
Çoklu kullanım

Yüksek kırılma
dayanımı

Minimal invazif
şekillendirme

Hızlı şekillendirme

Kolay kullanım

Tescilli TM-wire
ısıl işlem teknolojisi

Yüksek kesme
etkinliği

Steril paket
Türkiye’nin ilk tescilli

resiprokal eğesi

Farklı uzunluk
seçenekleri
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KTS: Tour number until breakage. The comparison has been made with world’s leading Dental Canal File brands.   

Güvenli Şekillendirmeyi Hisset
Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Edin.
Kök kanal şekillendirmesinde karışılabileceğimiz sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanan  T-endo
Must ile tedavilerinizi kısa sürede etkili bir şekilde bitirebilirsiniz. T-endo Must çoklu kullanım için ta-
sarlanmıştır. Bu nedenle, tedavi maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.

TM-Wire Isıl işlem teknolojisiyle üretilmiş güçlü eğeler sayesinde , tedavide kısa ve zahmetsiz  bir
preperasyon yeterli olacaktır. Periservikal dentini korumaya uygun tasarlanmış taper açısı, Resiprokal
hareketin gücü ile birleştiğinde ortaya çıkan sonuca hayran kalacaksınız.
 
13/04 “TG” Glide path eğesi ile dar kanalları açmak gerçekten çok kolay.
 
Yapılan çalışmalara göre T-Endo Must eğelerin Torsiyonel direnç ve Döngüsel yorgunluk testleri bir çok
Resiprokal kanal eğesine oranla daha başarılı bulunmuştur.



“TG”  En dar kök kanallar için ideal çözüm.
Kare kesitli tasarımı sayesinde T-endo Must  TG, hızlı ve etkin bir
glide path tecrübesi sunar. 

Tek eğe sistemiyle hem şekillendirme
hem bitim işleminin tadını çıkarın.

T-Endo Must m25, m40, m50 eğelerden birini kök kanal anatomisine göre
seçebilirsiniz.

Normal kök kanlları için

Geniş kök kanalları için

Çok geniş kök kanalları için



Vaka:
18 yaşında kadın hasta, irreversible pulpitis ağrı şikayetiyle başvurdu tek seansta
kanal tedavisi T-Endo Must 25 ve 40 ile tamamlandı. Tek kon ve soğuk lateral
kompaksiyon yöntemiyle kanal dolumu yapıldı. Paslanmaz çelik el eğesi ile kanala
giriş sağlandıktan sonra döner eğeler kullandım ve apikale ulaşmada herhangi bir
zorluk yaşamadım.

Vaka:
Esnek ve dayanıklı yapısı ile dar ve eğimli kanallarda da güvenle kullanabileceğim
bir sistem. sahip olduğu Ni-Ti alaşımı özellikleri sayesinde çoklu kullanıma da imkan
sağlıyor. Kullanımı kolay. Yeni favori eğe sistemim T-Endo Must.
 

Retreatment Vakası:
Daha önce kullandığım Resiprokal sistemlerden kullanım esnasındaki rahatsız histen dolayı vazgeç-
miştim. T-Endo Must tüm ön yargılarımı yıktı. Hem esnek olması, hem de kullanım esnasında verdiği
güven sayesinde çok daha keyifle Resiprokal eğe kullanıyorum. Steril paketlerde gelmesi de ayrıca
klinik işleyişimizi kolaylaştırdı.
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(m25)
(m40) 40/.04 60 Pcs.

 50/.04 60 Pcs.

DC11132
Gutta Percha 30/.04 60 Pcs.
Gutta Percha 35/.04 60 Pcs.
Gutta Percha 60/.04 60 Pcs.
Gutta Percha Asorted .04 taper 60 pcs.

(m25)

(m50)

Paper Points 30/.04 60 Pcs.

Paper Points 60/.04 60 Pcs.

21mm

DC20310

DC20325

DC20340

DC20350

DC30310

DC30325

DC30340

DC30350

DC40310

DC40325

DC40340

DC40350

DC20301 DC30301 DC40301

4 x m25

4 x m40

4 x m50

1 x tg, 1 x m25, 1 x m40, 1 x m50

4 x tg

25mm 31mm

İş akışınız için ideal komple bir sistemdir.

• Radyoopak çizgilere sahiptir.
• Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
• T-endo Guttaperkalar 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmış

Gutta Perka

• Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden
   üretilmiştir.
• T-endo paperpointler 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır

Paper Point

must paketleme

must sorti blister çeşitleri

must asorti blister çeşitleri




