
Sistem rotativ cu 
un singur acneoniti

De ce
Sigur, Simplu, Inteligent

Noi senzaţii în 
endodonţie



Recomandari de utilizare
• Tehnica “Crown Down”
• Rotaţie continuă
• Viteza  300 - 500 rpm
• Limita cuplului1.5 N. cm
• Irigare continuă
• Acele se curăţă frecvent

Obturarea 
canalelor
Se recomandă utilizarea 
conurilor de gutapercă 
mărimea 25, cu conicitate 06

Pentru informatii 
suplimentare
consultaţi manualul 
de instrucţiuni 

Datorita procesului
nostru exclusiv de fabricatie
Procesul nostru inovativ - EDM permite fabricarea unui tip nou de ace din 
NiTi cu un comportament unic, superior. Acele sunt mult mai flexibile, 
deşi suprafaţa este dură şi rugoasă. Datorită combinaţiei exclusive de 
caracteristici şi secţiunii transversale, acele rotative NEONITI prezintă 
muchii tăietoare superioare, o suprafață abrazivă încorporată și o 
flexibilitate progresivă, rezultând o eficienţă de tăiere şi o rezistenţă la 
fracturare de neegalat.

 Avantaje
 Efect anti-înfiletare

 Eficiență a muchiilor tăietoare

 Rezistenţă ridicată la fracturare

 Curățare eficientă până la apex

 Permite tratamentul şi retratamentul endodontic

 Un singur ac pentru un tratament complet

 Potrivit pentru canalele dificile (subțiri, curbate, calcifiate)

 Producerea unei cantităţi minime de detritus elimină riscul
blocării acelor în canal

 Posibilitate de precurbare pentru  negocierea unui acces
dificil sau a pragurilor

 Respectarea anatomiei canalelor (fără transportarea
canalului sau creare de praguri)

 Informatii ...

 nr.25 nr.15 nr.20 nr.25 nr.40

 .12 .03 .06 .06 .04

 15mm - - - -

- 21mm 21mm 21mm 21mm

- 25mm 25mm 25mm 25mm

- 31mm 31mm 31mm 31mm
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Vârf moale

Lungimi : 21mm / 25mm / 31mm
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n Procesul mondial unic de fabricație EDM (Electric Discharge Machining)

n Flexibilitate progresivă 

n  Muchii tăietoare dure

 n Suprafaţă abrazivă

Procesul EDM constă în scânteile 
produse de energia înaltă şi 
descărcările electrice de înaltă 
frecvență între piesa de metal 
(acele NEONITI) și un electrod 
(firul tăietor). Acest lucru duce la 
topirea  și evaporarea 
materialului piesei  prelucrate, 
rezultând forma dorită a 
produsului finit.
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• Preparaţi cavitatea de acces
• Stabiliţi lungimea de lucru şi

permeabilizaţi canalul cu acele
manuale K6, K8, K10, K15

 3 Lărgiţi intrarea în canal

Protocolul de lucru

Principii de fabricatie
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SETURI ASORTATE

REFILL – uri

Ac de preparare 
pentru canale dificile

Cutie Baby 
5 cutii de 3 ace

Set Starter

L21 sau L25 

Cu excepția C1

ÎMPACHETARE
Cutie Standard
10 cutii de 5 ace

Set Assorted

L15

Set Intro

WL

G
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• Opțional:
În caz de
negociere
dificilă

• Opțional:

5x    sau 3x5x    sau  3x

A1  nr.40
nr.15  nr.25

• Ajungeți cu A1 către treimea medie prin 3-4
mișcări de pensulare

• Re-confirmați lungimea de lucru cu un ac K-file
• Ajungeți cu A1 către lungimea de lucru prin

mișcări de pilire

A1

C1GPS

 nr.20/.06       A1  nr.25/.06 

Ac de preparare 

GPS nr.15/.03 
Ac de “glide path” 

5x    sau  3x

C1  nr.25/.12 

Ac de preevazare 
L15

5x    sau  3x

Creaţi calea de alunecare Preparaţi canalul până la lungimea de lucru

• Îndepărtaţi interferenţele
dentinare

• Utilizaţi mişcări rotative de
pensulare circumferenţiale

A1  nr.25A1  nr.20

Informatii Produs
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• Opțional:

Pentru
preparare
dificilă

Pentru
finisare
canale largi
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L21  sau L25 sau L31
L21  sau L25 sau L31

L21  sau L25 sau L31

Cu excepția C1

L15

L21 sau L25 

L15

Cu excepția C1

L21 sau L25 

A1  nr.40/.04 

Ac de finisare 
pentru canale largi

L21  sau L25 sau L31

5x    sau  3x



Sediu și unitate de producție: 
NEOLIX SAS - 11, avenue Raoul Vadepied 
FR-53600 Châtres-la-Forêt (France)

+33 2 5368 2005
www.neolix.eu A
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Prietenos cu mediul  -  Fabricat în condiţii de circuit închis cu apă curată. 

Procesul de fabricaţie fără ulei împiedică deteriorarea mediului și a sănătății 

operatorilor. 

Fabricat în Franţa- ISO 13485 -         0459 -Dispozitiv medical clasa a II a

Indicat si pentru canale dificile neoniti

Nr. 21
Dr. Ali Afzal - Udaipur (India)

Nr. 27
Dr. Mohsen Aminsobhani - Teheran (Iran)

Nr. 17
Dr. Cyril Biesse - Bordeaux (Franța) 

Nr. 46
Dr. Edit Maros - Laval (Franța) 

Nr. 37
Dr. Jiri Skrland - Praga (Republica Cehă) 

Nr. 15 & 16 (tratament și retratament) 
Dr. Arnaud Stanurski - Paris (Franța) 

Nr. 16 (retratament)
Dr. Arnaud Stanurski - Paris (Franța) 

Nr. 37
Dr. Ștefan Jitaru - Cluj - Napoca (România) 
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Importator exclusiv în România:

Dent Cafe SRL

0728 966 675 
www.dentcafe.com

+33 2 5374 5007 -
neolix@neolix.eu -




