
Кореновите канали рядко са кръгли, овалната форма е по - често срещана като напречно сечение. В по - 
голяма част от случаите на лечение и релечение, каналите са свръхобработени с овоидно - конично 
обработено пространство в дълбочина.  
Едно изследване на анатомията базирано на 150 3D рентгенографии потвърждава високата честота на зъби 
с овално напречно сечение на коренови канали. На практика това се отнася за всички мандибуларни зъби. 
От горно - челюстните зъби само моларите и централните инцизиви се разминават с това правило, имайки 
по - скоро кръгло напречно сечение (Cheleux, 2007).
Анатомично изследване на Papathanassiou, (2005)  потвърждава това.
Кръглите щифтови системи са ефективни само в най - апикалната част, 
тъй като значима част от апикалното пространство, предназначено за 
щифта е подчертано конично (Rosenstiel).   
Нещо повече, поставянето на кръгли щифтове в овални канали означава жертване на зъбна тъкан за 
адаптиране към формата на щифта, резултата от което е отслабване на корена. (Coniglio,2008)

По подобен начин, за да се постигне ефективност на щифт с паралелни 
стени в елиптичен канал се изисква значително разширение обикновено 
съпътствано с отнемане на здрави зъбни тъкани и намаляване на 
кореновата здравина (Grande, 2006).

Кръглите щифтове са широко използвани и цимента е този, който 
компенсира лошата адаптация към каналните стени. Редно е да се отбележи 
обаче, че дебелината на този слой може да бъде критичен фактор за 
клиничното представяне на фибро щифтовете (Grandini, 2005) 
По - добра адаптация на щифта в кореновия канал, означава по - тънък слой 
цимент.

Накратко трудно е да се постигне идеална адаптация с използването на кръгъл щифт в коренов канал, 
който по - подразбиране е с неправилна форма. (Scotti, 2013) 

Много начини са били използвани, за да се подобри адаптацията на готовите фибро щифтове към каналната 
антомия, като поставяне на множество малки щифтове в един коренов канал, покриване на стандартни 
щифтове с  двойно - полимеризираща смола с цел създаване на анатомичен щифт или дооформяне с 
диамантено борче до анатомична форма (Signore, 2011). Тези методи могат да бъдат ефективни, но изискват 
повече стъпки или материали.
Изследване показва, че възстановявания с допълнителни (акцесорни) или не - кръгли (овални) фибро 
щифтове има по - висока преживяемост в сравнение с възстановявания използващи кръгли фибро щифтове. 
(Baldissara, 2010).

Er, et al  установяват, че овалните фибро щифтове са за предпочитане пред кръглите, в канали с овална 
форма от гледна точка на разпределението на стреса на границата между щифт и дентин.
Това е отправната точка за RTD, Френската компания, която първа патентова фибро щифтовете. През 2001, 
RTD представя уникалния за времето двойно - коничен дизайн на щифтовете (DT Light-Post), имащ 
отношение към нарастващата коничност на ендодонтски лекуваните зъби с кръгли канали. Този дизайн 
замества цилиндричните фибро щифтове, които до тогава са златен стандарт. През 2007 RTD в 
сътрудничество с Acteon/Satalec, представя овално оформените фибро щифтове (Ellipson) заедно със 
съответстващ ултразвуков накрайник. Концепцията първоначално се посреща с голям ентусиазъм, но 
нуждата от специално оборудване и скъпи накрайници я превръща в непрактична за повечето зъболекари. 
Освен това щифтовете са налични само в един размер и не напълно овални.

Надграждайки върху нарастващата популярност на  Macro-Lock, RTD създаде “хибриден" фибро щифт, 
чийто апикална част съвпада със съществуващите калибратори на системата, дивергира нагоре, а 
коронарно завършва с паралелни стени и овален профил с 6 мм дължина.  Дизайна на фибро щифта е 
разработен с насоки от клиницисти, ендодонтисти и академичната общност на Северна, Южна Америка и 
Европа.
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