PIEZON
BEHANDLINGS®

ANBEFALINGER

MAKE ME SMILE.
Behandlingsanbefalinger for AIRFLOW® Prophylaxis Master og AIRFLOW® One.

FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT
Dette dokument er beregnet til at infomere brugerne af AIRFLOW® Prophylaxis Master
(REF FT-229) om de generelle sikkerhedsforanstaltninger og behandlingsanbefalinger
vedrørende brugen af forskellige EMS PIEZON®-instrumenter.

For at opnå optimal komfort, sikkerhed og effektivitet i forbindelse med scaling og andre
procedurer anbefaler vi at gøre brug af PIEZON®-behandling som en del af Guided Biofilm
Therapy.
GBT-proceduren er beskrevet i vores brochure ”Behandlingsanbefalinger” (REF FB-648).
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•Behandlingsanbefalingerne samt anordningernes brugervejledninger leveres i elektronisk format, og de udgør en del af
produktdokumentationen. En gratis trykt udgave kan bestilles på vores websted, telefonisk eller skriftligt. Leveringen tager 7 dage.
•Behandlingsanbefalingerne (dokumentserien FB-648) samt anordningens brugervejledning kan downloades i PDF-format på
adressen ems-instruction.com ved brug af varenummeret FT-229 for AIRFLOW® Prophylaxis Master.
Software til læsning af PDF-filer er påkrævet og kan downloades fra samme websted.
• Det er vigtigt først at læse og forstå hele anordningens brugervejledning, inden den tages i brug og forud for brug af det tilhørende
tilbehør. Behandlingsanbefalingerne er en del af anordningens brugervejledning. De to dokumenter supplerer hinanden.
• Vi anbefaler, at du besøger vores websted med jævne mellemrum for at se og/eller downloade den nyeste version af dokumentationen
til din anordning på adressen ems-instruction.com
• Kontakt venligst EMS teknisk support eller din lokale EMS-repræsentant for nærmere oplysninger og assistance.
• Opbevar altid denne dokumentation et let tilgængeligt sted.
Læs altid først brugervejledningen til anordningen, og brug den som reference med henblik på tilsigtet brug, tilsigtet bruger,
patientgruppe, kontraindikationer, generelle sikkerhedsforanstaltninger og kompatibilitet. Der gælder muligvis særlige begrænsninger
eller afvigelser for anordningen.

SYMBOLER
Generel advarsel

Elektronisk brugervejledning

Gennemstrømning

Strømstatus

Bær en beskyttende maske

Bær beskyttelsesbriller

Vask hænderne

Bær beskyttelseshandsker

KLARGØRING AF PATIENTEN:
PIEZON®-behandling er kontraindiceret til patienter med pacemaker, defibrillatorer og
andre implanterbare elektroniske anordninger.

START MED AT SKYLLE MED BACTERX® PRO-MUNDSKYL.
For at beskytte dig selv og din patient skal du starte med at skylle patientens mund
med BacterX® Pro1-mundskyl i 20 til 30 sekunder.

EMS BACTERX® PRO
0,1 % CHLORHEXIDIN
0,08 % FLUORID
REF.:
DV-113 med alkohol
DV-114 uden alkohol

Beskyttelse af øjnene er obligatorisk.
Det anbefales også at fjerne patientens briller og
kontaktlinser.
Brug af en læbe- og kindholder (eksempelvis
OptraGate) anbefales for at sikre maksimal komfort
for patienten og bedre adgang.
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Hvis dette produkt fås i dit land.

BÆR BESKYTTELSESBRILLER

KLARGØRING AF TANDLÆGEN:
Beskyt dig selv med følgende foranstaltninger:

BÆR EN BESKYTTENDE
MASKE

BÆR
BESKYTTELSESBRILLER

VASK HÆNDERNE

BÆR
BESKYTTELSESHANDSKER

De fleste tandbehandlinger indebærer brug af aerosoler, hvilket udgør en risiko for
kontaminering af tandlægen. Sørg for, at du har alle de nødvendige vaccinationer.

Med henblik på optimale resultater,
komfort og den nyeste videnskabelige
kliniske forskning anbefaler vi
uddannelse ved Swiss Dental
Academy.
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PROFESSIONEL PROFYLAKSE MED ET SYSTEM
MED DYNAMISK REAKTION
Fra dalen og helt til toppen – PIEZON® NO PAIN1-teknologi kombinerer legendarisk schweizisk
kvalitet med præcisionshåndværk.

KUN KOMBINATIONEN AF VORES PERFEKT TILPASSEDE INSTRUMENTER,
HÅNDSTYKKER OG MODULER SIKRER DEN SÆRLIGE ”NO PAIN”BEHANDLINGSOPLEVELSE.

+
1.

ELEKTRONISK
MODUL

+
2.

PIEZON®
LED-HÅNDSTYKKE

3.

SWISS INSTRUMENT
PS – PERIO SLIM

PRÆCISION ØGER KOMFORTEN

1.
2.
3.

} P RÆCIS AUTOMATISK REGULERING OG DYNAMISK JUSTERING AF DET PÅKRÆVEDE
EFFEKTNIVEAU FOREBYGGER TRAUMATISKE SMERTER.

} P RÆCIS STYRING AF DE LINEÆRE VIBRATIONER SØRGER FOR ET UOVERTRUFFENT
NIVEAU AF PATIENTKOMFORT.

} F INT FORARBEJDET KIRURGISK STÅL AF HØJ KVALITET RESULTERER I
FINPOLEREDE OVERFLADER.

*Throughout this document, NO PAIN applies when used in accordance with EMS instructions and/or training by the Swiss Dental Academy.
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BRUG KUN
EMS SWISS INSTRUMENTS!

Vær opmærksom på, at EMS-udstyr i henhold til FDI International Dental
Federations erklæring om ”ikke kompatible dentalprodukter” kun er designet og
testet til brug med EMS PIEZON®-instrumenter.

Brug af såkaldte ”kompatible” instrumenter kan forvolde
skade på patienten og håndstykketilslutningen.
Skader der kan skyldes brug af ikke-originale
komponenter dækkes ikke af EMS’ garanti.
Et enkelt EMS PS-instrument er designet til op til 3000 behandlinger.
Minimalt invasiv = meget begrænset slitage.
Det koster mindre end 0,05 euro pr. behandling.
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SCALING
Efter brug af AIRFLOW®, fjernes den resterende supra- og subgingivale tandsten med
PIEZON® NO PAIN PS-instrumentet.

FØR
PIEZON®

EFTER
PIEZON®

MED TILLADELSE FRA PROF. MAGDA MENSI
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PIEZON®-EFFEKTINDSTILLINGER

Enheden er udstyret med NO PAIN-teknologi og giver mulighed for dynamisk justering
afhængigt af den belastning, der udøves på instrumentet.
I nedenstående tabel vises den maksimale udgangseffekt for hver effektindstilling:

Risiko for brud på spidsen: overskrid ikke effektindstilling 3 (2,5 W) ved brug af ENDOfiler.

PIEZON® BOOST

BOOST-EFFEKT
Ved et hårdt tryk midt på den trådløse pedal aktiveres BOOST-tilstanden, hvilket medfører en
øget effekt, som vist i nedenstående tabel:

Risiko for brud på spidsen: brug kun BOOST med spidser, der egner sig til brug med en høj
effekt.
Brug IKKE BOOST med ENDO-filer.
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PIEZON PS-INSTRUMENT
®

UOVERTRUFFEN KOMFORT
Lineær bevægelse af PS-instrumentet = ingen beskadigelse af
tændernes overflade eller det bløde væv. Minimalt invasiv på
rodcementen. Dynamisk effektindstilling.

”JEG VAR IKKE KLAR OVER,
AT JEG BLEV BEHANDLET
MED PIEZON®”

A. Tarasconi efter hans første GBT-behandling med PIEZON® NO
PAIN PS-instrumentet.

EMS PS (Perio Slim) instrumentet giver den bedste adgang interproksimalt og subgingivalt*.
*CRA, Clinical Research Associates, USA. Nyhedsbrev juni 1998.

SUPRA- OG SUBGINGIVALT
Supra

Subgingivalt

Lineære
oscillerende
Linear
bevægelser
oscillations
langs
Along
the
overfladen

surface
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PIEZON® PS-INSTRUMENT
TIL 95 % AF ALLE TILFÆLDE
PIEZON® PS-INSTRUMENTINDSTILLINGER
UOVERTRUFFEN
KOMFORT

SUPRA- OG SUBGINGIVALT
OP TIL 10 MM

30 TIL 100 %
70 TIL 100 %
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PIEZON® PI-INSTRUMENT
EMS PIEZON® PI-INSTRUMENTET FJERNER
BIOFILM RUNDT OM IMPLANTATERS
FORBINDELSESLED OG FYLDNINGER.
KONTROLLÉR FØR BRUG, AT PLASTCOATINGEN IKKE ER SLIDT ELLER BESKADIGET.
INSTRUMENTET MED EN VINKEL PÅ 1200 FØLGER MED I PERIOFLOW®-APPLIKATIONSÆTTET.
BRUG KUN EN INSTRUMENTHOLDER MED EN VINKEL PÅ 1200.

FS-443 PERIOFLOW®-APPLIKATION

70 À 100 %

70 À 100 %
RUNDT OM IMPLANTATERS
FORBINDELSESLED
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SCALING MED PIEZON® = FÅ INSTRUMENTER
Tandlæger, der er vant til udelukkende at anvende håndinstrumenter, og som er
nybegyndere med henblik på GBT og scaling med EMS PIEZON®, er forbløffede over, hvor
få instrumenter der er behov for til at dække de fleste kliniske anvendelser.

ANVENDELSE

INSTRUMENT

HÅRD TANDSTEN

P

30 TO 60%

70 TO 100%

A

30 TO 60%

70 TO 100%

PSR

10 TO 60%

70 TO 100%

PSL

10 TO 60%

70 TO 100%

PL1

30 TO 60%

70 TO 100%

PL2

30 TO 60%

70 TO 100%

PL4

30 TO 60%

70 TO 100%

PL5

30 TO 60%

70 TO 100%

SUBGINGIVALT OP TIL 4 MM

HÅRD TANDSTEN
KUN SUPRA

NEMMERE LATERAL
ADGANG

NEMMERE LATERAL
ADGANG

RODFURER
OG HULRUM

13

VANSKELIGT TILGÆNGELIGE OMRÅDER

EMS har udviklet særlige instrumentforme for at muliggøre tandrensning i vanskeligt
tilgængelige områder.

BEMÆRK

Skylning og desinfektion
af lommer

Skal bruges med
antimikrobiel
opløsning

Dybdegående rensning af
tandrødder med direkte
udsyn

Diamantcoating

(parodontalbehandling)
Polering af overflader, der
er blevet renset og formet.

14

70 μm
Efter brug af
HPL3
Diamantcoating
15 μm

INSTRUMENT

PL3

20 TIL 50 %

100 %

HPL3

20 TIL 50 %

100 %

DPL3

20 TIL 50 %

100 %

DYBDEGÅENDE RENSNING AF TANDRØDDER
EMS HPL3-INSTRUMENT
   I forbindelse med kliniske procedurer til parodontalbehandling.

INSTRUMENT
Fjernelse af store
aflejringer

HPL3

10 TIL 60 %

100 %

SPECIALINSTRUMENTER TIL FJERNELSE AF
KRAFTIGE AFLEJRINGER I SUPRAGINGIVALE
OMRÅDER
   Anbefales til store aflejringer og rester af ortodonti-cement, der kræver
specialinstrumenter.

EMS B-INSTRUMENT
INSTRUMENT
Fjernelse af store
aflejringer

B

50 TIL 80 %

100 %
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ENDODONTI
PIEZON® OG ENDODONTISKE ANVENDELSER
   PIEZON® er anerkendt til endodontiske procedurer som et supplement til roterende
instrumenter. I nedenstående tabel beskrives de typiske endodontiske procedurer trin for trin.
Den merværdi, der opnås ved brug af EMS PIEZON®, er beskrevet for hvert trin.

TRIN

ANVENDELSE

PIEZON®INSTRUMENT

Begyndende
infektion og åbning

Fjernelse af kronen

/

Rensning og skylning af rodkanalen

EMS K-FILER
EMS ESI

Åbning af forkalket rodkanal

EMS RT1

Fjernelse af ødelagte filer

EMS RT2 OG RT3

Retrograd klargøring af rodkanalen

EMS BERRUTI OG RE2

Kondensering af guttaperka

EMS H

Fjernelse af
inficeret væv fra
rodkanal

Guttaperkafyldning og
forsegling

Cementering af
kronen
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/

PIEZON® ENDO-ANVENDELSER

VIDENSKABELIG DOKUMENTATION

Forbedrer kvaliteten af behandlingen og er et v
 igtigt hjælpemiddel
ved behandling af vanskelige tilfælde. Siden de blev markedsført,
er ultrasoniske anordninger blevet stadigt mere nyttige til deres
anvendelser, eksempelvis til at få adgang til kanalåbninger,
rensning og formning, aflukning af rodkanaler, fjernelse af
materiale og blokeringer fra kanalerne samt endodontisk kirurgi.

Ultrasonics in endodontics: A review of the
literature / Journal of Endodontics 2007, 33(2) /
Plotino, Pameijer, Grande, Somma

Ultrasoniske instrumenter er et værdifuldt redskab til fjernelse
af intraradikulære stifter fra rodkanaler forud for endodontiske
behandlinger, der ikke indebærer kirurgi.

Factors Influencing the Removal of Posts /
Stomatologija - Baltic Dental and Maxillofacial
Journal 2005, 7(1) / Pečiuliené, Rimkuviené,
Maneliene, Pletkusw

RENSNING OG SKYLNING AF RODKANALEN
   Såkaldte ”EMS-kompatible” instrumenter, som ikke er originale EMS-produkter udgør en
signifikant højere risiko for brud2.

BRUG KUN ORIGINALE EMS-INSTRUMENTER

Sammenligning af en rodkanal, der er klargjort med håndinstrumenter (til venstre) og PIEZON®metoden (til højre)3

Sæt PIEZON®-instrumentet
på EMS ENDO-SPÆNDEPATRONEN
INSTRUMENT

120°

90°

K-FILER

10 TIL 20 %

100 %

ESI

10 TIL 20 %

100 %

Brug ikke BOOST-tilstanden med filer.
Aktiver aldrig filerne uden skylning, og brug dem aldrig uden for rodkanalen for at undgå brud,
med undtagelse af 2 sekunder under indstilling af skylningen.
For at forebygge brud på filerne skal der laves en glidebane med en manuel endo-fil. Planlæg
adgangen så lige på som muligt for at begrænse risikoen for snoning af filen. Brug en langsom
bevægelse med let berøring og efterfølgende tilbagetrækning. Undersøg filen ofte for at registrere
eventuelle træthedstegn. Som en forholdsregel skal filen udskiftes så hurtigt som muligt.

Uafhængig undersøgelse: “Manglende kompatibilitet blev påvist i 40,35 % af alle tilfælde (23 af 57 undersøgte kombinationer).” Resonance compatibility between endosonic tips and untrasonic
devices of different brands. / Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2014, vol. 20, issue 5/ KK Shiyakov, RI Vasileva.
3
EMS-forskningsbillede.
2
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KLARGØRING AF K-FILER – ISO 15-35
EMS K-FIL

EMS anvender ISO-farvekoden med henblik på nemmere identifikation4.

ISOØ VED SPIDSEN

15
0,15 MM

20
0,20 MM

25
0,25 MM

30
0,30 MM

35
0,35 MM

Ø VED 16 MM

0,47 MM

0,52 MM

0,57 MM

0,62 MM

0,67 MM

EMS-REF.

DT-006

DT-007

DT-008

DT-009

DT-010

23~27 mm

1mm mini

K-filer

4
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ISO 3630 Tandpleje - Rodbehandlingsinstrumenter

Rodkanalen skal klargøres med ISO 15 håndfiler forud for brugen af K-filer:

1° Markér filens længde.

2° Mål.

3° Tilpas fillængden til filen.

Xmm

Xm

m

4° Tilpas om nødvendigt filens form til kanalens morfologi.

4mm

5° Til indstilling af gennemstrømningen skal skylningen og
ultralydsfunktionen aktiveres med spidsen pegende opad. Strålen skal
forlænge filens spids med 4 mm.

6°
Aktiver filen i 4 sekunder. Overskrid ikke 10-sekunders uafbrudt
brug.
Brug langsomme, cirklende op/ned-bevægelser med
”tilbagetrækningsmetoden”.
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BRUG AF ESI-FILER
   Rodkanaler kan klargøres og derefter skylles efter brug af en k-fil ISO 15 ved brug af ESI-filer
med både ultrasoniske og roterende håndstykker.

PIEZON® ENDO ESI-FIL

VIDENSKABELIG DOKUMENTATION

Final rinse optimization: influence of different
Dette er den mest effektive bevægelsesmetode. 1 mm fra
agitation protocols / Journal of Endodontics 2010, 36(2)
enden af roden opnår PIEZON®-instrumentet de bedste
/ Paragliola, Franco, Fabiani, Mazzoni, Nato, Tay,
resultater sammenlignet med andre metoder.
Breschi, Grandini

ESI-fil

1

2

3

4

5

Glat ikke-skærende fil fremstillet af en nikkel-titan-legering (NiTi) til rensning og skylning af
rodkanalsystemet. Skal bruges med en filholder.
Brug endo-funktionen (hvis den er tilgængelig) med en lav effektindstilling (maksimalt 30 %), og
brug en middel til høj gennemstrømning.
ESI-filerne kan maksimalt bruges til femten lige rodkanaler, og kun til en enkelt rodkanal,
hvis den er buet.
Rodkanalen skal klargøres med håndfiler af størrelsen ISO 15 forud for brugen af ESI-filen. ESIfilen skal bruges i sekvens med et roterende eller manuelt formgivningssystem.
Aktiver ESI-filen i maksimalt ca. 3 x 20 sekunder med kraftig skylning for hver kanal. Brug
langsomme op/ned-bevægelser til skylning af rodkanalen.
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LOKALISERING AF RODKANALEN OG
FJERNELSE AF FORKALKNING
EMS RT1-INSTRUMENT

Kronisk irritation eller betændelse af det bløde væv i pulpa kan forårsage forkalkning af
pulpa. Ultrasoniske endodontiske instrumenter kan hjælpe med at åbne en forkalket rodkanal.
Når spidsen vibrerer med en meget høj hastighed, skaber den små lydbølger, der nedbryder
forkalkningen.

Lokalisering af rodkanalen

20 TIL 50 %

100 %

Fjernelse af forkalkning i den første
koronale tredjedel af rodsystemet

20 TIL 50 %

100 %

1

2

3

Fjern forkalkningen uden at udøve tryk.
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INSTRUMENTER MED DIAMANTCOATING

Eksempel på et PIEZON® RT1-instrument med
diamantcoating

Instrumenter med diamantcoating er meget effektive. De skal altid bruges med tilstrækkelig
skylning for at forebygge beskadigelse af hårdt og blødt væv og for at mindske slitagen.
Ultralydsvibrationerne kan ikke nå rigtigt frem, hvis instrumentets spids belastes kraftigt.
Ved et let tryk på instrumentet opnås den fulde effekt uden risiko for beskadigelse af væv, og det
indebærer betydeligt mindre slitage.
Foretag en visuel kontrol af diamantcoatingen forud for brug. En nedslidt coating mindsker
effektiviteten betydeligt.
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FJERNELSE AF ØDELAGTE FILER
   Filer kan brække af i kanalhulrummet - enten på grund af rodens form, for kraftig belastning
eller metaltræthed. Evnen til at fjerne fragmenter af en ødelagt fil på effektiv vis er en stor fordel
for tandlægen med henblik på bevaring af tanden5.

EMS RT2 (TIL VENSTRE) OG RT3 (TIL HØJRE)

Undgå at instrumentet berører den ødelagte fil for ikke at skubbe den dybere ind. Udøv ikke
aksialt tryk på instrumentet.

EMS ENDO-SPÆNDEPATRON
PÅKRÆVET
Fjernelse af kanter
(skuldre) og andre
forhindringer

Nej

RT2

10 TIL 20 %

100 %

Dannelse af lige kanaler
til ødelagte instrumenter

Nej

RT2

10 TIL 20 %

100 %

RT3

10 TIL 20 %

100 %

Fjernelse af dele af den
ødelagt fil fra rodkanalen

5

INSTRUMENT

Brug ESI-filen til at færdiggøre rodkanalen efter fjernelsen af den ødelagte fil.
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OFF LABEL-BRUG AF K-FILER
KLINISK CASERAPPORT
   Videnskabelig litteratur rapporterer om tilfælde af fremragende fjernelse af ødelagte
instrumenter med K-filer på grund af deres yderst lille diameter. EMS rapporterer, at dette ikke
falder inden for den tilsigtede brug af K-filer, og at disse fremragende resultater skal afvejes mod
den øgede risiko for brud.

VIDENSKABELIG DOKUMENTATION
I en sammenligning med 7 andre filer af
forskellige mærker havde K-fil 25 større
hastighed, større effektivitet (80 %) og den
mindste diameter.

The Effectiveness in the curve of eight types of endosonic tips for
broken instrument removal / Journal of IMAB - Annual Proceeding
(Scientific Papers) 2014, 20(5) / Shiyakov, Vasileva6

BRUG AF RT27

1

BRUG AF RT3

2

3

   Hvis det er muligt, skal patientens hoved anbringes i en position, hvor rodkanalen er vandret
med en nedadgående hældning. Drej instrumentets spids mod uret rundt om den ødelagte del,
indtil den er ude af rodkanalen.
   Den kombinerede effekt af skylningen og tyngdekraften gør det muligt at trække den ødelagte fil
og snavs ud af rodkanalen. Undgå at instrumentet berører den ødelagte fil for ikke at skubbe den
dybere ind.

RT3

4 mm
max.

RT3-instrument

6
7
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1

2

I denne undersøgelse var det såkaldte RT3 EMS-instrument ikke et EMS-instrument (tydelig identifikation ved hjælp af spidsens farve).
I henhold til en procedure fra doktor Merino, Spanien.

3

RODFYLDNING
EMS H-INSTRUMENT

guttaperka
Termisk kondensering af guttaperka:
Når det inficerede pulpavæv er blevet fjernet, fylder tandlægen den dekontaminerede kanal
med en inert fyldning. Standardmaterialet til fyldning er guttaperka, som indsprøjtes for at fylde
rodkanalen.

Lateral kondensering af guttaperka i
rodkanalerne.

20 TIL 50 %

0%

Den varme, som ultralydsfunktionen genererer, får instrumentet til at gøre guttaperkaen
flydende.
Skylning er ikke påkrævet på grund af en kølende effekt.
1° Nedsænk instrumentet i eugenol, inden det føres ind i kanalen.
2° Tryk instrumentet let mod keglen af guttaperka.
3° Aktiver ultralydsfunktionen i 2 sekunder for at opnå kondensering.
4° Gentag dette for hver isat kegle...
5°... indtil kanalen er fyldt.

1

2

3

4

5
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FJERNELSE AF KRONEN
EMS D-INSTRUMENT

Løsner den cement, som fastgør kroner og broer på tanden.
Når en tand, der har fået påsat en krone, kræver endodontisk behandling, kan tandlægen vælge
at fjerne kronen. Fjernelsen letter ofte den endodontiske behandling. Især hvis proceduren ikke er
traumatisk for patienten og tidsbesparende for tandlægen.

INSTRUMENT
Løsning af den cement,
som fastgør kroner og
broer på tanden.

20 TIL 50 %

0%

1° Virker på cement med mekanisk eller mikromekanisk retention.
Det virker ikke på cement, der er fastgjort med klæbemiddel.
2° Anbring instrumentet på overfladen, og aktiver det.
3° Øg trykket, indtil vibrationerne ikke længere kan høres, og fasthold det i et par sekunder.
Intermitterende aktivering forebygger skader på pulpa på grund af varmen, idet der er tid til at
varmen kan blive afledt.
D-instrumentet er nyttigt til
løsning af cement på hårde materialer.
Men de høje ultralydsfrekvenser,
der anvendes på keramiske eller
plastmaterialer, kan med tiden
forårsage revner.
1
26

2

3

RETROGRAD KLARGØRING AF RODKANALEN
EMS BERUTTI-INSTRUMENT

BRUG AF RETRO BERUTTI

2 mm diamantcoating sørger for øget skæreeffekt og mindsket risiko for mikrofrakturer.
Instrumenterne kan bøjes på forhånd.
Optimal synlighed ved brug af Endo-spændepatronen med en vinkel på 120° eller 180°.

VIDENSKABELIG DOKUMENTATION8
Det ultrasoniske EMS retro-instrument fjernede An in vitro evaluation of apicoectomies and retropreparations
mindre dentin end laserinstrumenter.
using different methods. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod. 2010,110(4) Camargo Villela Berbert, de FariaJúnior, Tanomaru-Filho, Guerreiro-Tanomaru, Bonetti-Filho,
Leonardo Rde, Marcantonio
EMS retro-spidsen med EMS Beruttiinstrumentet opnåede et bedre resultat
med henblik på kvaliteten af klargøringen
sammenlignet med andre konkurrerende
ultrasoniske og laserinstrumenter. Huller i
rodenden skal klargøres med ultrasoniske
spidser.

Evaluation of ultrasonic and ErCr:YSGG laser retrograde cavity
preparation. / Journal of Endodontics 2009, 35(5) Batista de
Faria-Junior, Tanomaru-Filho, Guerreiro Tanomaru, de Toledo
Leonardo, Camargo Villela Berbert

Hullet blev klargjort til retrograd fyldning med
en EMS PIEZON®-anordning og instrument.

A prospective clinical study of polycarboxylate cement in
periapical surgery / Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012,17(2)
/ Peñarrocha-Diago, Ortega-Sánchez, García-Mira, MaestreFerrín, Peñarrocha-Oltra, Gay-Escoda

”Alle huller i rodenden blev klargjort med den ultrasoniske anordning indstillet til maksimalt halv effekt,26-27 under konstant kraftig skylning med sterilt vand for at undgå overophedning.” In Endodontic surgery with ultrasonic retrotips: One-year follow-up/ S Taschieri, M Del Fabbro, T Testori, L Francetti, R Weinstein/ Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
2005;100:380-7.
8
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BEMÆRK
Klargøring af rodkanalen med
mulighed for skæring inde i
tanden

INSTRUMENT
retro
Berutti

Retrograd
Diamantcoating

BERUTTI

20 TIL 50 %

20 TIL 60 %

1° Instrumentet kan bøjes en gang for at opnå nemmere adgang til kanalen. Ved yderligere
bøjning ødelægges instrumentet.
2° Gør skæringen af rodenden og knoglehulrummet så lille så muligt.
3° Brug af retrograd-instrumenter kræver meget mindre plads end brug af traditionelle filer.

retro
Berutti
45°

15mm max

Berutti- og RE2-instrumenter
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1

45°

2

45°

453°

RETROGRAD KLARGØRING AF ISTHMUS
EMS RE2-INSTRUMENT

Instrument med en coating af en ikke-slibende titanlegering sørger for optimal klargøring af
isthmus.

BEMÆRK

INSTRUMENT
RE2

Titannitrid
Retrograd
Skal bruges med en
filholder

Idem, tyndere

RE2

20 TIL 50 %

10 TIL 60 %

Foretag en komplet retrograd klargøring af kanalen forud for klargøringen af isthmus.
1° Brug af retrograd-instrumenter kræver meget mindre plads end brug af traditionelle filer eller
instrumenter.
2° Før instrumentet ind i en af de to kanaler, hvor isthmus begynder. Bevæg det derefter forsigtigt
langs isthmus for at skabe en lille rille.
3° Gør skæringen af rodenden og knoglehulrummet så lille så muligt.

RE2

1

2

3
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HULSYSTEMER
PIEZON®-HULSYSTEMERNE er beregnede som en minimalt invasiv løsning og et
efterbehandlingsredskab til klargøring af huller med stor præcision.

BEHANDLING AF APPROKSIMAL KARIES,
BEVARING AF DEN TILSTØDENDE TAND
EMS-INSTRUMENTERNE SM OG SD TIL BEVARING AF DEN TILSTØDENDE
TAND.

EMS SM-instrument

EMS SD-instrument

Til venstre: Hul i tandmellemrum
Til højre: Efter klargøringen

BEMÆRK
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INSTRUMENT

Klargør distale og mesiale
huller uden at beskadige
den tilstødende tand.

Diamantcoating

SD

20 TIL 50 %

100 %

Klargør distale og mesiale
huller uden at beskadige
den tilstødende tand.

Diamantcoating

SM

20 TIL 50 %

100 %

Alle klargøringer blev udført med lavtryksanvendelse af håndstykket.

Før instrumentet ind i hullet fra den okklusale side, og bevæg instrumentet langsomt op og
ned for at klargøre hullet. Anvend lavt tryk.

Kompositmateriale

Indlæg

Amalgam
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MIKROKLARGØRING AF HULLER OG
EFTERBEHANDLING AF HULLETS KANTER
EMS SB-, SBM- OG SBD-INSTRUMENT

Anbring instrumentet på fordybningen, og bevæg det med et let tryk.

VIDENSKABELIG DOKUMENTATION
”Et oscillerende instrument med selektiv
diamantcoating (dvs. PIEZON®-hulsystem, EMS...)
kan lette klargøringen af hullet i mellemrum mellem
tænderne.”

Bonded indirect restoration for posterior teeth: From
cavity preparation to provisionalization / Quintessence
International 2007, 38(5) / Rocca, Krejci

BEMÆRK
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INSTRUMENT

Åbning af fordybninger og
mindre forekomster af karies.

Diamantcoating

SB

20 TIL 50 %

100 %

Affasning og færdiggørelse
af hullets mesiale og distale
kanter.

Diamantcoating

SBd

25 %

100 %

Affasning og færdiggørelse
af hullets mesiale og distale
kanter.

Diamantcoating

SBm

50 %

100 %

KLARGØRING AF FACADER OG FORSTØRRELSE
AF FISSURER FORUD FOR FORSEGLING
EMS VE-INSTRUMENT
VE-instrumentet med 1 kant med diamantcoating bevarer den tilstødende tand ved
klargøring af facader.

BEMÆRK
Klargøring af tanden til anbringelse af facader.

Diamantcoating

INSTRUMENT

VE

20 TIL 50 %

100 %

Anbring instrumentet parallelt med overfladen eller ved de interproksimale grænser, og bevæg
det langs kanterne med et middel tryk.

EMS PF-INSTRUMENT

Instrument med diamantcoating til klargøring af fissurer og fordybninger (fissurotomi).
Anbring instrumentet ved fissuren, og bevæg den med et let tryk.

BEMÆRK
Rensning og forstørrelse af
fissurer forud for forsegling.

Diamantcoating

INSTRUMENT

PF

20 TIL 50 %

100 %
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ANBRINGELSE AF

Brug af PIEZON® SP-instrumentet til kantforsegling af fyldninger12.

ANVENDELSER AF PIEZON®
SP-INSTRUMENTET

VIDENSKABELIG DOKUMENTATION

”Til positionering og anbringelse af fyldningerne ved The Biomimetic Smile Makeover: Conserving and
brug af en EMS-ultralydsspids af plast med henblik Strengthening Tooth Structure While Transforming A
på at fjerne overskydende cement ved hjælp af
Smile / CDEWorld 2015 / Lazare
vibrationer for at opnå en mere komplet forsegling af
kanterne.”
”Facaderne blev tætnet med en ultrasonisk
anordning (EMS, Nyon, Schweiz) med en modificeret
gummispids (SP-spids, EMS).”

From Veneers to Thineers: Two Case Reports with three
years follow up / IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences 2013,11(2) / Mangat, Podar, Miglani

Ved fyldninger kan PIEZON® SP-instrumentet
forbedre kvaliteten af hullernes kanter.

Influence of Beveling and Ultrasound Application on
Marginal Adaptation of Box-only Class II (slot) Resin
Composite Restorations / Operative Dentistry 2007, 32(3) /
Schmidlin, Wolleb, Imfeld, Gygax, Lussi

INSTRUMENT
Anbringelse og cementering af indlæg, fyldninger
og facader

12
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M Lazare 2015.

SP

10 TIL 20 %

0%

FYLDNINGER
Med en meget thixotropisk dobbelthærdende kompositcement.

SP
Skru hætten på instrumentet, og stram den med håndkraft. Anbring indlægget eller fyldningen
i den endelige placering uden af udøve tryk på instrumentet. Kompositcementen bliver igen fast,
når aktivering af ultralydsfunktionen standses.
Hætterne slides ned under brug, og de skal udskiftes, når gevindet ikke længere er stramt, eller
når hættens overflade viser tegn på slitage.
Vi anbefaler at gøre brug af en mund- og læbeholder af gummi for at forebygge, at patienten
utilsigtet sluger eller indånder dele eller snavs. Hvis en mund- og læbeholder af gummi ikke kan
anvendes, skal patienten bedes om at trække vejret gennem næsen.
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FRA DALEN OG HELT
EMS har i mere end 35 år udviklet teknologier og protokoller
af høj kvalitet i samarbejde med verdens mest fremtrædende
tandlæger for at gøre det muligt for patienterne at bevare deres
naturlige tænder og implantater i meget længere tid.
”Primum non nocere”* og en minimal invasiv tilgang er ikke bare
vigtigt, det er vores kerneværdier.
* ”Først og fremmest: Gør ingen skade” fra den hippokratiske ed.

EMS’ FORSKNINGS- OG PRODUKTIONSCENTER
NYON, NYON, SCHWEIZ
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TIL TOPPEN
MONT BLANC, 4807 M

KONTAKT OS:
ems-dental.com/contact
T. +41 22 99 44 700
F. +41 22 99 44 701
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INDSTILLINGER
De anbefalede indstillinger i dette dokument gælder for AIRFLOW® Prophylaxis Master.
Nedenstående tabel kan hjælpe brugerne med at finde de relevante indstillinger for ældre EMSudstyr.

PROPHYLAXIS
MASTER OG AIRFLOW ONE

MASTER
PIEZON

S2

EN-060
EN-061

EN-060
EN-061

/
EN-046

100 %

10

17 LED

50 %

5

9 LED

10 %

1

2 LED

100 %

10

11 LED

50 %

5

6 LED

10 %

1

1 LED

AIRFLOW-UDSTYR:

PIEZON® LED-håndstykke
PIEZON -håndstykke
®

38

EMS VERDEN RUNDT
HOVEDKONTOR
NYON, SCHWEIZ
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
ems-dental.com/contact
T. +41 22 99 44 700
F. +41 22 99 44 701

KONTAKT EMS

Såfremt der skulle opstå en alvorlig
hændelse med direkte eller indirekte
tilknytning til behandlingen, bedes du
omgående indberette den til EMS og
til den ansvarlige myndighed i dit land
og patientens bopælsland (hvis de to er
forskellige).

INDBERETNING AF UØNSKEDE HÆNDELSER:

vigilancemailbox@ems-ch.com

EMSDATTERSELSKABER
VERDEN RUNDT
MÜNCHEN, TYSKLAND
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH

Schatzbogen 86
D-81829 München
T. +49 89 42 71 61 0
F. +49 89 42 71 61 60
E-mail: info@ems-ch.de

PARIS, FRANKRIG
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
FRANCE SARL

GENEREL SUPPORT:

ems-dental.com/contact
TSAV@ems-ch.com

SHANGHAÏ, KINA

医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

24A, Jin Sui Mansion,
N°379 Pudong Nan Rd.
Shanghai, China 200120
T. +86 21 3363 2323
E-mail: emschina@ems-ch.com

DALLAS, USA
EMS CORPORATION

32, Route de Pontarlier
FR - 39460 Foncine-le-Haut
T. +33 3 84 51 90 01
F. +33 3 84 51 94 00
E-mail: info@ems-france.fr

11886 Greenville Avenue, Ste. 120
Dallas, Texas 75243
United States of America
T. +001 972 690 8382
F. +001 972 690 8981
E-mail: info@ems-na.com

MADRID, SPANIEN
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
ESPAÑA SLU

TOKYO, JAPAN
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE

C/ Tomás Bretón, 50-52 2ª planta
E-28045 Madrid
T. +34 91 528 99 89
E-mail: info@ems-espana.com

MILANO, ITALIEN
EMS ITALIA S.R.L

501, 73 Kanda Neribeicho
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0022 - Japan
T. +81(0) 3 3278 0375
F. +81(0) 3 3278 0376
E-mail: emsjapan@ems-ch.com

Via Faravelli 5
I-20149 Milano
T. +39 02 3453 8111
E-mail: dental@ems-italia.it
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MAKE ME SMILE.
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