
Fİ-G 15 saniyelik en kısa ısıtma ve erime süresini sağlar.

Gutta-percha Obtürasyon Sistemi

0.5mm enjeksiyon iğnesi 15 saniyede hızlı ısıtma 0,2 saniyede hızlı ısıtma

Gutta-percha sızıntısını önler
360 derece dönebilen 
enjeksiyon iğnesi

Geri dönüş önleyici yapıya 
sahip itme silindiri

0,35 mm eğimli uç



2 saniye ısıtma süresi

Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü

4 ayrı çalışma sıcaklığı

4 saat dayanıklılık

0.35mm eğimli uç

Yüksek performanslı dönüş sistemi, 
verimli bir kesim performansı sağlar

Sabit sıcaklık aşırı ısınmayı önler.
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Tip           Çap          Sivri Uç

150°C, 180°C, 200°C, 230°C, piyasadaki farklı gutta-percha 
markaları ile eşleşebilir.

Yüksek kapasiteli bataryası ve özel ısıtma sistemi,
tam dolu şarjla 1500 işlem sağlar.

Daha ince uçlar, dar kök kanalının
derinliklerine nüfuz ederek size daha
iyi bir tedavi etkisi sağlar.



Fi-G: 0°C-230°C için Süre (S)

Woodpecker
markası

15

Korean B
markası

24

Chinese C
markası

51

Chinese D
markası

56



15 saniye içinde hızlı ısıtma

360 dönebilen iğne
Gutta-percha sızıntısını önler

Geri dönüş önleyici yapıya sahip
itme silindiri

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Bekleme süresini azaltır ve çalışma
verimliliğinizi artırır.

Optimize edilmiş yapısı, 360° üniform 
dönüş özelliğiyle, gutta-percha
sızıntısını etkili bir şekilde önler.

Mekanik kilitleme yapısı, itme silindirinin
geri dönmesini engeller ve boşlukların
oluşmasını önler.

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha
iyi bir dolgu sağlar.
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Tip          Boyut      Uzunluk



15 saniye içinde hızlı ısıtma

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Bekleme süresini azaltır ve çalışma
verimliliğinizi artırır.

Isıtma ve Toplama Cihazı

Sıcak Eritme ve Dolum Tabancası

Fulvar

Kök Kanal Doldurma İşlemleri
Hazırlanan kök kanalına
uygun bir ana gutta-percha
ucu seçin.

Isıtma ve Toplama cihazı için uygun
ucu seçin, ucu kök kanalına yerleştirin 
ve apikal foramenden 3-5 mm uzakta 
tutun ve uzunluğu işaretlemek için bir ped 
kullanın. Aynı zamanda, aynı boyutta bir 
fulvar seçin.

Sızdırmazlık malzemesini ana
gutta-percha ucuyla sokun ve
ardından o gutta-percha ucunu kök
kanalına yerleştirin.

Isıtmayı durdurmak için ısıtma
düğmesini bırakın, ancak ucuyla
yaklaşık 10 saniye kök kanalındaki
gutta-percha’ya bastırmaya devam
edin.

Isıtma düğmesine yaklaşık 1 saniye
basın ve gutta-percha’yı apikal
foramenden 3-5 mm uzakta kalacak
şekilde hızla çıkarın.

Kök kanalındaki gutta-percha’yı
bastırmak için fulvar kullanın.

Isıtma ve Toplama cihazının ucunu
kök kanalına sokun, ısıtmak için
ısıtma düğmesine basın, guttapercha’nın
fazla olan kısmını kesin ve çıkarın.

Ucu kök kanalına yerleştirin, ısıtmak için 
ısıtma düğmesine basın ve gutta-percha’yı 
yumuşatmak için ucu apikal formanden 
3-5 mm uzağa ulaşana kadar itin.

Sıcak Eritme ve Dolum
Tabancasının iğnesini kök
kanalındaki gutta-percha
yüzeyine değdirin ve guttapercha’yı
yumuşatmak için 3
saniye orada tutun.

Erimiş gutta-percha’yı kök kanalına
enjekte edin ve aynı anda iğneyi 
geri çekin. (Kök kanalını tek seferde 
tamamen doldurmayın. 3 defa
doldurulması veya tek enjeksiyonda 
4mm’yi geçmemesi önerilir.)

Kök kanalına enjekte
gutta-percha’yı bastırmak
için fulvar kullanın.

Kök kanal dolgusu bitene kadar
9, 10 ve 11. adımları 
tekrarlayın.

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha
iyi bir dolgu sağlar.



WP4004
#40/04 Sivri Uç

x1

WP5506
#55/06 Sivri Uç

x1

WP4504
#45/04 Sivri Uç

x1

WP5508
#55/08 Sivri Uç

x1

WP3504
#35/04 Sivri Uç

WP5004
#50/04 Sivri Uç

WP5508L
#55/08 Sivri Uç

WP5510
#55/10 Sivri Uç

WP6012
#60/12 Sivri Uç

20G 22mm23G 28mm
x1

23G 24mm
x1

Standart Konfigürasyon

Standart Konfigürasyon

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

DAĞITICI

20G 24mm25G 24mm
x2

20G 28mm


