
Minimal İnvazif
Şekillendirme İçin Tasarlanmıştır
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minimal invasive shaping
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“ diş sert dokularında en az değişikliğe neden olunurken 
pulpal ve apikal patolojinin tedavisi ve önlenmesi ” 

T-endo mis eğe sistemi minimum periservikal dentin kaybı ile 
maksimum şekillendirmeyi destekler.

T-endo mis NiTi eğe sistemi daraltılmış giriş kavitelerinde 
şekillendirme işlemine olanak sağlayarak, kanal tedavisi sonrası 
oluşabilecek diş kırılmalarının azalmasına destek olur.

T-endo mis NiTi eğe sistemi diş sert dokularında en az değişikliğe 
neden olurken size mükemmel bir şekillendirme etkinliği sağlar

MİNİMAL İNVASİF

Gluskin et al. 2014



Dikdörtgen kesit alanı ile güvenili ve etkin.

TM-wire ısıl işlem teknolojisi sayesinde, kurvatürlü ve dar kanallarda bile kırılmaya karşı dirençli, esnek yapısıyla kanal 
anatomisini bozmadan güvenli şekillendirme sağlar. Döngüsel ve eğilme direnci yüksektir.

Özgün tasarıma sahip bıçak yapısı ile daha kolay debris çıkarmaya olanak sağlar.

Steril paketlerde bulunan T-endo mis, kontaminasyon riskini ortadan kaldırır.

T-endo mis, universal numara, minimal açı seçeneği ve yonca silikon stoper ile sunulur. Uluslararası standartlara ve 
uluslararası renk kodlamasına uygun 

Anatomiyi Takip Et!

Orificer eğesi selektif koronal genişletme sağlar. 

Glider eğesi,düzensizlikleri ortadan kaldırarak shaper 
ve finisher eğeniz için bir akış yolu oluşturur.

Her eğe adımında verimli taper artışı ile şekillendirmeyi 
daha güvenli hale getirerek şekillendirmenizi 
bitirmenizi sağlar.

Shaper 20.05 

Glider 15.04 

Finisher 25.04

Orificer 25.09
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Torsiyonel Direnç Testi

Dünyanın önde gelen rotary kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

T-endo mis A Markası B Markası

Dünyanın önde gelen Rotary kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

Döngüsel Yorgunluk Testi

Döngüsel Yorgunluk (tur sayısı)

A Markası B MarkasıT-endo mis



21mm 214OR  
25mm 314OR  
31mm 414OR 

Orificer

21mm 21415
25mm 31415
31mm 41415 

Glider

21mm 21430
25mm 31430
31mm 41430

Finisher S

21mm 21435
25mm 31435
31mm 41435

Finisher M

21mm 21440
25mm 31440
31mm 41440 

Finisher L

21mm 21420
25mm 31420
31mm 41420
    

Shaper

21mm 21425
25mm 31425
31mm 41425

Finisher

asorti blister çeşitleri
Assorted S. DC21401 DC31401 DC41401
Assorted L. DC21411 DC31411 DC41411

• 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
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