


Το σύστημα ενδοδοντίας endopilot  ,μπορεί να σας βοηθήσει στην ενδοδοντική θεραπεία με τους παρακάτω 
τρόπους : 

Προετοιμασία με 
Apex-Locator   
Ο ψηφιακός εντοπιστής ακροριζίου τελευταίας  γενιάς (κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), 
προσφέρει  ακριβή εντοπισμό θέσης. Η ψηφιακή επεξεργασία σήματος (τεχνολογία αιχμής) που 

εφαρμόζεται ανιχνεύει την κορυφή του καναλιού της ρίζας σε κλάσμα  δευτερολέπτου με επαναληψιμότητα και 
υψηλή ακρίβεια. 

 
Endo-Motor 
Το ισχυρό μοτέρ ενδοδοντίας  με τους ενδείκτες LED προσφέρει τη δύναμη για μια γρήγορη και ασφαλή 
προετοιμασία καναλιών ρίζας. Η ροπή και η ταχύτητα ελέγχονται πλήρως από το μικροεπεξεργαστή. 

Όλα τα δημοφιλή συστήματα διευρυντήρων συμπεριλαμβάνονται στην βάση δεδομένων που διαθέτει η συσκευή και 
μπορούν να επιλεχτούν άμεσα με χρήση της μεγάλης οθόνης αφής. Οι ακολουθίες χρήσης  του επιλεγμένου 
συστήματος διευρυντήρων παρουσιάζονται  στην οθόνης αφής. Η λειτουργία "My File" βοηθά να δημιουργήσετε και 
να σώσετε τις ακολουθίες που σας ενδιαφέρουν και να ρυθμίσεται όλες τις  σχετικές τιμές. Η κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαχείριση διευρυντήρων βοηθά να ελέγξει την φθορά τους με έναν αξιοπρόσεκτο τρόπο 
εφασφαλίζοντας την σωστή χρηση τους. 

 
on-the-fly 
Συνδιασμένη χρήση των δύο προηγουμένων λειτουργειών για την γρηγορότερη και 
ευκολότερη εργασία. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χειρολαβή του 

συστήματος εύρεσης ακροριζίου  οδηγεί το σήμα του εντοπιστή άμεσα στο όργανο για επεξεργασία. Ο εντοπιστής 
ακροριζίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ το μοτέρ περιστρέφει τον  διευρυντήρα μέσα στο κανάλι ρίζας. Το κλιπ 
χείλους χρησιμοποιείται ως δεύτερο ηλεκτρόδιο. Με την σχεδίαση αυτή δεν χρειάζονται επιπλέον μονώσεις και  
καλώδια,πράγμα που καθιστά το χειρισμό πολύ άνετο. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μείωση ροπής 
όταν πλησιάζει το ακρορίζιο, μειώνει την κοπτική δύναμη στον διευρυντήρα και βοηθά να φέρνει προς τα  έξω τα 
προιόντα κοπής, (αντίθετα με την μέθοδο αναστροφής της φοράς κοπής  του μικρομότορ , η οποία κινεί τα 
προιόντα κοπής πίσω  προς το ακρορίζιο). 
 

Γέμισμα και έμφραξη με: 
 
B-Fill Modul 
Το γέμισμα του ριζικού σωλήνα με την λαβή σαν πιστόλι έχει σχεδιαστεί για τη  φάση της συμπύκνωσης 
θερμοπλαστικής γουταπέρκας .Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα στην μονάδα έλεγχου. Η 

ενέργεια  έλεγχεται από το μικροεπεξεργαστή. Η κατασκευαστικά άριστη χειρολαβή  επιτρέπει μια πολύ ακριβή, και 
εύκολη εφαρμογή της γουταπέρκα δίνοντας  μέγιστο έλέγχο της διαδικασίας.  
 

E-Fill 
Η έξυπνη συσκευή optura  με τους φωτεινούς ενδείκτες έχει σχεδιαστεί για τις πλευρικές και κάθετες 
τεχνικές συμπύκνωσης. Η θέρμανση και η ψύξη της άκρης χρειάζονται δευτερόλεπτα για να 

πραγματοποιηθούν, αυτό το καθιστά ικανό  να θερμάνει και να εφαρμόσει την γουταπέρκα με έναν πολύ ακριβή 
τρόπο. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα στην οθόνη αφής. Η φάση θέρμανσης παρουσιάζεαι  άμεσα 
πάνω στην συσκευή. 

Αλλα προιόντα από την SCHLUBOHM 

Αντλία φυσιολογικού 
ορού για εμφυτεύματα. 
Προσαρμόζεται σε όλα 
τα μηχανήματα 

Φίλτρα αναρρόφησης για την 
συλλογή οστού κατά την επέμβαση για 
χρήση μοσχεύματος. Λειτουργούν με όλες 
τις αναρροφήσεις. 

Μύλος οστού για την 
σύνθλιψη και ευκολότερη 
χρήση του οστού σαν 
μόσχευμα. 




