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СЪСТАВ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Инструментите SmartTrackTM X3 са 
изработени от термично закален никел-
титан. Всички пили са с постоянен тейпър. 
 
ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА  
Само за професионална употреба! 
Инструментите са предназначени за 
изпиляване и оформяне на кореновия канал 
по време на ендодонтско лечение.  
SmartTrackTM X3 са предназначени за 
употреба само върху един пациент. 
Повторното им използване увеличава риска 
от счупване и кросконтаминация. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Като всички машинни ендодонтски 
инструменти, пилите не трябва да се 
използват при канали с много големи и 
непредвидими извивки.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 Препоръчва се използването на кофердам. 

  Инструментите SmartTrackTM X3 се доставят 
нестерилни и  трябва да бъдат 
стерилизирани преди употреба.  
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  
Винаги определяйте работната дължина, 
използвайки рентгенографска снимка  и/или 
апекс локатор.  
1. Използвайте инструментите със скорост от 
300-500 оборота в минута.  
2. Осигуряването на праволинеен достъп до 
канала е задължително за правилната 
употреба на инструментите и ендодонтското 
лечение . 
3. Не оказвайте натиск на инструментите в 
канала! Използвайте минимален апикален 
натиск.  

4. По време на работа почиствайте редовно 
инструментите от отпилки . 
5. Иригирайте редовно канала по време на 
лечението.  
6. Въвеждайте всяка пила до достигане на 
работната дължина еднократно и за не 
повече от една секунда.  
7. Работете с повишено внимание в зоната 
на апекса и в извити канали.   
8. Машинните пили са предназначени за 
употреба само върху един пациент.  
9. При обработването на канала, не 
разширявайте коронарната част повече от 
необходимото.  
10. Използването на пила размер, по-голям 
от необходимия, увеличава риска от нейното 
счупване и транспортиране на канала.  
11. Инструментите SmartTrackTM X3 са 
закалени термично чрез  технология 
FireWireТМ .  
Технологията на закаляване FireWireТМ 
увеличава устойчивостта на инструментите 
на циклична умора  и издръжливостта на 
усукване. Поради използването на тази 
технология, допустимо е пилите да бъдат 
леко извити. Това не е производствен дефект 
и не се налага те да бъдат изправяни ръчно! 
Веднъж въведени в канала, те следват с 
лекота естествената му форма.  
 
НЕЖЕЛАТЕЛНИ РЕАКЦИИ 
Продуктът съдържа никел и не трябва да се 
използва при пациенти с установени 
алергични реакции. 
 
ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
Пилите трябва да бъдат стерилизирани 
преди употреба:  

 Измийте инструментите със сапун и топла 
вода.  

 Изплакнете обилно с дестилирана или 
дейонизирана вода.  

 Оставете инструментите да изсъхнат.  

 Поставете инструментите  в автоклав. 

 Използвайте свежа дестилирана или 
дейонизирана вода в автоклава.  

 Автоклавирайте при 136° C (± 2° C) за 20 
минути.  

 SmartTrackTM X3 са предназначени за 
употреба само върху един пациент.  



 Препоръчително е изхвърлянето на 
употребените инструменти в контейнер за 
отпадъци с биологична опасност.  
 
ПРАВОЛИНЕЕН ДОСТЪП И ГЛАДЪК ПЪТ 

  Осигурете праволинеен достъп до 
каналния орифициум.  

 С помощта на лубрикант, направете гладък 
път с размер 010 и 015 ръчни пили или с 
машинни такива до 2/3 от дължината на 
канала.  
 
ОФОРМЯНЕ НА КАНАЛА: ПИЛИ N1 И N2 

 С помощта на лубрикант и с лек апикален 
натиск въведете инструмент  N1 (17.06) в 
канала. Следвайте гладкия път, използвайки 
възвратно-постъпателни движения и в 
същото време изчетквайте латерално, за да 
оформите праволинейния достъп.  

 Продължете изпиляването с N1 до появата 
на съпротивление или докато 2/3 от 
дължината на канала е достигната.  

 Преминете на пила N2 (17.04) и я 
използвайте по същия начин до появата на 
съпротивление или до достигане на 2/3 от 
дължината на канала.  

 Редувайте N1 и N2 пилите с възвратно-
постъпателни движения, следвайки гладкия 
път, до достигане 2/3 от дължината на 
канала.  

 След като 2/3 от коронарната част на 
канала е оформена, направете гладък път в 
апикалната 1/3-та с ръчни пили 010 и 015 
или с машинни инструменти за гладък път.  

 Определете работната дължина със снимка 
и/или апекс локатор. Потвърдете 
проходимостта, като прокарате пила размер 
010 на 1mm след работната дължина.  

 След това, използвайки същото движение 
като преди, редувайте N1 (17.06) и N2 
(17.04), докато N2 пилата достигне пълната 
работна дължина.  

 Ако е необходимо по-голямо коронарно 
разширение, използвайте NX (25.12), след 
като горните 2/3 от канала са оформени.  
 
ЗАВЪРШВАНЕ НА КАНАЛА : ПИЛИ С1, С2, С3, 
С4  

 С помощта на лубрикант и с лек апикален 
натиск завършете оформянето на канала с С1 

(20.06) до достигане на пълна работна 
дължина.  

 Определете форамена с ръчен инструмент 
020. Ако той комуникира плътно в края на 
работната дължина, то канала е оформен и 
готов за обтурация. 

  Ако ръчен инструмент 020 влиза свободно 
в края, то трябва да въведете пила С2 (25/06) 
до пълната работна дължина и след това да 
определите форамена с ръчна пила номер 
025. При нужда, използвайте С3 (30.06) или 
С4 (40.06).  
 
ПРЕДПАЗНО РАЗВИВАНЕ НА ПИЛИТЕ 
Като предпазна мярка, инструментите са 
изработени да се развиват, когато се 
упражни прекалено голямо съпротивление, с 
цел да се намали риска от счупване. 
Използването на ендомотор с настройка на 
скоростта под 300 rpm може да доведе до 
развиването на пилите. Пилите могат да 
бъдат използвани, докато не започнат да се 
развиват.  
 
ОБТУРАЦИЯ  

 Когато обтурирате с гутаперча, може да се 
наложи да използвате щифт с по-малък 
размер, ако този, съответстващ на последния 
размер пила, не достига пълната работна 
дължина.  
 
СКОРОСТ И УСУКВАЩ МОМЕНТ  
Препоръчваме да използвате следните 
настройки за всички SmartTrackTM X3 
машинни пили: 
Скорост 300 – 500 rpm 
Усукващ момент 300 g - cm 3 Ncm 
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