
Naším posláním je dodávat endodontické produkty
a řešení  za dostupné ceny, která budou přínosem

6 klinických případů zpracovaných zubními lékaři

prozubní lékaře a pacienty po celém světě.



O EdgeEndo

Společnost EdgeEndo vznikla v roce 2012 a 
založil ji endodontista, dr. Charles Goodis. V 
současné době se značka EdgeEndo prodává 
ve více než 30 zemích světa a jejím posláním je 
poskytovat vysoce kvalitní dentální produkty a 
řešení za dostupné ceny, která budou přínosem 
pro zubní lékaře a pacienty po celém světě. 
Základem značky EdgeEndo jsou inovace, a 
věříme, že nadstandardní technologie by 
neměla být spojena s nadstandardní cenou.

– Charles J. Goodis,
DDs, Endodontista, 
Albuquerque, NM, USA, 
zakladatel a majitel 
společnosti EdgeEndo®

Nechte nás Vám 
pomoci ke 
skvělým 
kořenovým 
kanálkům.



Klinické 
výsledky & 
Klinické případy



Klinický případ 1
Pacient byl odeslán do naší ordinace za 
účelem vyšetření a ošetření zubu 36. Klinicky 
měl zub 36 kompozitní MOD výplň, reakce na 
chlad byla negativní a na poklep byl zub 
citlivý. Předoperační RTG snímek odhalil u 
zubu 36 malou periapikální rentgen 
kontrastnost související s meziálním kořenem 
a středně velkou související s distálním 
kořenem.

Nekróza dřeně se symptomatickou 

apikální periodontitidou.

Endodontická diagnóza

Zub 36 byl vyhodnocen, byly identifikovány pozice MB, ML a DB, DL 
kanálků. Kanálky byly opracovány rotačními kořenovými nástroji EdgeFile 
X7 za použití techniky crown-down.

Před ošetřením

– James A. Wealleans, D.M.D., endodontista s 
certifikací od American Board of Endodontics, 
odborný asistent, klinický lékař v Sydney, 
Austrálie



Pracovní délky byly stanoveny prostřednictvím apex lokátoru a 
následně potvrzeny na RTG snímku. Systém kanálků byl obturován 
pomocí biokeramického pečetidla (BUSA, BC Sealer).

Přístupová kavita byla ihned rekonstruována pomocí duálně 
tuhnoucího dostavbového materiálu vyztuženého skleněnými 
vlákny. Sekvence kořenových nástrojů pro techniku crown-down 
(velikosti dle výrobce).
X7 velikosti 25.06 až po odpor, dále 20.06 po odpor, pak 25.06 po 
odpor. Pracovní délka kořenového nástroje až do velikosti 15, v 
případě potřeby 17.04, 30.04, 35.04, 40.04. V tomto případě byl 
posledním použitým rotačním kořenovým nástrojem 40.04 za 
rychlosti 500 ot./min a točivého momentu 2,6 N/cm.

Po obturaci Výsledek



Klinický případ 2
KLINICKÝ MANAGEMENT SKRYTÝCH APIKÁLNÍCH 
ZAKŘIVENÍ

Ve většině případů jsou apikální zakřivení orientovaná distálně a dobře 
viditelná na tradičních 2D periapikálních RTG snímcích. V některých 
případech však může mít endodontista podezření (např. pokud 
kořenový nástroj snadno nepostupuje) nebo i rovnou nalézt (na CBCT 
snímcích nebo pomocí Clarkova pravidla bukálního objektu) skrytá ostrá 
zakřivení s různou orientací. V takových případech se radí použít velice 
pružné, vůči cyklické únavě odolné martenzitické kořenové nástroje (v 
prezentovaném případě byly použity nástroje EdgeEndo X7 velikosti 17 a 
25 se zúžením .04), s efektem zpětného odrazu, aby se snížilo riziko vzniku 
výstupků nebo transportace apikální části kanálku.

V těchto úzkých apikálních zakřiveních je možné použít rotační nástroje 
X7 za recipročního pohybu ve směru chodu hodinových ručiček 
(150°-30°), jímž se zvýší odolnosti vůči torznímu napětí. Jinak se, při použití 
kontinuální rotace, doporučuje o něco snížit bezpečnostní limity pro 
točivý moment. Tímto způsobem se zlepší torzní i ohybová odolnost a je 
možné bezpečně ošetřit i tato nebezpečně skrytá ostrá zakřivení.

Gianluca Gambarini, univerzita v Římě, La 

Sapienza, Stomatologická fakulta; vedoucí 
katedry endodoncie
Alessio Zanza, Univerzita Sapienza v Římě



65letá pacientka byla odeslána na endodontické ošetření druhého 
dolního moláru (37). Uváděla anamnézu spontánní bolesti, otoku a 
píštěle. Na základě provedení testů vitality a radiologického 
vyšetření byla u zubu diagnostikována symptomatická apikální 
periodontitida.

Pomocí vysokorychlostních diamantových frézek byla preparována 
tradiční přístupová kavita a pomocí ultrazvukových hrotů byla 
lokalizována tři ústí do kanálků. K prozkoumání endodontického 
systému všech kořenů byl použit kořenový nástroj K-file č. 08, 
nicméně v distálním kanálku nedosáhl do apexu. Předběžné rozšíření 
a opracování střední třetiny bylo dosaženo pomocí malého (žlutého) 
recipročního kořenového nástroje EdgeOne (EdgeEndo, 
Albuquerque, NM) používaného za poklepávání a povytahování o 
1-2 mm, který střídal předozadní pohyb (povytahování), jehož cílem 
bylo koronální rozšíření kanálků. Po celou dobu byla prováděna 
častá a důkladná manuální irigace roztokem 5% chlornanu sodného. 
Po vytvarování koronální a střední části byla pomocí kořenového 
nástroje K-file č. 10 stanovena pracovní délka a proces tvarování byl 
dokončen martenzitickými nástroji X7 (EdgeEndo, Albuquerque, NM) 
o velikostech 17 a 25, se zúžením .04. Nástroje byly použity za 
recipročního pohybu (150-30), aby se zvýšila jejich odolnost vůči 
torznímu a ohybovému napětí (obr. 2).

Při pohledu na tento předoperační RTG snímek by měly být 
patrné dvě informace týkající se tohoto endodontického 
případu (obr. 1):

Obliterovaná dřeňová dutina a úzké kanálky - 

Neobvyklá anatomie distálního kořene

Kazuistika

Obr.1

Obr.2



Závěrečná irigace byla provedena nejprve za sonické aktivace 
roztoku EDTA po dobu 1 minuty, poté za sonické aktivace roztoku 
NaOCl opět po dobu 1 minuty.
Systém kořenových kanálků byl vypláchnut, vysušen a pak 
obturován hydraulickou technikou použití jednoho kuželu a 
biokeramického pečetidla (BUSA, BC Sealer). Kvalita ošetření byla 
zkontrolována na dvou periapikálních RTG snímcích z různých úhlů 
(obr. 3-4).

odolných nástrojů v kombinaci s bezpečnějšími recipročními pohyby 
nástroje, umožnila potřebný průnik skrytým zakřivením bez jakýchkoli 
iatrogenních chyb. Nástroje X7 byly zvoleny pro jejich inovativní 
výrobní proces, který jim dodává nebývalou pružnost a odolnost vůči 
cyklické únavě, a umožňuje lékařům provádět procedury, které by 
byly s tradičními tepelně nezpracovanými kořenovými nástroji 
náročné, ne-li zcela nepředstavitelné. Přesněji řečeno, společnost 
EdgeEndo se zaměřila na výzkum a vývoj v oblasti tepelného 
zpracování NiTi kořenových nástrojů a vyvinula patentovaný proces 
výroby kořenových nástrojů FireWire™, které vykazují 2 až 8krát vyšší 
odolnost proti cyklické únavě (a pružnost) než jiné NiTi kořenové 
nástroje. Výhody pružných kořenových nástrojů se zdají být zřejmé při 
složitém zakřivení, ale kořenové martenzitické nástroje X7 nabízejí 
také další výhodu: menší „tvarovou paměť“. Ačkoli se tvarová paměť 
může zdát výhodná, může způsobovat, že se kořenový nástroj v zubu 
„odrazí“, čímž vznikne laterální tlak na stěnu kanálku a může dojít k 
transportaci kanálku nebo vzniku výstupků. Tato kazuistika ukazuje, 
jak vynikající klinický výkon mají kořenové nástroje X7 v případě velmi 
složité anatomie, protože zabraňují výše zmíněným běžným 
iatrogenním chybám.

Podezření lékaře na neobvyklou anatomii distálního kořene bylo 
potvrzeno na základě RTG snímku z nepřímého úhlu, který zachytil 
ostré skryté zakřivení v apikální třetině kanálku. Nicméně, technika 
crown-down (tvarování nejprve koronální a střední třetiny, které 
redukuje koronální překážky) a správná volba velice pružných a  

Obr.3 Obr.4



Klinický případ 3
Pacient byl odeslán do naší endodontické ordinace za 
účelem vyšetření a ošetření zubu 46. Klinicky byl zub 46 
opatřen celokeramickou korunkou, reakce na chlad byla 
negativní a na poklep byl zub citlivý. Předoperační RTG 
snímek odhalil u zubu 46 periapikální rentgen kontrastnost 
související s distálním kořenem a silné zakřivení distálního 
kořene v apikální třetině.

Nekróza dřeně se symptomatickou 

apikální periodontitidou.

Zub 46 byl vyhodnocen, byly identifikovány pozice MB, ML a DB, DL 
kanálků. Kanálky byly opracovány rotačními kořenovými nástroji EdgeFile 
X7 za použití techniky crown-down.

Endodontická diagnóza

Před ošetřením

– James A. Wealleans, DD.M.D., endodontista s 

certifikací od American Board of Endodontics, 
odborný asistent, klinický lékař v Sydney, 
Austrálie



Pracovní délky byly určeny pomocí apex lokátoru a následně potvrzeny 
měřením dle RTG snímku. Systém kanálků byl obturován biokeramickým 
pečetidlem (BUSA, BC Sealer). Přístupová kavita byla ihned rekonstruována 
pomocí duálně tuhnoucího dostavbového materiálu vyztuženého skleněnými 
vlákny.
Sekvence kořenových nástrojů pro techniku crown-down (včetně velikostí)
Kořenový nástroj EdgeFile X7 25.06 až po odpor, poté 20.06 po odpor, dále 
pak 25.06 po odpor. V případě potřeby do plné pracovní délky ruční kořenový 
nástroj po velikosti 15, 17.04, 30.04, 35.04, 40.04.
U tohoto případu jsem energicky použil ruční kořenové nástroje překračující 
obvykle používanou sekvenci až po nástroj č. 35K a dokončoval jsem 
nástrojem X7 35.04 při rychlosti 500 ot./min a točivém momentu 2,6 N/cm.

Umístění kuželu

Nástroje značky EdgeEndo 
jsou jednoznačně nejlepší 
rotační nástroje na trhu! 
Jejich pružnost a odolnost je 
bezkonkurenční! Přechod na 
jejich používání byl 
bezproblémový a zalamování 
kořenového nástroje se stalo 
minulostí!
– James A. Wealleans,
D.M.D., endodontista s certifikací 
od American Board of 
Endodontics, odborný asistent, 
klinický lékař v Sydney, Austrálie



Klinický případ 4
ENDODONTICKÁ KAZUISTIKA – HYBRIDNÍ 
TECHNIKA POUŽITÍ KOŘENOVÝCH NÁSTROJŮ (HTT)

Do ordinace přišla 42letá pacientka, která si stěžovala na frakturu 
korunky a silnou bolest v levém dolním laterálním úseku. Intraorální a 
radiologické vyšetření odhalilo disto-okluzální kaz v zubu 36 a distálně 
obnažený růžek dřeně. Zub byl silně citlivý na tepelný test chladem, což 
vedlo k diagnostice akutního zánětu dřeně a navržení endodontického 
ortográdního ošetření, které bylo pacientkou odsouhlaseno. V souladu 
s minimálně invazivním přístupem byla preparována přístupová kavita 
začínající v distální části zubu, čímž se zabránilo zbytečné ztrátě 
struktury dentinu. Toto rozhodnutí bylo kompromisem mezi výhodami, 
které poskytuje širší, přímý přístup (ideální u složitých úzkých zakřivení, 
jaká byla v tomto případě) a nevýhodami vyplývajícími z oslabení 
zbytkové struktury zubu: meziální okrajový hřeben byl intaktní a bylo 
rozhodnuto jej v souladu s minimálně invazivními endodontickými 
protokoly zachovat.

Kromě toho, je-li molár jako v tomto případě nakloněn mírně distálně, 
není vždy možné ideální přímé zavedení endodontických nikl-titanových 
(NiTi) rotačních nástrojů. Složitější konfigurace kořenových kanálků (tj. 
jsou-li jako v tomto případě přítomny vedlejší kanálky) vyžadují při 
plánování adekvátního endodontického přístupu větší pozornost, aby 
byl zajištěn řádný přístup do všech jednotlivých ústí.

Prof. Gianluca Gambarini



Po preparaci sestupové dráhy nerezovými nástroji K-files až po 
velikost 15 a stanovení pracovní délky pomocí elektronického apex 
lokátoru byly použity nástroje ETP v následující sekvenci: S1, S2, F1, F2. 
Všechny nástroje dosáhly plné pracovní délky za šetrné rotace o 
rychlosti 300 ot./min (a točivého momentu 2 N), aby se zabránilo 
přetížení. Byly zvoleny dva zásadní pracovní parametry. Zaprvé se s 
nástroji postupovalo při pohybu dovnitř pomalu, v krocích (při 
každém kroku postup o ne více než 1-2 mm) a po každém kroku byly 
nástroje vyjmuty z kanálků, byly jim očištěny břity a provedena 
irigace kanálku. Takto opatrný postup umožnil zabránit nadměrnému 
tření v důsledku širšího záběru břitů a snížilo se množství detritu v 
břitech. Debridementu navíc pomohla častější irigace a menší 
produkce detritu.

Lékař si byl dobře vědom toho, že by NiTi rotační nástroje byly z 
důvodu přítomnosti několika zakřivení vystaveny vysokému 
ohybovému napětí, což by vyžadovalo flexibilitu při pronikání a 
nutnost vyhnout se iatrogenním chybám. Prvním parametrem proto 
byla volba extrémně pružných, tepelně zpracovaných 
martenzitických NiTi nástrojů s kontrolovanou pamětí. Druhým byla 
volba nástrojů s různými zúženími, aby se minimalizovalo zablokování 
kuželu a efekt zašroubování. Třetím parametrem byla volba nástrojů s 
dostatečnou masou kovu, která vydrží torzní zatížení v úzkých 
kanálcích. Volba padla na nástroje EdgeTaper Platinum (ETP) od 
společnosti EdgeEndo, Albuquerque, NM, které poskytly všechny 
potřebné vlastnosti. Jedná se o velmi odolné a pružné nástroje, které 
lze deformovat snáze než konkurenční kořenové nástroje, a přitom si 
zachovají svůj tvar, což umožňuje snazší zavedení a minimalizuje 
nutnost preparace širší přístupové kavity.

Kvalita a cena jsou prvotřídní a 
nikdy se mi žádný kořenový 
nástroj nezlomil.

– Dr. William E Judson, rodinný a praktický 
zubní lékař, El Sobrante, CA, USA



Obrázky 3 a 4 zachycují pěkné zachování trajektorie kanálků a 
řádné vytvarování (vyhovující průměry kanálků lze lépe ocenit na 3D 
snímcích na obr. 2 a 3), přičemž celé ošetření bylo provedeno 
snadno a rychle během jedné 45minutové návštěvy, bez 
iatrogenních chyb a deformací nebo zalomení nástrojů. Kanálky 
byly obturovány jedním kuželem technikou hydraulické obturace za 
studena pomocí biokeramického pečetidla (BUSA, BC Sealer), což 
je materiál poskytující jednoduché a rychlé řešení.

Druhým parametrem bylo použití pohybu směrem ven za účelem 
rozšíření koronálních částí kanálků. To bylo možné provést pomocí 
stejného nástroje ETP, ale pro nástroje S1 a S2 byly zvoleny o něco 
pevnější rotační nástroje EdgeTaper (ET). Nástroje ET mají stejný tvar 
jako nástroje ETP, ale nejsou tepelně zpracované, díky čemuž jsou o 
něco tvrdší a při broušení účinnější. Nástroje ET S1 a S2 (použité v 
odpovídajícím pořadí po ETP S1 a S2) tedy umožnily rychlejší a 
efektivnější koronální rozšíření. Byly použity pouze za pohybu směrem 
ven (povytahování), za vyšší rychlosti (500 ot./min) a nižšího točivého 
momentu (1,5 N). Díky odstranění koronálních překážek a zvětšení 
průměrů kanálků umožnily nástroje ET S1 a S2 rychlejší a bezpečnější 
apikální preparaci pomocí nástrojů ETP F1 a F2, což je zachyceno na 
CBCT snímcích (obr. 2 a 3). Pohyb směrem ven je prokazatelně 
výrazně bezpečnější a dochází při něm k minimálnímu torznímu a 
ohybovému zatížení rotačních NiTi nástrojů, díky čemuž nástroje nikdy 
nemají plný záběr ani se nezablokují uvnitř kanálku. Tato nová, 
inovativní kombinace podobných nástrojů (ET a ETP) s různými 
vlastnostmi souvisejícími s odlišným výrobním procesem se nazývá 
„hybridní technika použití kořenových nástrojů“ (Hybrid Heat 
Treatment – HTT) a byla provedena za použití výše zmíněných 
nástrojů.

Vyzkoušejte naše produkty



Klinický případ 5
Od té chvíle jsem používal nástroj EdgeGlidePath od společnosti 
EdgeEndo, který se ideálně osvědčuje v úzkých kanálcích. Jakmile se 
začal po 1-2 mm zpomalovat, přerušil jsem preparaci, abych oblast 
irigoval, zkontroloval kořenovým nástrojem velikosti 10 a až poté jsem 
pokračoval do plné pracovní délky nástrojem EdgeGlidePath.

Podle mých zkušeností je mnoho endodontických nástrojů náchylných k 
rozvinutí – tedy, s výjimkou kořenových nástrojů EdgeOne Fire. Dříve jsem 
používal kořenové nástroje od jiného předního výrobce, ale přechod na 
NiTi reciproční nástroje od společnosti EdgeEndo mi umožnil poskytovat 
bezpečnější a efektivnější endodontická ošetření. Nástroje z tohoto 
pokrokového 4složkového systému jsou pružnější a odolnější, díky čemuž 
se zkracuje doba ošetření kořenového kanálku, přičemž zejména nástroj 
Glidepath ze systému EdgeOne Fire mi poskytuje dostatečný přístup pro 
účinnou irigaci. Následující kazuistika je ukázkou toho, jak mi špičková 
technologie výroby společnosti Edge Endo pomáhá snadno pronikat 
kanálky a dosahovat úspěšných výsledků. Díky pružnosti a snadnému 
použití, které kořenové nástroje EdgeOne Fire nabízejí, jsem provedl 
ošetření tohoto kanálku rychle a bezpečně. Při srovnání snímků 
pořízených před ošetřením a 4 měsíce po něm jsou patrné známky 
úspěšného hojení a absence píštěle. Myslím, že tyto kořenové nástroje 
jsou skvělé a měl by je mít každý zubní lékař.
Pacient ke mně byl odeslán lékařem, který nedokázal proniknout jeho 
klikatými, kalcifikovanými kanálky s výčnělky, pravděpodobně i proto, že 
neměl pro tento případ ideální nástroje. Během ošetření jsem pomocí 
svých kořenových nástrojů velikosti 8 a 10 pronikl kanálky pacienta až po 
apex.

Sean Sunyoto, DDS

RTG snímek 
pořízený před 
ošetřením a 4 
měsíce po ošetření



Klinický případ 6
Vášeň pro endodoncii

Když se jí kolegové ptají, proč se rozhodla pro specializaci v endodoncii, 
odpovídá: „Miluji výzvy a každý člověk a zub je jiný. Nikdy nejde o 
nudnou chvíli, ale jen o nudný vrtáček!“ Smysl Dr. Yaniny Figueroa pro 
humor je stejně vybroušený jako její dovednosti. To jsme pochopili již po 
několika minutách rozhovoru s ní. Vyrostla v Portoriku, kde navštěvovala 
státní střední školu, pak získala v roce 2003 bakalářský titul v oboru 
biologie na University of Puerto Rico-Mayagüez Campus a v roce 2007 
titul D.M.D na University Of Puerto Rico School Of Dental Medicine. 
Během svého postgraduálního studia se věnovala endodoncii a 
současně pracovala v soukromé ordinaci jako praktická zubní lékařka. 
Dr. Figueroa zhmotnila své sny v roce 2013, kdy dokončila studium 
endodoncie na The University of Pennsylvania. Zde se vzdělávala ve 
využívání nejnovějších technologií a navštěvovala kurz University of 
Pennsylvania Vision of Excellence in Endodontics.

Neměla jsem žádnou 
podporu… ale tohle 
je jediný kořenový 
nástroj, který mi mohl 
v daném případě 
pomoct.
– Dr. Yanina Figueroa, 
endodontistka, Endodontics 
of Cobb, Atlanta, GA. USA

Dr. Figueroa Tames, endodontistka, 

Endodontics of Cobb, Atlanta, GA. 
USA

Následující kazuistika byla přepsána ze 
Skypového rozhovoru a publikována se 
svolením Dr. Yanina Figueroa.



Obr.: Kazuistika Dr. Yaniny Figueroa „Beastly 
Bifurcation“ byla publikována v dubnovém vydání 
časopisu DentalTown z roku 2015.

Setkali jsme se s ní na základě propojení 
s naší facebookovou stránkou 
EdgeEndo®. Při své neustálé snaze o 
hledání nejnovějších a nejlepších 
nástrojů pro řešení náročných případů 
našla Dr. Figueroa nástroje EdgeFile® s 
tepelnou úpravou a stala se jedním z 
jejich „prvních osvojitelů“. Je takovým 
fanouškem, že se její kazuistika „Beastly 
Bifurcation“ stala součástí reklamní 
kampaně EdgeEndo®.

Kazuistika „Beastly Bifurcation“ od Dr. Yaniny Figuero
Jsem endodontistka z Atlanty ve státě Georgia, specializaci jsem absolvovala v roce 2013 na University 
of Pennsylvania a chtěla bych se s vámi podělit o tento případ zubu 14 u 33letého pacienta s ireverzibilní 
pulpitidou a symptomatickou apikální periodontitidou. Tento případ byl diagnostikován a v korunce byla 
pomocí diamantových fréz preparována přístupová kavita. Poté byla provedena irigace chlornanem 
sodným.

Když vidíte případ jako je tento, 
ptáte se sami sebe, jaký 
kořenový nástroj mám použít? 
Jak dokážu takovýmto 
kanálkem proniknout, aniž by 
se mi nástroj zalomil?



Když jsem udělala RTG snímek, abych se podívala, jak pasují kužely, 
zjistila jsem, že jeden kanálek chybí, takže jsem použila CBCT, abych 
kanálek MB2 našla. Vždy, když používám své nástroje EndoFile, tak 
samozřejmě používám také lubrikant, reciproční pohyb při 
opracování a rovněž hojné množství chlornanu sodnému k chlazení 
nástroje. Před umístěním kuželu provádím irigaci chlornanem 
sodným za aktivace ultrazvukem, EDTA a chlorhexidinem. Jako kužel 
jsem použila gutaperču Edge Gutta Percha a pečetidlo AH Plus.

Nejprve jsem se snažila zprůchodnit kanálky, čehož jsem dosáhla u 
distálního meziobukálního kanálku a distálního kanálku kořenovými 
nástroji velikosti 10, a pak jsem pracovala dále až po velikost 15. Ústí 
kanálků jsem u tohoto případu otevřela kořenovým nástrojem SX a 
poté jsem použila hojnou irigaci chlornanem sodným.

Kořenové nástroje značky EdgeEndo jsem zpočátku používala 
technikou crown-down, protože když vidíte tyto velmi zakřivené typy 
kanálků, chcete jejich horní část o něco rozšířit, aby kořenové 
nástroje do kanálků snáze vklouzly a méně se zasekávaly o stěny. 
Začala jsem technikou crown-down od velikosti nástroje 40 po 25 a 
pak jsem celé kanálky opracovala velikostí 40 v případě 
meziobukálního a distálního a velikostí 45 v případě palatinálního.

U tohoto kořene jsem přešla na 
velikost 40… každý jiný 
kořenový nástroj by se zalomil 
a bylo by zcela nemožné jej 
vyjmout.



Přikročila jsem k opracování MB2 za použití stejné sekvence až po 
nástroj velikosti 35 a chlornanu sodného. Nejprve jsem se dostala až 
k velikosti 15 a pokračovala technikou crown-down po velikost 35. 
Poté jsem vše irigovala chlornanem sodným, EDTA, chlorhexidinem a 
vysušila sterilními papírovými čepy. Pak jsem udělala RTG snímek s 
umístěným kuželem a kanálek obturovala pomocí kuželů a 
pečetidla age plus.

Když jsem udělala RTG snímek, 
abych se podívala, jak pasují 
kužely, zjistila jsem, že jeden 
kanálek chybí…

Mohu vám říct, že když jsem udělala RTG snímek a viděla, že chybí 
kořen MB2, tak jsem udělala CT sken a všimla si neobvyklého 
palatinálního sklonu MB2, přičemž MB ve skutečně směřoval bukálně, 
vypadaly tyto dva kanálky jako jazyk hada. Řekla jsem si, páni, tohle 
je to, co jsem hledala. Kořen MB2 jsem našla při druhé návštěvě. 
Předchozí kanálky jsem při první návštěvě uzavřela hydroxidem 
vápenatým a pak jsem při druhé našla MB2.



Studovala jsem na pensylvánské univerzitě a tam věříme ve velké 
apikální rozměry, proto jsem u tohoto kořene až na velikost 40 … 
každý jiný kořenový nástroj by se zalomil a bylo by zcela nemožné 
jej vyjmout. Když jsem pracovala na tomto případu, cítila jsem se 
jako při objevu „všeléku“.

Kořenové nástroje EdgeFile jsou nejlepší, jaké jsem kdy používala, 
proto jsem z nich tak nadšená.

Neměla jsem žádnou 
podporu… ale tohle je jediný 
kořenový nástroj, který mi mohl 
v daném případě pomoct.

Prostě všelék...

Po zkontrolování toho, že okamžitý diagnostický RTG snímek 
vypadá dobře jsem vše uzavřela vertikální kondenzací, ponechala 
jen 4 mm apikální části kuželu a poté vyplnila gutaperčou Edge 
Gutta Percha. Poté, a to je velmi důležité, vždy vkládám bariéru do 
ústí. Používám fialovou bariéru permaflow orifice, pak umístím 
vatovou peletku a je to.



Kořenové nástroje s 
neuvěřitelnou 
pevností a pružností
Zjistěte více



Náš proces tepelného zpracování dodává nástrojům EdgeFile X7 „Canal 
Contouring Technology“ (pozn. technologie usnadňující tvarování 
kanálků), díky které jsou extrémně pružné, redukuje se tvarová paměť 
„efekt odrážení“ běžný u jiných NiTi kořenových nástrojů. Pružné kořenové 
nástroje EdgeFile™ přesně kopírují anatomii kanálku, aniž by vznikaly 
výčnělky, docházelo k transportacím, perforacím a zalomení. Pružný dřík 
snižuje potřebu nadměrně přímého přístupu a umožňuje zachovat více 
struktury zubu.

Revoluční kořenový nástroj 
EdgeFile X7 využívá našeho 
vlastního pružného materiálu 
FireWire™, což je NiTi tavený 
patentovaným tepelným 
procesem. FireWire™ NiTi Alloy 
zlepšuje pevnost a pružnost.
Nejprodávanější systém.
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Patentovaný proces tepelného zpracování – 
FireWire™ NiTi Alloy zlepšuje pevnost a pružnost

X7 je nejuznávanější a 
nejosvědčenější řešení. V 
recenzovaných 
publikovaných výzkumech 
opakovaně překonává 
konkurenční kořenové 
nástroje.

Vlastnosti

K dostání v konstantním zúžení .04 a .06 – různé 
stupně

Maximální průměr drážky 1 mm umožňuje 
minimálně invazivní preparaci

Parabolický průřez neřezného hrotu – 
maximalizuje účinnost opracování 
kořenovým nástrojem

Elektricky leštěný kořenový nástroj – zvyšuje 
pevnost

Zkrácená délka rukojeti pro lepší přístup do 
distálních oblastí

Velikost hrotu ISO 17-45

Dostupné délky: 21, 25 a 29 mm



Cíl:

Pozadí:

Chcete se dozvědět více? Abstrakt
Nová hybridní technika použití 
kořenových nikl-titanových 
rotačních nástrojů při preparaci 
kořenových kanálků

Cílem této studie bylo posoudit potenciál 
hybridní techniky použití kořenových nástrojů 
(Hybrid Heat Treatment – HTT) při tvarování silně 
zakřivených kanálků.

Tato inovativní HHT technika kombinuje použití 
austenitických a martenzitických NiTi kořenových 
nástrojů, a to pomocí zjednodušené sekvence s 
cílem řádně využít odlišných vlastností kořenových 
nástrojů.



Popis případu: Klinické důkazy:

Závěr: Klíčová slova:

Pracovní technika začala změřením kanálku a stanovením pracovní 
délky pomocí nástroje SS K-file velikosti 10. poté byla použita speciální 
sekvence v podobě NiTi austenitického kořenového nástroje F1 20.06v 
(Edge Taper) na preparaci koronální a střední části kanálku. Po tomto 
kroku následeovalo použití martenzitických NiTi kořenových nástrojů S2 
20.04 a F120.06v (EdgeTaper Platinum) za účelem rozšíření kanálku až po 
dosažení apexu. Nebylo zaznamenáno žádné zalomení jakéhokoli 
nástroje uvnitř kanálku nebo deformace břitů.

Případy dokládají výhody nově navržené techniky nad tradičním 
přístupem k řádnému vytvarování složitých anatomií za použití pouze 
malého počtu NiTi rotačních nástrojů.

Předložená studie popisuje novou techniku HTT, jejímž cílem je 
zjednodušení procedur a maximální využití odlišných vlastností různě 
tepelně zpracovaných nástrojů. Klinické případy podle všeho dokazují 
potenciály této techniky, pokud jde o bezpečnost, rychlost, účinnost a 
zachování původní anatomie.

Vyzkoušejte naše produkty

Endodoncie, Hybrid Heat Treatment – HTT, NiTi rotační nástroje, 
ošetření kořenového kanálku.



Systém EdgeTaper Platinum™ je vyroben z naší tepelně zpracované slitiny 
NiTi Firewire™, díky níž jsou nástroje pevné a pružnější a vhodné i pro 
zakřivení v úhlu 90°. EdgeTaper Platinum™ má podle testů dvakrát větší 
odolnost vůči cyklické únavě než Protaper Gold® a šestkrát větší než 
ProTaper®.

Oba systémy kořenových nástrojů mají vydutý trojúhelníkový průřez s 
postupně se měnícím zúžením. K dostání jsou v délkách 21 mm, 25 mm, 31 
mm, vždy po šesti nástrojích stejné velikosti v každém balení. Vyzkoušejte 
nový standard v bezpečnosti kořenových nástrojů a schopnosti vystředěné 
preparace kanálků.

Systém kořenových nástrojů 
EdgeTaper Platinum™ je navržen 
tak, aby byl kompatibilní s 
většinou násadců a pracoval za 
parametrů jako ProTaper® a 
ProTaper Gold®. Tato známá 
sekvence zajistí, že přechod na 
EdgeTaper Platinum™ bude 
bezproblémový.
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Bezkonkurenční pružnost – tepelně 
zpracovaná slitina FireWire™ NiTi 
poskytuje úžasnou pružnost, která 
umožňuje pohyb i v zakřiveních v 
úhlu 90°.

Žádný zpětný ráz – FireWire™ NiTi 
se neodráží zpět, a zachovává tak 
apikální anatomii.

Neuvěřitelná pevnost – dvakrát 
větší odolnost vůči cyklické únavě 
než Protaper Gold® a šestkrát 
větší než ProTaper®.

Nové 
kořenové 
nástroje

Vlastnosti

Veronika.Novakova
Highlight



Systém EdgeOne Fire™ je k dostání ve velikostech Malý, Základní, Střední, 
Velký. Kořenové nástroje mají rovnoběžníkový průřez s postupně se 
měnícím zúžením.

V každém balení jsou tři kořenové nástroje s možností balení kompletního 
sortimentu nebo balení o jedné velikosti. K dostání jsou v délkách 21, 25 a 
31 mm.

Systém kořenových nástrojů EdgeOne 
Fire™ vyroben z naší tepelně 
zpracované slitiny Fire-Wire™ NiTi a je 
navržen pro tvarování kanálků 
reverzně-recipročním pohybem. 
EdgeOne Fire funguje se stávajícími 
násadci používanými za parametrů 
jako Wave One® Gold. EdgeOne Fire 
má podle testů pětkrát vyšší odolnost 
vůči cyklické únavě než WaveOne® 
Gold.
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Bezkonkurenční pružnost
Tepelně zpracovaná slitina 
FireWire™ NiTi poskytuje úžasnou 
pružnost, která umožňuje pohyb i v 
zakřiveních v úhlu 90°.

Žádný zpětný ráz
FireWire™ NiTi se neodráží zpět, a 
zachovává tak apikální anatomii

Neuvěřitelná pevnost 
Pětkrát větší odolnost 
vůči cyklické únavě než 
WaveOne® Gold

EdgeOne Fire™  je navržen 
s postupně se měnícím 
zúžením pro tvarování 
kanálků reverzně-
recipročním pohybem.

Vlastnosti



MUDr. Radomír Humplík
Specialista endodoncie
radomir.humplik@henryschein.cz
+420 601 122 348

Kontaktujte nás
Výkon

Cena
Technologie

Věříme, že nadstandardní technologie by 
neměla být spojena s nadstandardní 
cenou.

https://www.edgeendo.com/cz/
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