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E-CONNECT

340o
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E-FLEX
FILE

ендомотор С вграден апекС-локатор

E-Can Миниатюрна глава
модерен 1:1 наконечник
монолитен дизайн на тялото

340° наконечник
наконечник

Безчетков Мотор
надежден, ефективен, дълготраен

Предварителни настройки  
на голяМ изБор систеМи
Бърза смяна между различни системи без 
допълнителни настройки
монолитен дизайн на тялото

вграден аПекс-локатор
За интегрирана работа с мотора  
или като отделен апекс-локатор  
при поставяне на измервателния кабел

E - CONNECT S
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Tорк калибриране
За прецизен торк контрол

OLED Дисплей
Дигитален OLED Дисплей

Огледален Дисплей
Дисплея може да се върти за удобство 
на потребителя при работа с лява/дясна ръка

Мощна батерия
Мощна 1500mAh 
Литиево-йонна батерия

Апикален контрол с ротативни инструменти  

Ръчно измерване на кореновия канал

 AПЕКС-ЛОКАТОР

Работни Функции: Вградени функции:

Спецификации:

FWD - Въртене по часовниковата стрелка
REV  - Въртене обратно на часовниковата стрелка
REC - Реципрочно движение

M0 - Stand Alone Apex Locator Mode

Apex Locator Bar

Zoom-in & Flash Bar
（when file goes beyond 0.5mm）

Позицията на пилата е показана на дисплея и
мотора прави реверсивно движение, когато пилата
достигне настроената работна дължина, за да
предотврати счупване на инструмента

Прецизно измерване на работната дължина 
с ръчна пила

Първокласен безчетков мотор с регулиране на ъгъла на въртене
от 30o до 370o за реципрок според нуждата на потребителя
Прецизен контрол за регулиране на реципрочната функция

Авто Старт и Авто Стоп - Моторът започва 
да работи при навлизане на пилата в кореновия 
канал и спира при оттеглянето ѝ

Aпикален Реверс - Когато пилата достигне
настроената точка за апикален реверс,
започва реверсното движение на пилата 

Апикално Забавяне - За предпазване на
дентино-циментната връзка и избягване
сепариране на пилата, скоростта на въртене се
забавя, при навлизане в апикалната трета

Скорост на въртене : 120-1000 rpm
Запаметен Торк  : 0.5-4.0 N.cm
Програми  : 11 (M0 to M10)
Капацитет на батерията : 1500 mAh

ATC -  Aдаптивен Торк Контрол
ATC регулира стреса на пилата по умен начин. Когато е достигнат
лимита на торк вместо да превключи във функция на обратно
въртене, мотора реципрокира до облекчаване на стреса. 
След като се върне до настроения лимит на торк, пилата 
се връща към ротативно движение

Мултичестотна технология с висока точност
и прецизност

Апекс-локатор флаш бар с функция 
за увеличение в последния милиметър

Торк под настроения лимит

Въртене напред Въртене напредРеципрок
(ATC Функция активна)

Торк под настроения лимитТорка достига Настроения лимит

OLED

E - CONNECT S
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**  Само X Blue & 
Silver са гъвкави

Ултразвуков
aктиватор

Основни Функции Основни Функции Батерия

45 kHz
Висока 

Честотност

1500 mAh
Мощна
Батерия

Приложими
Разнообразни
Накрайници

Автоклавируеми
накрайници

Гладка
Повърхност

Гъвкави
Накрайници

Опции за
различни

накрайници

Два режима 
на мощност 

с LED индикатор

Дизайн на 
наконечника

Безжично 
устройство 
за иригация

Лек и 
ергономичен 

1500 mAh 
Литиево-Йонна

Батерия

Индикатор 
за нивото 
на заряд

Опция за
 работа при 
включено в 

мрежата
устройство

4.5 часа
Продължителна

Работа

Размер

#20 2%

#25 2%

18 & 21

18 & 21

Дължина (mm)

Налични накрайници

UItra
Безжичен ултразвуков активатор

Gold
Супер Мощен

Silver
Мек & Гъвкъв

Blue
Гъвкав

UItra X
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Подгответе кореновия канал до необходимия размер с помощта на канални инструменти.
Изберете дезинфектант и иригационен разтвор за почистване и дезинфекция.
Поставете избраният иригационен разтвор в канала. Никога не използвайте 
Ultra X без иригант.
Изберете накрайника на Ultra X с подходящ размер, който пасивно се вписва в канала,
винаги оставяйте 2 - 3mm до апекса
Активирайте разтвора използвайки кратки кълвящи движения нагоре-надолу за 30 секунди.
Внимавайте да не преминете апикалните 2mm
Използвайте устройството внимателно и никога не натискайте накрайника вътре в канала.
Ако почуствате някакво съпротивление, изтеглете утразувковия накрайник.
Допълнете иригационния разтвор, използвайте аспиратор за отстраняване на дербиса.
Повторете цикъла 4 до 5 пъти
Подсушете напълно канала и обтурирайте с избрания материал
Винаги изолирайте зъба с кофердам и използвайте предпазна маска

Кавитационен ефект

При работа

Това е процес на формиране на милиони газови мехурчета
в иригационния разтвор. Газовите мехурчета се
уголемяват, осцилират в различни посоки и избухват в
течността, осъществявайки мощно почистващо действие

Aкустична турбулентност
Това е еднопосочен поток от течност, произведена 
от ултразвукови вълни. Движението на накрайника 
довежда до специален ефект, наречен акустична турбулентност,
който ускорява движението на течността  вътре в кореновия канал

Премахване на размазания пласт 

Индикации

Премахване на дентинови отпилки 
Ултразвуковото разбъркване образува суспензия 
от остатъчни дентинови отпилки, тъкан и иригант 
улеснявайки отстраняването им

Ефективен за отстраняване на размазания пласт 
и отпушване на дентиновите тубули

Разрушаване на Биофилма 

Индикации

Протокол

Почистване на сложна анатомия
Ултразвуковото активиране помага на иригантите да проникнат 
в неоткрита или неинструментирана анатомия на канала 
като истмуси, лакуни, латерални канали, апикални рамификации др. 
Също така нарушава ефекта "vapour lock"

Ултразвуковата кавитация нарушава биофилма и спомага 
за намаляване на бактериалното число в канала

UItra X
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FAST-FILL
FAST-PACK

Система 
за Обтуриране3D

FAST-PACK

FAST-FILL

FAST-FILL      FAST-PACK
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Температурен обхват
Широк температурен обхват от 90° до 250°
Пет запаметени програми за настройка на 
температурата и време на срязване според 
използвания обтуровъчен материал

Накрайник с вътрешно нагряване
Само работната част (4 - 6 mm) на накрайника се 
нагрява - избягва се нуждата от изолационен ръкав
Неработещият край е изолиран и остава хладен, 
предотвратявайки изгаряне на меките тъкани

Първокласно Контролирано Загряване
Бързо загряване - Предотвратява увреждане 
на периодонциума
Бързо охлаждане - Спомага отлепянето на
гутаперката от накрайника 

Small
(Черен)

40/0.025 - 1 бр.

Medium
(Жълт)

50/0.05 - 1 бр

Large
(Син)

60/0.06 - 1 бр.

Ергономичност
360° старт / стоп звуковият бутон позволява удобен 
захват на устройството всеки път
Ляв/десен работен захват
Удобно и леко устройство

Мощна Батерия
Високо ефективна 2600mAh Литиево-Йонна батерия
Директна работа при включено в мрежата устройство - 
В случай на нисък заряд на батерията, 
може да използвате устройството директно с адаптер

Спецификации

Време 
за загряване

Време
за охлаждане

Зареждане

Време 
на работа

0.2 секунди за 200oC  
0.5 секунди за 250oC

2 секунди за охлаждане

2 часа за пълно зареждане

4 часа непрекъсната работа на 250oC

FAST-FILL      FAST-PACK
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Fast-Fill Накрайници
Сребърни накрайници за многократна употреба, 
позволяващи автоклавиране
Загрятите накрайници  поддържат термопластичност
на гутаперката, осигуряващо плавна 
екструзия в канала
360° въртящ се накрайник за удобство на аплициране
Лесно сменяеми накрайници 

Спецификации

23 Gauge
Large

25 Gauge
Small

Мощна батерия
Високо ефективна 2600mAh Литиево-Йонна батерия
Директна работа при включено в контакта устройство
В случай на нисък заряд на батерията, може да 
използвате устройството директно с адаптер

Моторизиран GP Поток
Осигурява постоянен поток на гутаперка с желана скорост
Избягват се шуплите и прави обтурацията хомогенна
Елиминира умората на ръцете, получена 
при употреба на пистолет

Подробен Дисплей
Три запаметени адаптивни програми - T1 до T3
Температурна амплитуда 100oC - 200oC
Поток на гутаперка - Low, Medium, High
Индикатор за нивото на гутаперка

T 1  2 0 0 oC
G P  8 0 %

Интуитивен Дизайн
Елегантeн и ергономичeн
Удобен бутон за подаване на гутаперка
LED индикатор отразяващ готовност за употреба

Време за загряване

Зареждане

Шестоъгълен 
ключ

20 секунди до 200oC

4 часа за пълен заряд

Използвайте ключа, за да огънете 
върха, завъртете върха 
и почистете устройството

FAST-FILL      FAST-PACK



11

Проверка размера на Мастър щифта & Ажустиране

Протокол за работа

Избор на накрайник Fast-Pack & Плъгер

Гутаперка & Сийлър

Down Pack и Fast-Pack

Запълване Fast-Fill

Изберете мастър щифт, съответстващ на размера на апикалната препарация. Проверете за 
"tug-back" ефект и потвърдете с рентгенография. Ажустирайте щифта скъсявайки 0.5 до 1 
мм от работната дължина. Това ще предотврати периапикална екструзия на гутаперка.

Изберете накрайник за Fast-Pack, който е 4-5 mm по - къс от работната дължина и приляга 
плътно на върха. Маркирайте тази дължина със силиконов стопер. По същия начин 
изберете ръчен плъгер, който е с 4-5mm по-къс от работната дължина.

Намажете апикално мастър щифта със сийлър и го поставете в канала. Изчеткайте стените 
на канала използвайки гутаперковия щифт.

Премахнете гутаперката от орифициума / коронарната част с помощта на затоплен 
накрайник Fast-Pack. Компактирайте гутаперковия щифт с предварително подготвен ръчен 
плъгер на ниво орифициум. След това аплицирайте загрятия накрайник Fast-Pack с 
дължина 4-5mm по - къса от работната дължина. Гутаперка ще излезе от канала заедно с 
накрайника. Нагрятия накрайник Fast-Pack ще прехвърли топлина към гутаперката и ще я 
доведе то термопластично състояние. Кондензирайте гутаперката с ръчен плъгер, за да 
осигурите цялостно запечатване на каналите и апекса.

Запълнете канала с устрийството Fast-Fill на стъпки от 4mm до цялостно запълване на 
канала, докато кондензирате с топла гутаперка и подходящият плъгер след всяка стъпка.

FAST-FILL      FAST-PACK
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Технически параметри:

C u r i n g  P e n
Фотополимерна лампа с 4LED

Размери: 24*21*230(mm)
Нетно тегло: 109g
Размер на лещата: Ø11mm

Мощност на батерията:
> 1200 цикъла (3 сек.) с едно
зареждане на батерията

Curing Pen



13

Интегриран умен чип, поддържащ постоянна светлина
Интензитет на светлината:
Режим диагностика - 600 mw/cm2

Ррежим фотополимеризация 
1000 mw/cm2 / 1500 mw/cm2 / 2300 mw/cm2

Дължина на вълната:
4бр. LED диода х 10 w
/3бр. Сини, 1бр. Виолетов/

385
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400 420 440 460

470mm

480 500

360° въртяща глава Дигитален дисплей

Различни програми за фотополимеризация:

Д

Ramp mode

 Кариес диагностика

Pulse mode

0

1000

интензитет на светлината (mw/cm2)

5 10 15 20 Time(s) 0 0.8 1.0 1.8 2.0

1000

интензитет на светлината (mw/cm2)

Time(s)

Curing Pen
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Безжичен Апекс-локатор
Международен патент No.:PCT/CN2019/110429

AirPex

Апекс-локатор от последно поколение,
базирано на измерване на динамично съпротивление (импеданс). 

AirPex - Eighteeth екомпактен апекс-локатор с цветна скала 
и кука за устната, свързваща се директно към апарата.

Това позволява наблюдаване на стойностите 
без отклоняване на погледа. 

AirPex
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Усетете удоволствието от безжичното зареждане
Поставете на станцията и заредете AirPex
Характеристики:
• Компактни размери: 13cm x 11cm x 8cm±1cm (външна опаковка)
• Безжично (индукционно) зареждане
• Звукова и светлинна сигнализация за локацията на пилата
• Висока прецизност, благодарение на най-съвременна технология 
за измерване на съпротивлението
• Лесна работа и кратък период за научаване 

AirPex
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17Vac Station

Eкстраорална аспирация

модел Vac Station
волтаж AC 220V/50 Hz
мощност 250 W Max
максимална  3000 Pa 
смукателна мощност /10 нива/
максимален обем 3.7 м³ / min
Звук (децибел) 62 db
тегло 21 кг
размери 53 см х 46 см х 60 см
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Vac Station е екстраорална аерозолна аспирация, за предотвратяване разпространението 
на кръв, вируси, прах и други вещества по време на денталното лечение.

аерозол         кръв             вируси           прах
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Бележки:
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Changzhou Sifary Medcial Technology Co., Ltd 

РЕГИОНАЛЕН ДИЛЪР

Landlink GmbH 

Add: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei Dis-

trict, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China 
Email: ivy@sifary.com 
Web: www.eighteeth.com 

Add: Dorfstrasse 2/4, 79312, Emmendingen, Germany 
Email: info@landlink.eu 

EC REP

Website YouTube Facebook 

Изключителен представител за България

ЕНДО ООД
гр. Варна
ул. Александър Малинов 15
тел. 0877 44 06 85
e-mail: office@endo.bg

www.endo.bg


