
Инструкции за употреба на TG-6 ротативни NiTi пили

 Препарирайте ендодонтски кавитет според изискванията за определения зъб.
 Изпълнете кавитета с Натриев Хипохлорит.
 Изследвайте кореновия канал с ръчна К-пила ISO 10 до около 2/3 от предварителната

работна дължина (РД) определена от преоперативната снимка.
 Повторете с ръчни пили ISO 15 и ISO 20 като иригирате след всеки инструмент.

Препоръчва се също и използването на лубрикант (EndoPrep Gel или EndoPrep Cream).
 Използвайте пила V1 с ''изчеткващи движения'' към срещуположната страна на фуркацията

до достигане на дължината постигната с ръчен инструмент ISO 20 (около 2/3 от канала).
Изчеткващи движения: вкарване  на въртящата се пила до усещане на леко съпротивление и
„изчеткване навън от канала“

 Рекапитулирайте с K-пила ISO 10.
 По преценка на оператора може да се използва и V0 пилата за подобряване на

праволинейния достъп и преместване на орифициума далеч от фуркацията.
 Иригирайте след всеки инструмент.
 Използвайте тънка канална пила (напр. К-пила ISO 10) за установяване на проходимост на

апикалното стеснение.
 Достигнете работна дължина (РД) потвърдено с апекслокатор и/или рентгенография.
 Достигнете РД с К-пила ISO 15 и 20 и установете „гладък път“. Гладък път представлява

(лесно) повторяемо достигане на работна дължина и проходимост на апикалното стеснение.
 Иригирайте и въведете V1 до работна дължина.
 Иригирайте отново и въведете         до работна дължина.
 Потвърдете отново работната дължина с апекслокатор.
 Иригирайте и въведете Т1 до достигане на работна дължина и веднага изтеглете.
 Измерете апикалния форамен с К-пила ISO 20. Ако затяга обтурирайте.
 Ако влиза хлабаво или преминава въведете Т2 и Т3 ако е необходимо.
 Иригирайте и въведете К-пила ISO 10 за почистване на дебриса в апикалното стеснение и

проверка на проходимоста.
 Пилите Т1-Т3 се използват с вкарващи-изкарващи движения (без изчеткване). По преценка

на оператора Т1-Т3  пилите може да имат по – къса РД.
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