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Pilniki rotacyjne do opracowania kanałów

PREMIERA

OptiShade™
Optymalny kompozyt – tylko trzy kolory do wszystkich wskazań
•
•
•
•

3 kolory zamiast 16 klasycznych kolorów VITA dzięki zastosowaniu technologii ART
mniej materiałów w gabinecie pozwala oszczędzić czas i miejsce
najwyższa estetyka i trwałość wypełnień
OptiShade to zadowoleni pacjenci i wygodniejsza praca dla Ciebie

„Niesamowity materiał, który jednym
odcieniem potraﬁ idealnie odwzorować
kolorystykę i strukturę wszystkich tkanek
w obrębie korony zęba.”
— dr n. med. Maciej Mikołajczyk
PRZED

PO

PRZED

PO

„Łatwy i wygodny
w nakładaniu, nawet dla mniej
doświadczonych dentystów”
— dr Sanja Štefančić, DMD, MSc, PhD, Chorwacja

Dr Maciej Mikołaczyk i dr Sanja Štefančić są konsultantami fi rmy Kerr.

Stomatologia zachowawcza

OptiShade™
Nowy, optymalny kompozyt do wszystkich klas
ubytków – tylko 3 kolory zamiast 16 – doskonała
estetyka i trwałość.
3x 37111

Nr kat.

Pakiet 3 strzykawek
w cenie 480 zł

i pozostałe OptiShade
Universal Composite Syringe

Kolor

Odpowiednik VITA

37111

Light – LT

A1, B1, B2, C1, D2

37112

Medium – MD

A2, A3, C2, D3, D4

37113

Dark – DK

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

37114

Bleach White – BW

Zęby wybielane

37115

Universal Opaque

Maskowanie przebarwień

480 zł

tylko 160 zł/strzykawka

Harmonize
Nanohybrydowy kompozyt nowej generacji do
odbudów o najwyższej estetyce i wytrzymałości.
• efekt kameleona dzięki zmiennemu odbijaniu
fali światła
• łatwe polerowanie i trwały połysk
• zmienna lepkość zapewnia łatwiejsze
formowanie kompozytu, bez spływania
4x 36536

A.R.T.

Adaptive Response Technology

x4

i pozostałe Harmonize syringe refill

Pakiet czterech strzykawek Harmonize
w dowolnych kolorach w specjalnej cenie!

700 zł

175 zł/strzykawka

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Revolution Formula 2

Vertise™ Flow Refill

Światłoutwardzalny, płynny kompozyt do
ubytków kasy III, IV i V. Opakowanie zawiera
4 strzykawki w wybranym kolorze,
o pojemności 1 g każda.

Samoadhezyjny, półpłynny kompozyt oparty
na technologii OptiBond™. Nie wymaga
wcześniejszego stosowania systemu
wiążącego, co znacznie redukuje liczbę
etapów i czas zabiegu.

2x 29494

i pozostałe

x2

1x 34401

i pozostałe Vertise Flow Refill

Zestaw w specjalnej cenie!

Opakowanie (2x 2g) w specjalnej cenie!

380 zł

229 zł

Herculite XRV Mini Kit

Herculite™ XRV Ultra™ Mini Kit

Zestaw Herculite XRV Mini Kit:
3x strzykawka XRV 3g
1x OptiBond Solo Plus 3ml
1x Gel Etchant 3g
10x aplikator do wytrawiacza

Zestaw kompozytu Herculite Ultra z technologią
nanocząsteczek wypełniacza.

1x 62830

Herculite XRV Mini Kit

Zestaw zawiera:
3x strzykawka Herculite Ultra 4g
1x OptiBond Solo Plus 5ml
1x Kerr Gel Etchant 3g
50x końcówka aplikacyjna
25x tacka
1x 33860

super
cena

179 zł
PROMOCJE KERR

Herculite XRV Ultra Mini Kit

super
cena

339 zł
|
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Maxcem Elite™ Refill

Jeden cement
do wszystkich wskazań.

Samotrawiący, samoadhezyjny
cement kompozytowy.
1x 34058

Wolność wyboru
Cement samoadhezyjny, który można
również stosować jako cement
kompozytowy z uniwersalnym systemem
wiążącym pozwala zmniejszyć ilość
produktów w gabinecie bez potrzeby
rezygnacji z preferowanej techniki
cementowania.

i pozostałe Maxcem Elite Refill

super
cena

Siła prostoty
OptiBond Universal oferuje najlepszą
w swojej klasie siłę łączenia bez potrzeby
polimeryzacji, dzięki czemu procedury są
prostsze i krótsze.
Łatwe usuwanie nadmiarów
Dzięki One-peel™ usuwanie nadmiarów
jest bardzo proste. Właściwości
tiksotropowe Maxcem Elite ułatwiają
aplikację materiału i usuwanie
pozostałości po jego zastosowaniu.

Cena regularna: 319 zł

300 zł

Nexus Universal

Uproszczony sposób pracy

Uniwersalny cement adhezyjny na bazie żywic.

Nexus Universal upraszcza procedurę
cementowania nawet o 50%. Jest to prosta
technika wiązania bez dostępu światła,
którą można stosować z każdym systemem
wiążącym z rodziny OptiBond lub innym
uniwersalnym systemem wiążącym.

1x 36991

i pozostałe Nexus Universal Refill

Powierzchnia zęba
1.

2.

Nanieść
system wiążący

Powierzchnia zęba
1.

2.

Uzupełni
3.

Rozprowadzić go
strumieniem powietrza

Nałożyć cement

Uzupełnienie
3.

4.

Opakowanie uzupełniające w specjalnej cenie!

410 zł

Nanieść
system wiążący

Rozprowadzić go
strumieniem powietrza

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/

Nałożyć cement

Osadzić pracę
protetyczną
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Systemy wiążące

OptiBond™ Solo Plus
Jednobutelkowy system wiążący typu total-etch

140 zł

System wiążący z wypełniaczem – OptiBond™ Solo
Plus zawiera 15% wypełniacza o średnicy 0,4 μ
1x 60561

OptiBond Solo Plus Refill 3 ml

super
cena

119 zł

Butelka o poj. 3 ml w specjalnej cenie

OptiBond Universal
Bottle Refill
Uniwersalny, jednoetapowy system wiążący.
1 x 36519

OptiBond Universal – butelka 5 ml

250 zł
OptiBond eXTRa Universal
Bottle Kit
Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący.

GPDM Monomer

Ternary Solvent System

Smart pH

The Gold
Standard

Three solvents
in one

Unique
acidity drop

1 x 36658 OptiBond eXTRa Universal Bottle Kit
Zestaw zawiera: Primer (5ml), Adhesive (5ml),
50 aplikatorów, 25 tacek.

~5μm

520 zł
PROMOCJE KERR
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Systemy wiążące

Rodzina OptiBond™ – przewodnik wyboru

Generacja

8. generacja

9. generacja

5. generacja

4. generacja

System

1-butelkowy

2-butelkowy

1-butelkowy

2-butelkowy

7%

15%

15%

48%

5-10 mikronów

5-10 mikronów

5-10 mikronów

~ 60 mikronów

Samowytrawianie,
wytrawianie
całkowite
i selektywne

Samowytrawianie,
wytrawianie
całkowite
i selektywne

Wytrawianie
całkowite

Wytrawianie
całkowite

Zawartość wypełniacza
Grubość wartstwy
Wytrawianie

OptiBond™
Universal

OptiBond™
eXTRa
Universal

OptiBond™
Solo Plus

OptiBond™
FL

Wskazania
Wypełnienia z kompozytów i kompomerów
Odbudowa zrębu zęba
Osadzanie wkładów, nakładów, koron,
mostów i licówek
Osadzanie wkładów
koronowo-korzeniowych

1

3

3

1

2

1

Naprawa kompozytów, uzupełnień
na bazie metalu i ceramiki
Uszczelnianie wypełnień amalgamatowych
Substraty
Zębina/ szkliwo/ szkliwo nieopracowane
Wszystkie rodzaje ceramiki szklanej
w tym ceramika na bazie dwukrzemianu litu
Podbudowy metalowe
Tlenek cyrkonu/glinu

1

Dodatkowe
Wytrawiacz Gel Etchant

4

4

Zastosowanie silanu

5

5

Zastosowanie primera do metalu

5

5

Tryb polimeryzacji bez dostępu światła
Możliwość stosowania do cementowania

5

6

–
–

Kompatybilność pod względem adhezji
Kompatybilny ze wszystkimi cementami
kompozytowymi i materiałami
do odbudowy zrębu
Legenda

3

7

Zalecany
Produkt drugiego wyboru
Niezalecany

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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–

Tak
Opcjonalnie
Nie
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Gotowe do użycia i trwałe

4 kolory, cztery grubości
nasypu
System OptiDisc oferuje 4 różne grubości
nasypu do nadawania kształtu, wykańczania
i polerowania. Są przeznaczone do
kompozytów, wypełnień glasjonomerowych,
amalgamatów, metali szlachetnych
i półszlachetnych.
Krążki występują w trzech różnych
średnicach: 9,6 mm, 12,6 mm i 15,9 mm, co
ułatwia dostęp do tylnych zębów, bez ryzyka
uszkodzenia tkanek miękkich.

Krążki OptiDisc są wykonane z poliestru
pokrytego warstwą cząsteczek tlenku
glinu. Cząsteczki ścierne nie mają powłoki
zewnętrznej, co oznacza, że pracę możesz
rozpocząć bezpośrednio po zamocowaniu
krążka na mandrylce.

Extra-coarse

Coarse/Medium

Fine

Extra-fine

Nadawanie
kształtu

Wykańczanie

Polerowanie

Polerowanie
na wysoki
połysk

OptiDisc™
1x 4188

OptiDisc Mini Kit

Zestaw krążków do polerowania OptiDisc ø12.6 mm
zawierający: 30x Extra-coarse, 30x Coarse,
30x Fine, 30x Extra-fine, 1 standardowa mandrylka,
1x krótka mandrylka, 1 szczoteczka OptiShine

170 zł

x3

OptiDisc™
3x 4198

i pozostałe OptiDisc Refill

Zestaw 3 opakowań krążków do polerowania
OptiDisc w specjalnej cenie.
Do wyboru 3 średnice i 4 gradacje nasypu.
Od 80 do 100 szt w opakowaniu!

Cena za 1 szt już od 0,90 zł

270 zł/90 zł za op.

OptiDisc™
1x 195

i pozostałe OptiDisc mandrylki

Opakowanie mandrylek do krążków OptiDisc.
Zawiera 5 szt trzymadełek standard lub short.

PROMOCJE KERR
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Pozycjonery RTG

Super-Bite™ Senso
lub
Endo-Bite™ Senso

Super-Bite
Senso Anterior

Super-Bite
Senso Posterior

Endo-Bite
Senso Anterior

Endo-Bite
Senso Posterior

Zestaw uniwersalnych pozycjonerów do
wykonywania zdjęć okołowierzchołkowych.
• zawiera pozycjonery do zębów przednich
(zielone) i bocznych (czerwone), zgodne ze
wszystkimi rodzajami i rozmiarami czujników
• można sterylizować w autoklawie
1x 2800
1x 2900

i pozostałe Super-Bite Senso
Assorted Kit
i pozostałe Endo-Bite Senso
Assorted Kit

Zestaw zawiera:
• 2 pozycjonery do odcinka przedniego
• 2 pozycjonery do odcinka tylnego
• 2 elementy centrujące

699 zł
Kwik-Bite™
Do wykonywania poziomych zdjęć skrzydłowozgryzowych (standardowych).
• zgodny z wszystkimi rozmiarami i rodzajami
klisz i czujników
• można sterylizować w autoklawie
1x 1780

Kwik-Bite with Ring

zestaw 5 szt. Kwik-Bite™ with Ring

200 zł
Super-Bite™
Pozycjonery do płytek fosforowych i klisz
RTG, przeznaczone do wykonywania zdjęć
okołowierzchołkowych zębów przednich
i bocznych. System składa się z dwóch
rodzajów pozycjonerów: przednich (zielone)
i bocznych (czerwone).
• zgodny z wszystkimi rozmiarami i rodzajami
klisz i czujników
• można sterylizować w autoklawie
1x 1020

Super-Bite
Anterior

Super-Bite
Posterior

Super-Bite™ with Ring Assorted Kit

Zawartość: 2 x Super-Bite™ Anterior; 2 x SuperBite™ Posterior; 2 elementy centrujące.

300 zł
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Profilaktyka

Jedyna pasta profilaktyczna, która – w trakcie
jednoetapowego postępowania – gwarantuje
wybitne efekty oczyszczania i polerowania i jest
jednocześnie łagodna dla szkliwa i zębiny.

e
ni
za
zc
ys
cz
O

Cleanic™

ie
an
ow
ler
o
P

Dostępna w 3 wersjach smakowych: mięta,
zielone jabłuszko, jagoda i Light bez dodatków
smakowych i barwników.
2x 3183

i pozostałe Cleanic 100 ml
Zachowanie się cząsteczek perlitu

x2
Zestaw dwóch tub pasty Cleanic w dowolnych
smakach w specjalnej cenie!

150 zł
Pro-Cup™

Jednoetapowe oczyszczanie i polerowanie
Cząsteczki wulkanicznego perlitu (naturalnej
krzemionki) zmieniają właściwości abrazyjne
w trakcie zabiegu.
Czyszczenie
W pierwszych sekundach działania pasta
ma właściwości ścierne – skutecznie
oczyszczające powierzchnię zębów.
Polerowanie
Po kilku sekundach pracy, pod naciskiem,
cząsteczki perlitu zaokrąglają się, a pasta
staje się pastą polerską zapewniającą
wysoki połysk.

Zestaw zawiera 30 gumek Soft (jasnoniebieskie)
lub Hard (ciemnoniebieskie).

Gumki Pro-Cup™ zapewniają ekonomiczną
aplikację past profilaktycznych, bez
rozpryskiwania. Specjalne, spiralnie ułożone
blaszki zewnętrzne i wewnętrzne powodują
przemieszczanie pasty i śliny w kierunku
krawędzi gumki.
1x 990/30

i pozostałe Pro-Cup Latch-type

99 zł
Occlubrush™ Assorted Kit
Jednoetapowy system do polerowania
przeznaczony do wypełnień kompozytowych,
kompomerów, szkło-jonomerów modyfikowanych
żywicą i pośrednich odbudów ceramicznych.

kielich
mały kielich
płomyk

Zestaw uzupełniajacy: 3 szczoteczki w kształcie
kielicha, małego kielicha lub płomyka.
1x 2503
1x 2504

Occlubrush Refill
i pozostałe

90 zł
PROMOCJE KERR

|

wrzesień-październik 2022

MKT-22-0795, RELEASE 26 June 2022 PC-MKT-REL

strona | 10

Profilaktyka

OptiDam + SoftClamp
Trójwymiarowy, anatomiczny koferdam.
1x 5200

i pozostałe OptiDam Intro Kit

Zestaw Intro Kit Posterior lub Anterior;
10x OptiDam™ Posterior lub Anterior;
1x anatomiczna ramka
1x 5250

SoftClamp General Kit

Zestaw zawiera 5 klamer

Umów się na
BEZPŁATNE
SZKOLENIE
ze stosowania
OptiDam
w Twoim
gabinecie.
250 zł
CaviCide
Płyn do dezynfekcji powierzchni, o skuteczności
przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom, w tym
SARS-CoV-2 potwierdzonej certyfikatem.
1x 4731223

CaviCide 5 l

119 zł/5 litrów
* Badanie wykonane zgodnie z normą EN14476 przy użyciu MVA (zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara)
jako zastępstwa odpowiadającego wirusowi otoczkowemu.

CaviWipes
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
nasączone płynem CaviCide.
• doskonała jakość.
• szybkie i skuteczne działanie.
• wygodne w użyciu.
1x 4731160/12

CaviWipes kanister

SUPER CENA!

31 zł/kanister
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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NOWOŚĆ

zenflex

™

Pilniki rotacyjne do opracowania kanałów

maksymalnie wytrzymałe. minimalnie inwazyjne.
Wysoka wydajność skrawania
Dzięki trójkątnemu przekrojowi i opatentowanemu procesowi obróbki termicznej,
pilniki ZenFlex mają wysoką skuteczność cięcia, pozwalającą na opracowanie całej
długości roboczej nawet w przypadku zakrzywionych kanałów.

Minimalnie inwazyjne
Pilniki o średnicy max. 1 mm i nietnącej końcówce zmniejszają ryzyko transportacji
kanału i pozwalają zachować maksymalną ilość tkanek zęba.

Wyjątkowa siła

Doskonała elastyczność
Opatentowana technologia obróbki termicznej sprawia, że pilniki mają doskonałą
pamięć kształtu i elastyczność na zginanie nawet pod kątem 90˚.

PROMOCJA NA START

Kup dowolne opakowanie
pilników ZenFlex – drugie otrzymasz GRATIS!
Rekomendowana cena detaliczna: 190

zł

2 opak.
pilników
zenflex™
w cenie 1

Pilniki do opracowania kanałów ZenFlex mają zmienny kąt nachylenia splotu,
co zapobiega wtłaczaniu pilnika do kanału oraz zwiększa odstępy między
krawędziami tnącymi, zmniejszając ryzyko złamania. Te wyrafinowane
instrumenty pozwalają na jednoetapowe opracowanie kanału bez ryzyka
transportacji, dzięki opatentowanej obróbce termicznej każdego narzędzia.
Indywidualny profil obróbki cieplnej każdego rozmiaru pilnika pozwala
uzyskać narzędzia o cieńszym przekroju i z lepszą pamięcią kształtu,
zapobiegającą rozkręcaniu ich splotu.
Dr Stephen L. Buchanan*
* Dr Buchanan jest płatnym konsultantem Kerr

www.kerrdental.com

MKT-22-1083

Pilniki ZenFlex mają zwiększoną odporność na odkształcenia wskutek działania sił
skręcających oraz na zmęczenie mechaniczne materiału, co znacząco zmniejsza
ryzyko złamania narzędzia oraz transportacji.

Pilniki ZenFlex dopasowują się do Twoich potrzeb.
Szeroki wybór rozmiarów spełni wszystkie oczekiwania specjalistów endodoncji.

Dane do zamówień
OPAKOWANIE 6 SZT.
0.04 TAPER
Tip

.20

.25

.30

.35

.40

.45

.50

.55

0.04 TAPER

0.06 TAPER

Długość (mm)

Nr kat.

21

818-1206

25

818-1207

31

Tip

Długość (mm)

Nr kat.

21

818-2206

DŁUGOŚĆ 21 MM | NR KAT. # 818-1421
DŁUGOŚĆ 25 MM | NR KAT. # 818-1425

25

818-2207

TIP SIZE

818-1208

31

818-2208

21

818-1256

21

818-2256

25

818-1257

25

818-2257

0.06 TAPER

31

818-1258

31

818-2258

21

818-1306

21

818-2306

DŁUGOŚĆ 21 MM | NR KAT. # 818-1621
DŁUGOŚĆ 25 MM | NR KAT. # 818-1625

25

818-1307

25

818-2307

31

818-1308

31

818-2308

21

818-1356

21

818-2356

25

818-1357

25

818-2357

31

818-1358

31

818-2358

21

818-1406

21

818-2406

25

818-1407

25

818-2407

31

818-1408

31

818-2408

21

818-1456

21

818-2456

25

818-1457

25

818-2457

31

818-1458

31

818-2458

21

818-1506

21

818-2506

25

818-1507

25

818-2507

31

818-1508

31

818-2508

21

818-1556

21

818-2556

25

818-1557

25

818-2557

31

818-1558

31

818-2558
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.20

.25
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.40

.45

.45

Rekomendowana sekwencja pracy
Traverse

ZenFlex

ZenFlex

Rozmiar 25

Rozmiar 30, 35, 40 lub 45,
w zależności od potrzeb

LUB

Orifice Opener/Glide Path

Pilniki ZenFlex współpracują
z dowolnym silnikiem
endodontycznym z dowolnym
silnikiem endodontycznym
(ruch rotacyjny).

Prosta procedura dzięki zaawansowanej technologii
Adj Prof. Philippe Sleiman, Lebanon

Ujście kanałów zostało otwarte za pomocą pilnika Traverse
25/.08 o maksymalnej średnicy skrętu nie przekraczającej
1 mm. Tego pilnika używam niemal we wszystkich przypadkach, które leczę. W prostych kanałach można nim pracować na całej długości roboczej, w zakrzywionych – tylko
powyżej krzywizny.

1

2

3

Odkąd w leczeniu endodontycznym zaczęto stosować pilniki
niklowo-tytanowe (NiTi), inżynierowie pracują nad ich udoskonaleniem w celu optymalizacji przebiegu leczenia kanałowego. Przełomowym momentem było zastosowanie obróbki
termicznej i skręcania elementów ze stopu NiTi. Obecnie niemal wszystkie dostępne na rynku pilniki są poddawane obróbce termicznej, co pozwala osiągnąć większą elastyczność, ale
często kosztem wydajnego skrawania tkanek. Tymczasem to
skuteczność cięcia zębiny determinuje jakość ukształtowania
kanału w trakcie preparacji.
Pilniki Traverse i nowe pilniki ZenFlex firmy Kerr są wytwarzane
z zastosowaniem innowacyjnej technologii obróbki termicznej, która pozwala osiągnąć jednocześnie wysoką wydajność
skrawania i elastyczność w jednym pilniku, w każdej sytuacji.
Nowa technologia oznacza ułatwienie codziennej pracy dla
nas dentystów – w końcu najważniejsze jest to, jakie leczenie możemy zaoferować naszym pacjentom. Bezdyskusyjne
bezpieczeństwo i wydajność pracy tymi pilnikami pozwalają
mi na stosowanie uproszczonej procedury podczas opracowywania kanałów o skomplikowanej anatomii. W niniejszym
artykule omówię to podejście w odniesieniu do wybranych
przypadków klinicznych.

Ryc. 4: Procedura dla małych i średnich kanałów
(Grafika: © Dr Philippe Sleiman)

Do opracowania prostych kanałów ZenFlex oferuje szeroką
gamę rozmiarów: od 20 do 55, z taperem .04 i .06. Po nabraniu doświadczenia w pracy z tymi narzędziami dentysta z łatwością dobierze rozmiar pilnika, którym opracuje cały kanał,
a który będzie dopasowany do własnych preferencji i poziomu
zaawansowania.
W pierwszym przypadku pacjent zgłosił się na leczenie z powodu przetoki w przednim odcinku szczęki (Ryc. 1). W przetoce umieszczono ćwiek gutaperkowy, aby określić, który ząb
był źródłem infekcji. W tym stosunkowo prostym przypadku do opracowania górnej części kanału zastosowano pilnik
Traverse 25/.08, następnie ustalono długość roboczą za pomocą pilnika K -file (Kerr) w rozmiarze 10 i kontynuowano
opracowywanie kanału na całej długości roboczej pilnikiem
Traverse 40/.06. Procedura obejmowała oczywiście płukanie
i wypełnienie kanału (Ryc. 2)
Kolejny przykład również dotyczy prostego przypadku klinicznego: ząb sieczny boczny szczęki z martwą miazgą i niewielką resorpcją wierzchołka kanału. Do opracowania kanału
zastosowano technikę jednego pilnika – użyto ZenFlex w rozmiarze 55/.06 (Ryc. 3).
W przypadku trzonowców i wąskich kanałów należy zastosować prostą technikę sekwencyjną, aby nadać korzeniowi
pożądany kształt. Można rozpocząć od pilnika Traverse w rozmiarze 25/.08, którym opracowuje się kanał powyżej krzywizny, szczególnie w korzeniach mezjalnych. Za pomocą pilnika
K-File i endometru lekarz może ustalić długość roboczą, a następnie opracować kanał na ustalonej długości za pomocą
pilników maszynowych. Pilniki K-File stosuje się także do potwierdzenia drożności kanałów. Kolejne pilniki wykorzystywane na całej długości roboczej to: Traverse w rozmiarze 13/.06;
a następnie ZenFlex w rozmiarze 20/.06 i 25/06. Jeśli celem
operatora jest poszerzenie wierzchołka, do opracowania obszaru przywierzchołkowego można zastosować pilnik ZenFlex 30/.04.
Według mnie jedno z największych wyzwań endodontycznych stanowią drugie zęby trzonowe szczęki, ze względu na
ich położenie i nieprzewidywalną anatomię. W omawianym
przypadku pacjent zgłosił się z powodu nieodwracalnego zapalenia miazgi (Ryc. 5). Na zdjęciu przedzabiegowym widoczna jest wyraźna krzywizna, szczególnie w kanale mezjalnym
i podniebiennym. Do opracowania kanałów zastosowano sekwencję opisaną powyżej, zaczynając od poszerzacza ujścia
Traverse w rozmiarze 25/.08 powyżej krzywizny, następnie
użyto pilnika K-File 8 do ustalenia długości roboczej i kontynuowano pracę pilnikiem Traverse 13/.06 na całej długości
roboczej we wszystkich kanałach.
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Podczas pracy pilnikiem Traverse 13/.06 opór był słabo wyczuwalny, dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu sekwencji
pilników z taperem .06. Kolejno użyto pilnika ZenFlex w rozmiarze 20/.06, a następnie 25/.06. Ponieważ autor jest zwolennikiem poszerzania wierzchołka, jako ostatniego użyto pilnika
ZenFlex w rozmiarze 30/.04. Zastosowano dopasowany ćwiek
gutaperkowy jako master cone i uzyskano trójwymiarowe wypełnienie systemu kanałowego. (Fig. 6). Oczywiście podczas
opracowywania kanałów wykonano pełny cykl płukania.
W bardzo wąskich kanałach pilnik ZenFlex o taperze .06 należy
zastąpić pilnikiem o taperze .04, aby zapobiec ryzyku zablokowania pilnika w miejscu zakrzywienia kanału. W takiej sytuacji na pilnik w tym samym miejscu działa jednocześnie bardzo
duża siła skręcająca i zginająca, prowadząc do poważnego
uszkodzenia, a nawet złamania pilnika. Rekomendowana kolejność to użycie pilnika Traverse 25/.08 w prostej części kanału,
a następnie pilników K-File 8 i 10 na całej długości roboczej.
Pilnik Traverse 13/.06 toruje drogę pilnikowi ZenFlex 20/.04,
następnie nim ZenFlex 25/.04 i wreszcie ZenFlex 30/.04
w celu poszerzenia wierzchołka (Ryc. 7). Dopasowany ćwiek
gutaperkowy jest wykorzystywany jako master cone.
W tym przypadku pacjent został skierowany przez lekarza
prowadzącego, który opracowal głęboko korzenie bezskutecznie próbując zlokalizować kanały. Na szczęście uniknięto
perforacji (Ryc. 8). Dostęp do kanałów uzyskano za pomocą
końcówki ultradźwiękowej w powiększeniu mikroskopowym.
Na zdjęciu RTG widać, że kanały, szczególnie mezjalne, są wąskie i zakrzywione, zwłaszcza w części wierzchołkowej. W tym
przypadku prawdziwym wyzwaniem było zachowanie oryginalnej anatomii kanału. Z tego powodu zdecydowano się na
sekwencję z taperem .04. Na początku zastosowano poszerzacz ujścia Traverse w rozmiarze 25/.08, następnie za pomocą
pilnika K-File 8 ustalono długość roboczą. Kanał opracowano
na całej długości pilnikiem Traverse 13/.06, a następnie pilnikami ZenFlex 20/.04 i 25/.04. Do poszerzenia wierzchołka użyto
ZenFlex 30/.04.
8

Ryc. 7: Procedura dla wąskich kanałów
(Grafika: © Dr Philippe Sleiman)
We wszystkich korzeniach wykorzystano dopasowane ćwieki
gutaperkowe jako master cones. Podczas zabiegu wykonano
pełny cykl płukania kanałów. Cały system korzeniowy, w tym
głęboką cieśń między korzeniami mezjalnym wypełniono
w kilku etapach od połowy długości do wierzchołka, uzyskując wysokiej jakości trójwymiarową obturację (Ryc. 9).

O autorze
Profesor Plilippe Sleiman
jest adiunktem na Wydziale
Dentystycznym Uniwersytetu
Libańskiego w Bejrucie i adiunktem
w UNC Adams School of Dentistry
na Uniwersytecie Karoliny
Północnej w Chapel Hill w Stanach
Zjednoczonych. Można się z nim
skontaktować pod adresem:
profsleiman@gmail.com
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Tezy przedstawione w niniejszym artykule stanowią autonomiczną opinię prof. Philippe Sleimana. Kerr jest producentem wyrobów medycznych
i nie zajmuje się udzielaniem porad medycznych. Podczas leczenia pacjentów lekarze powinni się kierować własną profesjonalną oceną.
Prof. Philippe Sleiman jest konsultantem firmy Kerr.
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PROFILAKTYKA

elements™ IC
System do obturacji.
Nowe, bezprzewodowe urządzenie do obturacji
kanałów korzeniowych łączące w sobie gorący
plugger Downpack z systemem ekstruzji Backfill.
973-0600-TYPEF
3x 972-2500

elements IC
Obturation Dual System
i pozostałe
Gutta Percha Cartridges

System do obturacji elements IC
i 3 opakowania kartridży GP Cartridges.

11 600 zł

x3

Przetestuj elements IC ZA DARMO w swoim gabinecie.
Szczegóły u przedstawicieli Kerr.
elements™ IC
973-0600-TYPEF
5x 972-2500
1x 952-0031
3x 974-0058

elements IC
Obturation Dual System
i pozostałe
Gutta Percha Cartridges
Extra Fine
Buchanan Plugger .04 Taper
i pozostałe
Buchanan Hand Plugger

System do obturacji elements IC, 1 dodatkowy
gorący plugger Buchanan Plugger .04 Taper,
3 ręczne pluggery Buchanan Hand Plugger
i 5 opakowań kartridży GP Cartridges.

12 999 zł
PROMOCJE KERR

|
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PROFILAKTYKA

elements™ e-motion
Nowy silnik endodontyczny z udoskonalonym
ruchem adaptacyjnym.
815-1701
10x 818-1621

elements e-motion
i pozostałe ZenFlex Assorted Pack

x10

Silnik elements e-motion w zestawie
z 10 op. pilników ZenFlex.

7 500 zł
Apex ID
Cyfrowy endometr.
• punkt zerowy definiowany przez użytkownika
• dokładność praktycznie we wszystkich warunkach
• ciągła kalibracja
1x 972-0090

Apex ID

Cyfrowy endometr w specjalnej cenie!

2 990 zł
Traverse™
Pilniki rotacyjne do drogi prowadzenia.
3x 818-2146

x3

i pozostałe Traverse

Zestaw 3 opakowań pilników Traverse
w dowolnych rozmiarach w specjalnej cenie!

639 zł

213 zł/opakowanie

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Pentron/Spofa

Build-It FR Mini-Mix
Materiał do odbudowy zrębu zęba
• nadaje się do bezpośredniego nakładania
i nie spływa, co ułatwia aplikację
• podwójnie utwardzalny
(światło- i samoutwardzanie),
dla maksymalnej elastyczności
• widoczny na zdjęciach rtg, w celu łatwej
identyfikacji obszarów brzeżnych.
Zestaw zawiera: 4x 4 ml strzykawki z materiałem,
20 końcówek mieszających, 20 końcówek
wewnątrzustnych
1x N32FA

i pozostałe Build-It FR Mini-Mix
(zestaw 4 strzykawek)

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka MiniMix, instrukcja użycia, 5 końcówek mieszających,
5 końcówek wewnątrzustnych
1x N32FS

i pozostałe Build-It FR
(1 strzykawka)

Zestaw w specjalnej cenie!

79 zł/uzupełnienie SUPER CENA

280 zł/zestaw

Breeze
Samoadhezyjny cement kompozytowy
o doskonałej retencji do osadzania koron,
mostów, wkładów i nakładów
Zestaw zawiera: 3x 4 ml/ 7.8 g strzykawki A2,
1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Translucent, 1x 4 ml/
7,8 g strzykawka Opaceous White, 1x 3 ml/
2.5 g butelka Silane, 40 końcówek Auto-Mix,
10 końcówek wewnątrzustnych
1x N97

Breeze Intro Kit

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka,
12 końcówek mieszających, instrukcja użycia
1x N97B

i pozostałe Breeze Self Etch Cement

Strzykawka w dowolnym kolorze w specjalnej cenie!

110 zł/uzupełnienie SUPER CENA
PROMOCJE KERR

|

wrzesień-październik 2022
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Pentron/Spofa

FibreKleer™ 4x TAPERED
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów FibreKleer
4x Tapered – o śr. 1,25 mm (czarne), 1,375 mm
(fioletowe), 1,50 mm (zielone); po 1 szt. wierteł
o śr. 1,25 mm, 1,375 mm, 1,50 mm
1x N83B

FibreKleeer 4x

Zestaw w specjalnej cenie!

499 zł

459 zł

FibreKleer 4x TAPERED
Zestaw uzupełniający wkładów z włókien szklanych
1x N83BA

i pozostałe FibreKleer

Zestaw zawiera 10 szt. w dowolnym rozmiarze.
Zestaw uzupełniający w specjalnej cenie!

95 zł

85 zł

Rozwijaj się razem z Kerr!
Zapraszamy na nowy program praktycznych
warsztatów, realizowany wspólnie
z autoryzowanymi dystrybutorami Kerr.
• cenieni wykładowcy: dr. n. med. Katarzyna Olczak,
dr. n. med. Maciej Mikołajczyk
• ciekawe i praktyczne tematy szkoleń z zakresu
stomatologii zachowawczej i endodoncji
• szeroki wybór terminów i lokalizacji

Zeskanuj kod,
aby poznać
program szkoleń

Szczegóły na https://www.kerrdental.com/pl-pl/kursy-i-wydarzenia-stomatologiczne

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Przedstawiciele
Kerr Polska
Stomatologia zachowawcza i endodoncja
woj. łódzkie,
mazowieckie
michał Baranowski
Senior Sales Representative
tel. 694 429 715
michal.baranowski@envistaco.com
woj. śląskie,
małopolskie
michał Brzoza
Sales Representative
tel. 606 908 574
michal.brzoza@envistaco.com
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie (zach.),
zachodnio-pomorskie (wsch.)

woj. podkarpackie,
lubelskie, świętokrzyskie
Aleksandra chrząszcz
Senior Sales Representative
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@envistaco.com

woj. podlaskie, mazowieckie
warmińsko-mazurskie (wsch.)

ewelina Kobierska
Senior Sales Representative
tel. 695 951 280
ewelina.kobierska@envistaco.com
woj. dolnośląskie,
opolskie

Krzysztof Okoński
Senior Sales Representative
tel. 695 951 134
krzysztof.okonski@envistaco.com
woj. mazowieckie,
lubelskie

joanna lewandowska
Senior Sales Representative
tel. 602 648 448
joanna.lewandowska@envistaco.com

monika wasilewska
Senior Sales Representative
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@envistaco.com

Spofa Dental A.S. Przedstawicielstwo w Polsce
al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. +48 22 597 69 00 | fax: +48 22 597 69 07 | www.kerrdental.com
Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji.
Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów.
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woj. wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie (zach.)

elżbieta lipiec
Sales Representative
tel. 600 203 831
elzbieta.lipiec@envistaco.com

