
 

 

 

Tisková zpráva, 3. května 2021 
 

EdgeEndo® rozšiřuje produktové portfolio pro český stomatologický trh 
 
Endo nástroj EdgeFile® X7 bude k dispozici prostřednictvím společnosti Henry Schein  

 
Albuquerque, N.M. (USA) / Brno (Česká republika) – 3. května 2021: Společnost 
EdgeEndo®, jeden z největších světových dodavatelů rotačních pilníků na bázi niklu a 
titanu (NiTi), uvede na český trh endo nástroj EdgeFile® X7, jedničku v prodeji systému 
EdgeEndo NiTi ve Spojených státech. EdgeFile® X7 je celosvětově uznáván jako 
osvědčené řešení.  
 
Patentovaný proces tepelného zpracování FireWire™ od EdgeEndo dodává nástroji 
EdgeFile X7 technologii „Canal Contouring Technology“, díky níž jsou pilníky extrémně 
flexibilní a snižuje se tvarová paměť a „odrazový“ efekt běžný u jiných nikl-titanových 
pilníků. Flexibilní EdgeFile X7 pečlivě sleduje anatomii kanálku, aniž by se narovnával, 
čímž se snižuje riziko vzniku výčnělků, posunu a perforace. Flexibilní hřídel snižuje potřebu 
nadměrného přímého přístupu, což umožňuje zachovat více struktury zubu.  
 
Produkt je nabízen se skosením 4 % a 6 % a v délkách 21 mm, 25 mm a 29 mm. 
EdgeFile® X7 je jedním z nejflexibilnějších, nejuniverzálnějších a nejodolnějších portfolií z 
hlediska cyklické únavy (separace pilníku) od EdgeEndo.  
 
Od prvního čtvrtletí roku 2021 budou systémy EdgeEndo: EdgeTaper™, EdgeTaper™ 
Platinum, EdgeGlidePath™, EdgeOne™ Fire, EdgeOne™ Fire GlidePath a nový EdgeFile® 
X7 dodávány v předem sterilizovaných obalech. 
 
Mezi vysoce kvalitní produkty EdgeEndo® řady EdgeEndo® patří nikl-titanové pilníky, 
obturátory na bázi nosičů a hroty. Pilníky a obturátory jsou vynikající alternativou k 
současným produktům na trhu a lze je v praxi použít s většinou stávajících endodontických 
motorů a obturátorových pecí.  
 
Produkty a další informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti Henry Schein v 
České republice:  
Radomír Humplík – Specialista Endodoncie 
Telefon: +420 601 122 348; E-mail: radomir.humplik@henryschein.cz 
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O společnosti EdgeEndo® 
 
Společnost EdgeEndo založil v roce 2012 americký endodontista Dr. Charles Goodis. 
Posláním společnosti EdgeEndo, která podniká ve více než 30 zemích po celém světě, je 
dodávat vysoce kvalitní stomatologické produkty a řešení za přijatelné ceny, ze kterých 
budou těžit lékaři i pacienti kdekoliv. Inovace jsou srdcem EdgeEndo. Oblíbené a klinicky 
úspěšné produkty nicméně nevyžadují změny klinické techniky ze strany zubních 
profesionálů, kteří pracovali s jinými endodontickými produkty.  
 
Korporátní kontakty pro média 
 
Julie Cabrera – Mezinárodní marketingový specialista, EdgeEndo;  
Telefon: +1 (505) 872-1115; E-mail: julie@edgeendo.com  
 
Stefanie Fleige – Ředitel, PR – EMEA, Henry Schein;  
Telefon: +49 (0)40 – 65 668 – 691; E-mail: stefanie.fleige@henryschein.de 
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