového kanálku. Nástroje používejte podle pravidla 
„Picking motion“, krátkými pohyby nahoru a dolů v maximální délce 5 sekund dle principu Single-leght.
- Nástroje v průběhu ošetření očistěte kartáčkem např.595 a kořenový kanálek dostatečně proplachujte pro 
odstranění zbroušené substance z kořenového kanálku. Nástroje používejte pouze s minimální přítlačnou silou. 

Když ucítíte, že nástroj pracuje s jakýmkoliv odporem, nesmí být dále používán, ale musí být zkontrolována 
průchodnost kanálku pomocí ručních nástrojů, příp. musí být obnoveno zprůchodnění. Jinak hrozí možnost 
fraktury kořenového kanálku, případně zlomení nástroje.

Doporučení k pracovnímu pohybu
- R6 ReziFlow může být používán v běžně dostupných přístrojích, které umožňují reciproční pohyb. Protože tyto 
nástroje jsou řezací v levotočivém směru, musí být použit v přístrojích, které z větší části pracují v levotočivé 
orientaci.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k zaklínění a následnému zalomení nástroje, protože tyto nástroje 
nemají dostatečnou řezací schopnost v pravotočivém směru. 

4. Následné ošetření
Ošetřený kořenový kanálek může být následně, dle obecných medicínských postupů, vyplněn např 
kondensovaným gutaperčovým čepem (Komet R6 ReziFlow gutaperčové čepy kónus .06 nebo .04 pro R6 ReziFlow 
pilníky velikosti ISO 045 a 050) nebo jiným výplňovým systémem např. Komet F360 Fill, příp. termoplasticky.

5. Ošetření
Ošetření ve smyslu čištění, desinfekce a sterilizace k opětovnému použití není v případě těchto sterilně 
zabalených pilníků zamýšleno. Tyto nástroje jsou vyvinuty k jednorázovému použití (u jednoho pacienta). 
Použité nástroje vyřaďte, protože není zaručeno další bezrizikové použití těchto nástrojů např. infekce nebo 
bezproblémové použití nástroje. V poškozeném balení nejsou nástroje dále sterilní a nemohou být použity.

6. Skladování
Sterilní nástroje v originálním balení chraňte před světlem a horkem. Skladujte v suchém a čistém prostředí. 
Neuchovávejte ve stejné místností, kde jsou chemikálie a chemické roztoky. 
 
7. Bezpečnost a odpovědnost
Dodržujte aktuální všeobecné informace týkající se použití nástrojů v aktuálním katalogu firmy Komet. 
Uživatel odpovídá za kontrolu výrobků před použitím a za to, že budou vhodné k danému účelu. 
Uživatel odpovídá za správné používání nástrojů. V případě spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG částečně či celkově odmítá odpovědnost za veškeré následné škody, zvláště 
za škody způsobené nedodržováním našich pokynů ohledně používání a stejně tak i použitím k jinému než 
schválenému účelu uživatelem.
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R6 ReziFlow pilníky jsou u velikostí 025-040 kónus .06, velikosti 045 a 050 kónus .04

=
Nepoužívejte opakovaně! 
(pouze k jednorázovému použití)

ƒ Preparace kořenového kanálku

°
Nepoužívejte v případě poškození obalu  ≠ Sterilizováno ozařováním

:
Doba použitelnosti
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