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Wprowadzenie
W ostatnich kilku latach wykonywaliœmy
o p ra c o w a n i e k a n a ³ ó w k o r z e n i o w y c h
prawie wy³¹cznie z wykorzystaniem
instrumentów niklowo-tytanowych oraz
k¹tnicy Tri Auto Zx. Stwierdziliœmy, ¿e jest
to technika szybsza, ³atwiejsza i lepsza,
ni¿ tradycyjne metody opracowania
rêcznego. W dalszym ci¹gu wystêpuje
sporadycznie koniecznoœæ zastosowania
instrumentów stalowych typu pilnik K-File
do udro¿nienia w¹skich b¹dŸ zobliterowanych kana³ów, lecz koniecznoœæ korzystania z tego sposobu zosta³a w znacznym stopniu zredukowana. Jakkolwiek
system Tri Auto ZX wraz z jego trzema
automatycznymi funkcjami jest ju¿ bardzo
zaawansowanym technologicznie
urz¹dzeniem, to nowy Dentaport ZX
(fot.1) zosta³ wzbogacony o dodatkowe
mo¿liwoœci.

Budowa Dentaport ZX
Dentaport ZX jest dwumodu³owym
wielofunkcyjnym urz¹dzeniem opracowanym pod k¹tem wymogów leczenia
endodontycznego (rys 2).
Dentaport ZX sk³ada siê obecnie z modu³u
Root ZX, modu³u Tri Auto ZX, pokrywy na
akumulatory, koñcówki (z mikrosilnikiem),
ró¿nych elektrod i sond, w³¹cznika no¿nego
(opcja), ³adowarki do akumulatorów oraz
innego drobnego osprzêtu.
Modu³ Root ZX wykonuje elektroniczny
pomiar kana³ów korzeniowych i jest dodatkowo wykorzystywany jako system kontroli
dla modu³u Tri Auto ZX. Wyœwietlacz tego
modu³u pokazuje ca³y szereg funkcji.
Modu³ Root ZX mo¿e byæ wykorzystywany
niezale¿nie. Wymagane jest wtedy za³o¿enie
baterii AA, pod³¹czenie elektrody biernej
i uchwytu instrumentu kana³owego.
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W takim przypadku urz¹dzenie jest nazywane
Dentaport Root ZX i funkcjonuje w taki sam
sposób, jak oryginalny endometr Root ZX
(fot. 3). Po zdjêciu z modu³u Root ZX tylnej
pokrywy i zast¹pieniu jej modu³em Tri Auto
ZX; po pod³¹czeniu mikrosilnika, k¹tnicy,
biernej elektrody i ewentualnie opcjonalnego
w³¹cznika no¿nego urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w taki sam sposób jak poprzednia
wersja Tri Auto ZX (fot. 4, fot. 5 i fot 6).

Dentaport Root ZX
Na modu³ Root ZX (fot. 3.1 A) nale¿y na³o¿yæ
pokrywê (fot. 3.1 B). Do pojemnika na baterie
wk³adamy 3 baterie typu AA, a nastêpnie
pod³¹czamy przewód od uchwytu pilnika
i elektrodê biern¹ (fot. 3.2). W takim
ustawieniu, po w³¹czeniu urz¹dzenia, pojawia
siê taki sam ekran monitora, jaki jest widoczny
podczas pomiarów kana³owych (fot 3.3)
i urz¹dzenie mo¿na wykorzystywaæ w taki sam
sposób jak oryginalny endometr Root ZX.

Dentaport Tri Auto ZX
Pokrywê zdejmujemy przez wciœniêcie jej
w punkcie A i przesuniêcie w kierunku B
(fot. 5). Teraz mo¿na w tym miejscu
zamontowaæ modu³ Tri Auto ZX (fot. 4.1 B)
przez wprowadzenie go w kierunku
zaznaczonym strza³k¹ na fot. 4.2. Na fot. 4.3
liter¹ C jest zaznaczone gniazdo do
pod³¹czania w³¹cznika no¿nego, a liter¹ D
gniazdo do pod³¹czania rêkawa mikrosilnika
z k¹tnic¹. Je¿eli wszystko zosta³o pod³¹czone
prawid³owo, to po w³¹czeniu urz¹dzenia
wyœwietlacz modu³u Root ZX zmieni siê
w sposób pokazany na fot. 6 A.
Elektroda bierna (fot. 6 C) jest pod³¹czana do
rozga³êzienia znajduj¹cego siê w rêkawie
k¹tnicy (fot. 6 B). Liter¹ D zaznaczono na
fot. 6 w³¹cznik no¿ny (opcja).
Urz¹dzenie jest teraz ustawione w takim
trybie pracy, jak Tri Auto ZX.

Zoptymalizowane w³aœciwoœci
Dentaport Tri Auto ZX

Dentaport ZX

1. Wyœwietlacz (fot. 7)
Poprawiony zosta³ odczyt pomiaru g³êbokoœci
kana³u. Prêdkoœæ obrotowa mikrosilnika jest
wyœwietlana cyfrowo w czasie rzeczywistym.
Odczyt momentu obrotowego odzwierciedla
faktyczn¹ wartoœæ obci¹¿enia w czasie
rzeczywistym. Na wyœwietlaczu uwzglêdnione
zosta³y ró¿ne inne funkcje.
2. Prêdkoœæ mikrosilnika mo¿na ustawiæ
w zakresie 50 do 800 obr./min. (w wersji
europejskiej opcjonalnie 400 obr./min).
Wcisn¹æ prze³¹cznik SELECT (fot. 8) w dolnej
czêœci modu³u Root ZX do momentu,
a¿ wskaŸnik prêdkoœci obrotowej (fot. 7 A)
zacznie migaæ. Wtedy nale¿y wcisn¹æ
prze³¹cznik SET w celu zmiany prêdkoœci
obrotowej przechodz¹c przez wartoœci
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 i 800 (fot. 9).
Prêdkoœæ obrotowa mikrosilnika bêdzie
zgodna z wyœwietlan¹ wartoœci¹. Zalecane
wartoœci tej prêdkoœci wynosz¹ 300 obr./min.
w przypadku K3, Profile i Orfice Sharper, oraz
250 obr./min. w przypadku GT Rotary File.
Nawet je¿eli prêdkoœæ obrotowa mikrosilnika
wydaje siê byæ niewielka, to efekt jest o wiele
szybszy ni¿ opracowanie rêczne, a niskie
prêdkoœci s¹ bezpieczniejsze, poniewa¿
ryzyko z³amania instrumentu niklowotytanowego jest du¿o mniejsze.
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fot. 2 - Elementy sk³adowe Dentaport ZX

fot. 3 - Dentaport Root ZX

3. £atwy sposób ograniczenia wartoœci
momentu obrotowego (fot. 10).
Nale¿y w tym celu po prostu wcisn¹æ przycisk
SELECT do momentu, a¿ wskaŸnik
ograniczenia momentu obrotowego (fot. 7 B)
zacznie migaæ. Nastêpnie nale¿y wcisn¹æ
przycisk SET w celu przesuniêcia siê w dó³ do
nastêpnej linii ograniczenia wartoœci
momentu obrotowego, oznaczaj¹cej
zwiêkszenie tego momentu (w zakresie 11
wartoœci). Powoduje to jednoczesne
zwiêkszenie wartoœci momentu obrotowego,
która jest konieczna do zainicjowania funkcji
automatycznego prze³¹czenia obrotów (Auto
Torque Reverse). Funkcja Auto Torque
Reverse zapobiega z³amaniu instrumentów
kana³owych oraz zbyt g³êbokiej penetracji
podczas opracowania kana³u i przeci¹¿enia
pilnika.

fot. 4 - Sk³adanie Dentaport Tri Auto ZX
A - Modu³ Root ZX
B - Modu³ Tri Auto ZX
(mikromotor z k¹tnic¹)
C - Elektroda bierna
D - W³¹cznik no¿ny
(opcja)

fot. 5 - Zdejmowanie pokrywy

fot. 6 - Dentaport Tri Auto ZX

A - Prêdkoœæ
B - Kontrola ograniczenia momentu obrotowego
C - Aktualna wartoœæ momentu obrotowego
D - Odczyt pomiaru elektrycznego na danej
g³êbokoœci kana³u
E - Poziom g³oœnoœci dŸwiêku
F - Stan na³adowania akumulatorów
G - Tryb Apical Reverse (zmiana kierunku)
/ Apical Stop (zatrzymanie)
H - Tryb Auto Apical Slow Down (automatyczne
zmniejszanie prêdkoœci w miarê zbli¿ania
siê do otworu wierzcho³kowego
I - Auto (tryb zwyk³y)
J - Linia okreœlaj¹ca zakres otworu
fizjologicznego
K - Tryb pamiêci
L - Ustawianie czasu miêdzy zatrzymaniem siê
pilnika w otworze wierzcho³kowym a rozpoczêciem ruchu wstecznego

fot. 7 Wyœwietlacz urz¹dzenia Dentaport Tri Auto ZX

Przy przekroczeniu tych wartoœci w³¹czaj¹ siê
automatycznie wsteczne obroty.
Im wy¿sza bêdzie nastawiona wartoœæ
ograniczenia momentu obrotowego, tym
mniejsze jest prawdopodobieñstwo, ¿e
w³¹czy siê funkcja automatycznego
prze³¹czania obrotów. Innymi s³owy na
instrument kana³owy bêdzie mo¿na stosowaæ
wiêkszy nacisk i jego praca bêdzie bardziej
efektywna, lecz jednoczeœnie zwiêkszy siê
prawdopodobieñstwo jego z³amania.
Z kolei na odwrót, im ni¿sza bêdzie
nastawiona wartoœæ ograniczenia momentu
obrotowego, tym wiêksze bêdzie prawdopodobieñstwo w³¹czenia siê funkcji
automatycznego prze³¹czania obrotów. Czyli
funkcja autorewersu w³¹czy siê przy
niewielkim nacisku na pilnik, który bêdzie mia³
mniejsz¹ skutecznoœæ poszerzania kana³u,
lecz jednoczeœnie niebezpieczeñstwo jego
z³amania zostanie znacznie zmniejszone.
Zaleca siê wypróbowanie funkcji automatycznego prze³¹czania od nastawienia
niskiej wartoœci ograniczenia i nastêpnie jej
stopniowego zwiêkszania. Wielkoœæ pomiaru
momentu obrotowego widoczna na
wyœwietlaczu pokazuje w czasie rzeczywistym
faktycznie obci¹¿enie wywierane na
instrument kana³owy (fot. 11). Porównuj¹c
wskazania urz¹dzenia z w³asnymi odczuciami
manualnymi mo¿na szybko dopasowaæ
wartoœæ momentu obrotowego do
indywidualnego stylu pracy.
4. Tryb automatycznego zwalniania
obrotów przy zbli¿aniu siê do
przewê¿enia wierzcho³kowego (Auto
Apical Slow-Down) (fot. 12).
Tryb Auto Apical Slow-Down powoduje
stopniowe zmniejszanie siê obrotów
mikrosilnika wraz ze zbli¿aniem siê
instrumentu kana³owego do przewê¿enia
otworu fizjologicznego. Funkcja ta jest
opcjonalna, to znaczy, ¿e mo¿e byæ w ka¿dej
chwili w³¹czona b¹dŸ wy³¹czona.

fot. 8 - Przyciski modu³u Root ZX (POWER i SET)

5. W³¹cznik no¿ny mo¿e byæ stosowany,
gdy funkcja autostartu (auto Start) nie
dzia³a prawid³owo (fot. 13).
W trakcie opracowania górnej czêœci kana³u,
np. usuwania gutaperki, albo te¿ podczas
wykonywania innych czynnoœci, kana³
korzeniowy mo¿e byæ zbyt suchy, aby
prawid³owo przewodziæ pr¹d niezbêdny do
wykonania pomiarów i z tego powodu
mechanizm autostartu mo¿e nie zadzia³aæ.
Co oznacza, ¿e mikrosilnik mo¿e siê nie
w³¹czyæ.
W takim przypadku wielu stomatologów
przechodzi do pracy z Dentaport Tri Auto ZX
w trybie manualnym, lecz wtedy funkcja
Auto Torqe Reverse (automatycznej zmiany
kierunku obrotów) nie bêdzie aktywna
i mo¿e dojœæ do zablokowania instrumentu
w kanale.
Zastosowanie w³¹cznika no¿nego do
uruchamiania mikrosilnika pozwala rozwi¹zaæ ten problem (fot. 13 A i B).
Je¿eli elektroda aktywna jest pod³¹czona do
instrumentu kana³owego, to wraz z ruchem
instrumentu w kierunku wierzcho³ka
mierzona jest g³êbokoœæ kana³u przy
pomocy przep³ywaj¹cego pr¹du elektrycznego. Oznacza to, ¿e wszystkie
automatyczne funkcje dzia³aj¹ prawid³owo,
a wartoœæ pomiarów g³êbokoœci kana³u
ukazuj¹ siê na wyœwietlaczu urz¹dzenia
(fot. 13 C). Po ukazaniu siê tej wartoœci
mo¿na ju¿ zdj¹æ nogê w³¹cznika no¿nego.

fot. 9 - WskaŸnik prêdkoœci mikrosilnika
A - 250 obr./min.
B - 300 obr./min.

fot. 10 - Kontrola ograniczenia prêdkoœci obrotowej
A - Niska wartoœæ ograniczenia B - Wysoka wartoœæ

fot. 11 - Odczyt wartoœci momentu obrotowego
A - Ma³e obci¹¿enie na instrumencie
B - Du¿e obci¹¿enie na instrumencie
Wartoœæ pojawia siê na wyœwietlaczu równoczeœnie z odczytem pomiaru g³êbokoœci kana³u.

UWAGA:
Jeœli nie stosujemy w³¹cznika no¿nego,
a chcemy uruchomiæ tryb rêczny nale¿y
przytrzymaæ przycisk (SET), a nastêpnie
w³¹czyæ przycisk trybu pracy (MODE).
Mikrosilnik pracuje wtedy w sposób ci¹g³y,
lecz praca jest trochê trudniejsza, poniewa¿
konieczne jest albo wciœniêcie przycisku
g³ównego (POWER) albo przycisku (SET),
aby zatrzymaæ mikrosilnik.
Praca z w³¹cznikiem no¿nym jest zatem
w tym przypadku wygodniejsza.

fot. 12- Tryb Auto Apical Slow Down (strza³ka)
A - G³êbokoœæ kana³u wynosi 2,0, a prêdkoœæ
obrotowa mikrosilnika 300 obr./min.
B - Prêdkoœæ spada do 150 obr./min., gdy g³êbokoœæ kana³u osi¹ga wartoœæ 1,0.

6. Wybór miêdzy trybem Auto Apical
Reverse (automatyczna zmiana
obrotów po dojœciu do wierzcho³ka) na
Auto Apical Stop (automatyczne
zatrzymanie po dojœciu do wierzcho³ka) (fot. 7 G).
Funkcjê Auto Apical Stop nale¿y stosowaæ
w przypadku, gdy chcecie Pañstwo
zatrzymaæ instrument kana³owy w przewê¿eniu fizjologicznym kana³u korzeniowego. Mo¿e to jednak spowodowaæ
zaklinowanie siê tam instrumentu
i zazwyczaj lepiej stosowaæ funkcjê Auto
Apical Reverse.
Fot. 13 - W³¹cznik no¿ny (opcjonalny)
A - Przyciœniêcie w³¹cznika nog¹
B - Obraz wyœwietlacza po naciœniêciu na
w³¹cznik. Skala pomiaru nie zmieni³a siê,
poniewa¿ pr¹d elektryczny nie przep³ywa jeszcze
przez kana³ korzeniowy.
C - Pr¹d elektryczny przep³ywa ju¿ przez kana³
korzeniowy i skala pomiaru zmienia siê. W³¹cznik
no¿ny mo¿e zostaæ zwolniony. Urz¹dzenie
przechodzi na tryb pracy automatycznej.

fot. 14 - Porównanie koñcówek
A - Tri Auto ZX B - DentaPort Tri Auto ZX

7. Bardziej zwarta konstrukcja
koñcówki (fot. 14).
Koñcówka w tej wersji aparatu jest bardziej
zwarta i l¿ejsza ni¿ w Tri Auto ZX
8. Ca³kowicie na³adowane akumulatory pozwalaj¹ na pracê przez
dwie godziny (fot. 15), czyli prawie
dwukrotnie d³u¿ej, ni¿ to jest
w przypadku Tri Auto ZX.
£adowanie jest bardzo proste wystarczy raz
lub dwa razy w tygodniu pod³¹czyæ kabel
³adowarki do gniazda znajduj¹cego siê po
prawej stronie modu³u Tri Auto ZX w celu
na³adowania akumulatorów (fot. 15).
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa urz¹dzenie
Dentaport Tri Auto ZX nie mo¿e pracowaæ w
czasie ³adowania. Proces ³adowania trwa
oko³o 1 godziny.
9. Mo¿liwoœæ zapamiêtania trzech
ustawieñ parametrów pracy:
prêdkoœci, ograniczenia momentu
obrotowego oraz innych funkcji.

fot. 15 - £adowarka do akumulatorów
£adowarka pod³¹czana jest do modu³u DentaPort
Tri Auto ZX w sposób pokazany na zdjêciu,
a nastêpnie jest w³¹czana do zasilania
(AC - gniazdo z pr¹dem).

korzeniowych. Niemniej jednak rotacyjne
narzêdzia NiTi bardzo ³atwo ulegaj¹
z³amaniom i z tego wzglêdu zalecamy, aby
s t o m a t o l o d z y p r ze d z a s t o s o wa n i e m
urz¹dzenia do pracy z pacjentami poœwiêcili
wystarczaj¹co du¿o czasu na praktyczne
przeæwiczenie sposobu preparacji kana³ów na
zêbach poekstrakcyjnych (fot. 17).
B³êdem by³oby przekonanie, ¿e urz¹dzenie to
jest ca³kowicie zautomatyzowanie, to ka¿dy
mo¿e je od razu w sposób sprawny i efektywny zastosowaæ do opracowania kana³ów
korzeniowych przy u¿yciu instrumentów
niklowo-tytanowych. Niemniej jednak
potrzebne jest doœwiadczenie kliniczne
i praktyka, zanim stomatolog bêdzie móg³ byæ
absolutnie pewien, ¿e nie dojdzie do z³amania
instrumentu.
Pomimo zwi¹zanego z nimi niebezpieczeñstwa z³amania, instrumenty niklowotytanowe pozwalaj¹ uzyskaæ najlepszy
z mo¿liwych efekt preparacji kana³ów
korzeniowych (fot. 18).

Funkcja ta jest du¿ym udogodnieniem,
poniewa¿ pozwala stomatologowi na
korzystanie z trzech gotowych kombinacji
nastawieñ dopasowanych do ró¿nych
wymogów klinicznych.
UWAGA:
Tylko element A koñcówki pokazany na
fot. 16 mo¿e byæ sterylizowany w autoklawie. Pozosta³a czêœæ koñcówki zawiera
w sobie mikrosilnik i ró¿ne komponenty
elektroniczne, które ulegn¹ zniszczeniu
w trakcie sterylizacji w autoklawie. Poza
tym sterylizowaæ w autoklawie mo¿na
jeszcze tylko elektrodê biern¹. Inne czêœci
dezynfekujemy przemywaj¹c je 70%
roztworem alkoholu.

fot. 17 Modele do æwiczeñ
Wykonaj model do æwiczeñ z pojemnika na film
fotograficzny. Pomo¿e on w nauce opracowania
kana³u korzeniowego i pomiaru jego d³ugoœci
roboczej.
A - Zrób centralnie otwór w pokrywce pojemnika
odpowiadaj¹cy mniej wiêcej œrednicy usuniêtego
zêba. Umieœæ usuniêty z¹b w otworze. Elektrodê
biern¹ z Dentaport ZX wsuñ przez drugi otwór
w pokrywce (jak na fotografii).
B - Wype³nij pojemnik sol¹ fizjologiczn¹ i zamknij
pokrywê. Na zewnêtrznej czêœci elektrody biernej
zapnij uchwyt pilnika. Po³¹cz go z cienkim
przewodem (bia³ym) odchodz¹cym od rêkawa
mikrosilnika Dentaport ZX. Teraz mo¿esz zacz¹æ
æwiczyæ opracowanie kana³u korzystaj¹c
z wszystkich funkcji Dentaport ZX.

Kliniczne zastosowanie
Dentaport Tri Auto ZX
fot. 16 - K¹tnica z mikrosilnikiem do Dentaport Tri
Auto ZX. Koñcówka sk³ada siê z dwóch elementów
A i B. Element A (k¹tnica) mo¿e byæ sterlizowany
w autoklawie, natomiast element B (mikrosilnik)
nie, poniewa¿ zawiera w sobie ró¿ne wra¿liwe
komponenty elektroniczne. Komponenty te
ulegn¹ uszkodzeniu, je¿eli umieœcimy w autoklawie oba elementy A i B.

Podczas prac konstrukcyjnych nad
Dentaport Tri Auto ZX wiele uwagi
poœwiecono mo¿liwoœci stosowania z tym
urz¹dzeniem rotacyjnych narzêdzi niklowotytanowych w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego opracowania kana³ów

fot. 18 Rotacyjne narzêdzia NiTi umo¿liwiaj¹
opracowanie nawet bardzo zakrzywionych
kana³ów.

Stosowanie rotacyjnych
narzêdzi niklowo-tytanowych
Rys. 19 pokazuje, w jaki sposób nale¿y
stosowaæ trzy rodzaje niklowo-tytanowych
instrumentów kana³owych podczas opracowywania metod¹ crow-down (od korony
zêba w kierunku wierzcho³ka). Orifice Shaper
(fot. 20) najlepiej nadaje siê do opracowania
odcinku od ujœcia kana³u do jego œrodkowej
czêœci. Profile (fot. 21) jest przeznaczony do
opracowania koñcowej jednej trzeciej kana³u.
Je¿eli kana³ jest zbyt w¹ski lub zobliterowany,

to mo¿na otworzyæ rêcznie przy u¿yciu
pilnika K-file nr 10. GT Rotary File (fot. 22)
jest stosowany do ostatecznego
kszta³towania i opracowania koñcowej
jednej trzeciej przywierzcho³kowej czêœci
kana³u. Ró¿ne przyk³ady zastosowañ
klinicznych zosta³y zaprezentowane na
fotografiach 23 i 24.

fot. 22 - Instrument GT Rotary File
Do opracowania koñcowej jednej trzeciej
przywierzcho³kowej czêœci kana³u. Rozszerzenie
.06 do .10. Œrednica koñcówki instrumentu wynosi
zawsze 0,2 mm. W zale¿noœci od wielkoœci kana³u
stosuje siê zazwyczaj instrument #2 lub #3.

fot. 20 - Instrument Orifice Shaper
Od ujœcia kana³u do jego œrodkowej czêœci stosuje
siê najczêœciej #2, #3 i #4. Rozszerzenie wynosi
.06 do .08.
fot. 23 - Lewy górny drugi przedtrzonowiec.
A - Przed leczeniem, B i C - po leczeniu

rys. 19 - Orifice Shaper, ProFile, instrument rêczny,
GT Rotary.
Powy¿sze trzy rodzaje nikolowo-tytanowych
instrumentów kana³owych nale¿y stosowaæ
zaczynaj¹c od pierwszego z lewej i przechodz¹c
kolejno do nastêpnego z prawej.

fot. 21 - Instrument ProFile
Powiêkszenie o 29% narzêdzie o rozszerzeniu .04.

fot. 24 - Prawy górny pierwszy przedtrzonowiec
A- Przed leczeniem, B i C - po leczeniu

Medal Najwy¿szej Jakoœci Krakdent 2005
Informujemy, ¿e Endometr z mikromotorem endodontycznym - Dentaport ZX
firmy Morita zdoby³ Medal Najwy¿szej Jakoœci na targach KRAKDENT 2005
w kategorii „Sprzêt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumenty
stomatologiczne”.

Identyczne procedury pracy obowi¹zuj¹ w przypadku zastosowania
nowej generacji rotacyjnych narzêdzi niklowo-tytanowych K3.
Tabela ustawieñ Dentaport ZX
Wartoœæ
Moment momentu Program
obrotowy obrotowego MODE
[N/cm]
1.

0,3

2.

0,6

3.

0,9

4.

1,2

5.

1,5

6.

1,8

7.

2,5

8.

3,0

9.

3,4

10.

3,9

11.

4,9

12.

OFF

M3
Slow Down

Funkcja Auto

Funkcja Manual

GT Rotary
File

K3

20/.02
25/.02
30/.02
20/.04
25/.02
30/.04

20/.04

20/.02
25/.02
30/.02
20/.04
25/.04
30/.04

40/.04
20/.06
30/.06
40/.06
20/.08
30/.08
40/.08
20/.10
30/.10

15/.06
20/.06
25/.06
30/.06
35/.06
40/.06

40/.10
35/.12
50/.12
70/.12

OO/.08
OO/.10

Prêdkoœæ
[obr./min.]

Profile

250

M2

300

20/.06
25/.06
30/.06

M1

400

OS 2
OS 3

Orifice
Shaper

OS 2
OS 3
OS 4

GT Rotary
File

35/.12
50/.12
70/.12
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