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ERS – ENDO REMOVAL SYSTEM
SIĘGAJ DALEJ

OTWÓRZ SIĘ NA
NOWE MOŻLIWOŚCI
Za każdym prawidłowo wykonanym zabiegiem 
usuwania fragmentów złamanych narzędzi  
endodontycznych stoi odpowiedni system.
My nazwaliśmy go ERS (Endo Removal System).
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pod mikroskopem zabiegowym przy wykorzystaniu najwyższej klasy 

stopów stali chirurgicznej. Pierwsza wersja systemu została opra-

cowana i udostępniona w 2010 roku. W 2015 roku wprowadzono 

modyfikację polegającą na dołożeniu do systemu nowej unikalnej 

konstrukcji z opatentowanym ruchomym klinem i mikrookienkami. 

Pierwotna wersja systemu ERS były projektowana pod kątem wy-

korzystania do usuwania przede wszystkim złamanych ręcznych 

instrumentów endodontycznych lub maszynowych o maksymalnym 

kącie zbieżności 2-4o. W 2019 roku wprowadzono zupełnie nową 

wersję systemu, zoptymalizowaną pod kątem siły uchwytu złama-

nego narzędzia, prostoty działania, efektywności sterylizacji oraz 

możliwości usuwania instrumentów rotacyjnych i recyprokalnych 

o wyższych kątach zbieżności. Zatem otwórzmy się na nowe moż-

liwości i sięgnijmy dalej. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę jak najrzadszej  
konieczności wykorzystywania systemu ERS  

w przypadkach własnych leczeń endodontycznych ;)

Dr n. med. Krzysztof Gończowski

Autor systemu ERS

Prolog

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Usunięcie złamanego fragmentu instrumentu endodontycznego jest 

jednym z najtrudniejszych zabiegów wykonywanych przez lekarzy 

stomatologów. Powszechnie wykorzystywaną techniką usuwania 

odłamów narzędzi endodontycznych jest metoda ultradźwiękowa. 

Polega ona na rozklinowaniu i uruchomieniu usuwanego fragmen-

tu instrumentu za pomocą drgającej końcówki ultradźwiękowej 

bez chłodzenia wodnego oraz pod kontrolą wzroku w mikroskopie 

zabiegowym. Największą wadą tej metody jest brak możliwości 

bezpośredniego uchwycenia złamanego instrumentu oraz wyso-

kie ryzyko dalszego złamania usuwanego narzędzia. Bardzo często 

po rozbiciu starego materiału wypełniającego kanał korzeniowy 

lub zębiny korzeniowej nie ma technicznych możliwości usunię-

cia ciała obcego np. ze względu na wbicie i zaklinowanie odłamu 

lub głębokie położenie wewnątrz wąskiego, zakrzywionego kanału 

korzeniowego. Zastosowanie w takiej sytuacji specjalnie zaprojek-

towanych mikroinstrumentów zaciskowych wraz z mikrozgłębni-

kiem endodontycznym oraz mikrodźwignią endodontyczną umoż-

liwia usunięcie złamanego narzędzia w szybki, prosty i powtarzalny 

sposób, bez ryzyka powikłań np. w formie perforacji ściany kanału 

korzeniowego lub odłamania kolejnego fragmentu uszkodzonego 

narzędzia pod wpływem ultradźwięków. System ERS został zapro-

jektowany i wykonany z uwzględnieniem zasad ergonomii pracy 
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ERS – ENDO REMOVAL SYSTEM
SIĘGAJ DALEJ

WSZYSTKO 
CZEGO  

POTRZEBUJESZ.
Modułowe narzędzie endodontyczne,  

zaprojektowane zgodnie z Twoimi  
indywidualnymi potrzebami.  

ERS - to skrót od nowatorskiego systemu z technologicznymi 
ulepszeniami, które odróżniają go od innych dostępnych 
rozwiązań. ERS umożliwia elastyczność wyboru i różne opcje 
leczenia przy pomocy JEDNEGO systemu. Łączy w sobie prostotę 
oraz wszechstronność pozwalającą operatorowi na indywidualne 
podejście do przypadku. 

Dostępne elementy modułu:

- Rękojeść

- Koncówka pracująca z ruchomym klinem 1,0mm

- Końcówka pracująca z ruchomym klinem 0,8mm

- Końcówka pracująca z ruchomym klinem 0,7mm

- Końcówka pracująca z ruchomym klinem 0,55mm
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Unikalne cechy nowego systemu ERS   
w wersji beta 2019 to:

 Niezwykle mocny i pewny uchwyt złamanego instrumentu 
endodontycznego (już od około 0,55mm dostępnej długości 
złamanego fragmentu). W przypadku usuwania instrumentów 
z dłuższą wolną częścią (np. spiral Lentullo lub pilników ne-
gocjujących typu C-File, D-File, S-File lub K-File), która prze-
chodzi przez mikrookienko, siła uchwytu instrumentu nie ma 
sobie równych na rynku i umożliwia proste, bardzo szybkie 
oraz bezpieczne usunięcie złamanego instrumentu zaklinowa-
nego nawet w kości wyrostka zębodołowego POZA kanałem 
korzeniowym! W takiej sytuacji klinicznej zastosowanie tylko 
ultradźwięków kończy się najczęściej odłamaniem kolejnego 
fragmentu usuwanego narzędzia.

  Brak dodatkowych kosztów części zużywalnych (wszystkie 
elementy systemu ERS są przeznaczone do wielokrotnego uży-
cia i sterylizacji). 

  Brak skomplikowanej procedur przygotowania instrumentu 
do pracy  
Wystarczy nakręcić wybraną mikrokońcówkę na uniwersalną 
rękojeść, nie ma potrzeby każdorazowego montażu ligatury 
oraz kalibracji wielkości pętli! 

 Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne 
Niezwykle trwała i prosta konstrukcja odporna na błędy  
w użytkowaniu.

  Precyzyjnie działający system automatycznego powrotu klina 
do pozycji wyjściowej – Blow-back System. 

 W przypadku nie trafienia w złamany fragment instrumentu 
endodontycznego wystarczy zwolnić nacisk na dźwignię spu-
stu i klin automatycznie powróci do pozycji wyjściowej. Nie ma 
potrzeby ręcznie cofać elementu blokującego!

  Możliwość efektywnego czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji
 Wszystkie mikrokońcówki systemu ERS są wyposażone w 

TRWALE zespolony uniwersalny gwint typu Luer-lock. Nie jest 
konieczne stosowanie żadnych specjalnych przejściówek aby po 
pracy wykonać efektywne czyszczenie oraz dezynfekcję WNĘ-
TRZA końcówki strumieniem cieczy pod ciśnieniem. 

  Kąt zbieżności ruchomego klina jest tak dobrany, aby skutecz-
nie zablokować wewnątrz rurki zarówno najcieńsze instrumen-
ty o niskim kącie zbieżności, jak i nowoczesne pilniki rotacyjne 
lub recyprokalne o wysokim kącie zbieżności (nawet do 8o).
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OPIS SYSTEMU
ERS – ENDO REMOVAL SYSTEM

System ERS jest uniwersalnym zestawem instru-
mentów przeznaczonych do usuwania złamanych 
fragmentów narzędzi endodontycznych z kanałów 
korzeniowych pod kontrolą wzroku (mikroskop ope-
racyjny). 

ZALETY SYSTEMU: 

  Prosty w obsłudze oraz tani w eksploatacji – nie 
trzeba dokupować żadnych zużywalnych ele-
mentów 

  Wszystkie części systemu ERS są przeznaczone do 
wielokrotnej dezynfekcji oraz sterylizacji

  Przykręcana jedna uniwersalna rękojeść, pasująca 
do wszystkich typów końcówek pracujących – 
niższy koszt oraz prostota i efektywność czysz-
czenia, dezynfekcji i sterylizacji.

RĘKOJEŚĆ
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RĘKOJEŚĆ

Lekka (pusta w środku), ergonomicznie zaprojektowana rękojeść 
idealnie leżąca w dłoni.

Na powierzchni rękojeści znajdują się spiralnie ułożone wyżłobienia 
ułatwiające pewny uchwyt dłonią w każdym rodzaju rękawiczki 
(lateks, nitryl, winyl), także w przypadku obecności śliny.

Specjalnie zaprojektowana, wytrzymała dźwignia spustu o ergo-
nomicznym kształcie idealnie pasującym do opuszki kciuka zarów-
no prawej jak i lewej ręki. Powierzchnia styku z palcem operatora 
została poszerzona oraz pokryta specjalną fakturą zwiększającą 
tarcie i ułatwiającą precyzyjną pracę spustem nawet w przypadku 
pokrycia palca lekarza śliną pacjenta.

Długi skok spustu! Niezwykle ważna cecha umożliwiająca odpo-
wiednie dozowanie siły uchwytu złamanego instrumentu przez 
precyzyjne dobranie stopnia wysunięcia klina blokującego.

ELEMENT MODUŁU
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OPIS SYSTEMU
ERS – ENDO REMOVAL SYSTEM

RĘKOJEŚĆ

System uniwersalny zarówno dla lekarzy prawo- jak i leworęcznych 
oraz przystosowany do pracy w KAŻDEJ pozycji uchwytu dłoni 
operatora: forehand, backhand, dosiebnie, odsiebnie. Gwintowa-
na tuleja każdej końcówki pracującej jest zamocowana obrotowo 

na trzpieniu końcówki, co umożliwia precyzyjną, płynną i banal-
nie prostą regulację ustawienia dowolnego kąta pracy końcówki 
względem osi długiej dźwigni spustu. 
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TECHNOLOGIA

Wszystkie końcówki pracujące są wyposażone w TRWALE zespolo-
ny uniwersalny gwint typu Luer-lock. Nie jest konieczne stosowanie 
żadnych specjalnych przejściówek aby po pracy wykonać efektywną 
dezynfekcję i czyszczenie WNĘTRZA końcówki strumieniem cieczy 
pod ciśnieniem. Gwint pasuje także do klasycznych strzykawek typu 
Luer ale zaleca się stosowanie do płukania i dezynfekcji wnętrza 
końcówek strzykawki z końcówką Luer-lock. Umożliwiają one wy-
generowanie wyższego ciśnienia płynu bez ryzyka gwałtownego 
rozłączenia połączenia strzykawki z końcówką pracującą. Końcówki 
pracujące mają trwale wygrawerowane oznaczenia nie ulegające 
degradacji w procesie sterylizacji.

ELEMENT MODUŁU

1

2

3
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OPIS SYSTEMU
ERS – ENDO REMOVAL SYSTEM

Prosta konstrukcja odporna na błędy użytkownika i uszkodzenia 
mechaniczne. W porównaniu do wersji alfa z 2010 roku wyelimino-
wano delikatne ruchome elementy, które mogłyby ulec szybkiemu 
zużyciu lub uszkodzeniu.

 

Tuż za okrężnym przetłoczeniem znajdują się przeciwlegle dwa 
mikrookienka o średnicy 1mm/0,4mm. Umożliwiają one wprowa-
dzanie rurki na złamany instrument pod kątem ostrym (a nie tylko 
180o), nadal prowadząc obserwację w mikroskopie! 

Jest to unikalna cecha systemu ERS!

MIKROKOŃCÓWKI Z RUCHOMYM KLINEM

Patent nr 226063 od 03.2015

Produkowane na chwilę obecną w 4 rozmiarach (zewnętrzna śred-
nica rurki): 1,0mm, 0,8mm, 0,7mm oraz 0,55mm. 

Średnica zewnętrzna  
[mm]

1,0 0,8 0,7 0,55

Średnica wewnętrzna  
[mm]

0,75 0,55 0,5 0,4

Średnica wewnętrzna  
z uwzględnieniem  
przetłoczenia [mm]

0,5 0,4 0,35 0,25
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TECHNOLOGIA

Mikrookienka służą także dodatkowej retencji mechanicznej w 
przypadku przejścia części złamanego instrumentu na zewnątrz 
rurki. Jest to absolutnie unikalna cecha systemu ERS zapewnia-
jąca niezwykle wysoką siłę uchwytu złamanego instrumentu. W 
przypadku usuwania długich i cienkich instrumentów (kąt zbieżno-
ści 2o i mniej) np. igła Lentullo, które są zaklinowane i tkwią czę-
ściowo poza kanałem korzeniowym w kości zębodołu lub w zatoce 
szczękowej, zastosowanie sytemu ERS jest szczególnie polecane ze 
względu na ryzyko dalszego złamania usuwanego fragmentu przy 
próbie zastosowania systemów ultradźwiękowych.

Kąt zbieżności ruchomego klina jest tak dobrany, aby skutecznie 
zablokować wewnątrz rurki zarówno najcieńsze instrumenty o ni-
skim kącie zbieżności, jak i nowoczesne pilniki rotacyjne lub recy-
prokalne o wysokim kącie zbieżności (nawet do 8o).

1 2

3 4

ELEMENT MODUŁU
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TECHNOLOGIA 

Wewnątrz końcówki znajduje się silna sprężyna, która gwarantuje 
płynną i niezwykle prostą pracę systemu dzięki funkcji automatycz-
nego cofania ruchomego klina blokującego w przypadku zwolnienia 
nacisku na spust („blow back system”). Długa droga spustu w połą-
czeniu z silnym napięciem sprężyny daje lekarzowi wysoki komfort 
pracy, gdyż można bardzo dokładnie dobrać siłę uchwytu złamane-
go instrumentu przez stopień wysunięcia klina blokującego. System 
automatycznego powrotu klina do pozycji wyjściowej (schowany 
wewnątrz rurki poza mikrookienka) po zwolnieniu nacisku na spust 
– „blow back system” – umożliwia szybkę i efektywną pracę w ka-
nale korzeniowym w przypadku nie trafienia w złamany instrument. 
Nie ma potrzeby wykonywania ŻADNYCH dodatkowych czynności 
aby powtórzyć próbę uchwycenia złamanego instrumentu w kanale 
korzeniowym – wystarczy zwolnić nacisk na spust!

OPIS SYSTEMU
ERS – ENDO REMOVAL SYSTEM
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AUTOR
KRZYSZTOF GOŃCZOWSKI

Dr Krzysztof Gończowski ukończył Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie (2000r). W latach 2001-2007 pracował jako asystent  
i  wykładowca w Instytucie Stomatologii  Uniwersytetu 
J a g i e l l o ń s k i e g o  ( P r a c o w n i a  S t o m a t o l o g i i 
Z a c h o w a w c z e j  i  E n d o d o n c j i ) .  O d  2 0 0 1  p r o w a d z i 
własną specjal istyczną praktykę lekarską w Krakowie.  
Dr Gończowski posiada Polskie (nr PWZ: 2658170) oraz Norweskie 
(nr HPR: 10037928) prawo wykonywania zawodu lekarza 
stomatologa i pracuje zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. 
W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł 
specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie 
przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet 
w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Od 2005 roku prowadzi 
wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce 
i na świecie (wykładał w ponad 35 krajach w Europie, Ameryce 
Północnej, Azji i Afryce) z zakresu endodoncji, komfortowych i 
efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii 
oraz turystyki stomatologicznej. Dr Gończowski jest członkiem 
polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE 
(European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation 
Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in 
Dentistry). Opublikował ponad 45 prac naukowych w polskich  
i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele 
nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED 
Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young 
Scientists. W 2010 roku zaprojektował system mikroinstrumentów 
przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów narzędzi 
endodontycznych z kanałów korzeniowych - Endo Removal 
System® (Cerkamed).

Dr n. med. lek. stom. Krzysztof Gończowski 

Specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
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ETAPY PRACY SYSTEMEM ERS
WG. PROJEKTU DR. GOŃCZOWSKIEGO 

1. Wstępna identyfikacja położenia oraz rodzaju złamanego in-
strumentu endodontycznego za pomocą RVG i/lub CBCT:

a. zidentyfikować, w którym kanale korzeniowym, na jakiej głę-
bokości, jaka jest pozycja instrumentu w kanale 

b. określić przypuszczalny rodzaj złamanego instrumentu i jego 
rozmiar –  rodzaj wybranej mikrokońcówki zależy od rodzaju i 
rozmiaru usuwanego fragmentu

2. Uzyskanie możliwie szerokiego dostępu do złamanego narzę-
dzia pod kontrolą wzroku w mikroskopie zabiegowym przy 
zachowaniu maksymalnej oszczędności tkanek własnych zęba:

a. Poszerzenie światła kanału korzeniowego za pomocą dowol-
nych instrumentów endodontycznych rotacyjnych lub recy-
prokalnych, wierteł typu Gates-Glidden, Largo-Peeso lub Beu-
telrock. Bardzo polecane, wręcz niezbędne są wiertła Munce 
Discovery. Można także wykorzystać różne rodzaje końcówek 
ultradźwiękowych (bez chłodzenia wodnego) z nasypem dia-
mentowym lub w formie szczotek karborundowych (wolniejsze 
zużycie oraz wysoka efektywność cięcia). 

b. W końcowym etapie poszerzania kanału korzeniowego nad 
złamanym fragmentem można zastosować wiertła tulejowe w 
formie trepanów, które znacząco skracają czas pracy ale ich 
zastosowanie wiąże się z bardzo dużą utratą tkanek własnych 
zęba. Z tego względu zalecaną metodą usunięcia zębiny lub 
starego materiału wypełniającego dookoła złamanego frag-
mentu jest zastosowanie końcówki ultradźwiękowej redukują-
cej moc w formie uchwytu kątowego (najczęściej 120o) z gład-
kimi, okrągłymi i ostro zakończonymi pilnikami wykonanymi ze 
stopów metali charakteryzujących się możliwością dowolnego 
TRWAŁEGO dogięcia do kształtu kanału korzeniowego. 

c. W celu uzyskania efektywnej siły uchwytu złamanego frag-
mentu należy odsłonić nie mniej niż ok 0,8mm usuwanego 
narzędzia. Im dłuży fragment złamanego instrumentu zostanie 
wprowadzony do wnętrza mikrokońcówki, tym wyższa będzie 
sił uchwytu. Maksymalną siłę uchwytu można uzyskać wpro-
wadzając złamany fragment instrumentu do wnętrza mikro-
końcówki oraz wyprowadzając go na zewnątrz z boku przez 
jedno z 2 mikrookienek znajdujących się w odległości około 
0,6mm od wejścia. 
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d. Podczas pracy w kanale korzeniowym nad złamanym fragmen-
tem zaleca się obfite płukanie kanału korzeniowego roztworem 
podchlorynu sodowego z dodatkiem związków czynnych po-
wierzchniowo oraz wersenianu disodowego także z dodatkiem 
związków czynnych powierzchniowo. Detergenty zmniejsza-
ją napięcie powierzchniowe NaOCl oraz EDTA ułatwiając ich 
wpłynięcie do wąskich przestrzeni pomiędzy ścianą kanału 
korzeniowego oraz złamanym instrumentem. Niezbędnym ele-
mentem procedury płukania kanału korzeniowego jest zasto-
sowanie aktywacji sonicznej NaOCl. Z wielu dostępnych metod 
najbardziej polecaną jest zastosowanie aktywacji sonicznej 
za pomocą skalera powietrznego z jednorazową, NIETNĄCĄ 
końcówką z tworzywa sztucznego ze względu na brak jakich-
kolwiek powikłań jatrogennych (nie ma możliwości zrobienia 
perforacji lub wycięcia schodka), bardzo wysoką efektywność 
oczyszczania systemu korzeniowego, powszechną dostępność 
i niską cenę. 

e. W przypadku obecności starego wypełnienia kanału korzenio-
wego ponad złamanym instrumentem zaleca się zastosowanie 
specjalnych rozpuszczalników. Ze względu na bardzo wysoką 
efektywność rozpuszczania w stosunku do ćwieków gutaper-
kowych oraz past typu Endomethasone i ultra niskie napięcie 
powierzchniowe polecanym środkiem jest chlorek metylenu. 
Wymiennie można zastosować chloroform, olejek pomarań-
czowy lub eukaliptol.

3. Rozklinowanie oraz uruchomienie usuwanego odłamu instru-
mentu za pomocą systemu ultradźwiękowego:

a. Zaleca się wykorzystanie końcówki ultradźwiękowej redukują-
cej moc w formie uchwytu kątowego (najczęściej 120o) z gład-
kimi, okrągłymi i ostro zakończonymi pilnikami wykonanymi ze 
stopów metali charakteryzujących się możliwością dowolnego 
TRWAŁEGO dogięcia do kształtu kanału korzeniowego. Pracu-
je się pod kontrolą wzroku w mikroskopie zabiegowym bez 
chłodzenia wodnego, impulsacyjnie (uwaga na generowanie 
ciepła – konieczne są przerwy w pracy ultradźwiękami co około 
10-15s). Ruchy końcówki ultradźwiękowej są okrężne wokół 
złamanego instrumentu przeciwnie do kierunku wskazówek 
zegara - wyjątkiem są złamane instrumenty recyprokalne z 

gwintem lewoskrętnym jak np. Reciproc VDW lub WaveOne 
Denstply Maillefer gdzie wykonuje się ruchy w prawo. 

b. Jeżeli w wygiętym kanale korzeniowym (częściowo za krzywiz-
ną) znajduje się złamany instrument ze stopu niklowo-tytano-
wego, w celu uzyskania pionizacji odłamu, zaleca się cięcie zę-
biny korzeniowej końcówką ultradźwiękową PO WEWNĘTRZ-
NEJ STRONIE ŁUKU. Spowodowane jest to właściwościami 
stopu metalu, z którego został wykonany złamany instrument. 
Stop ten zawsze będzie dążył do zachowania pierwotnego 
kształtu, czyli linii prostej. Jeżeli będzie wykonana preparacja 
po zewnętrznej krzywiźnie łuku, w miejscu przylegania końca 
złamanego fragmentu do ściany kanału, instrument będzie się 
ciągle odginał, co spowoduje jego jeszcze większe zaklinowa-
nie wewnątrz kanału. 

c. W chwili zaobserwowania pod mikroskopem pierwszych 
oznak ruchomości złamanego fragmentu, można wykorzystać 
zjawisko kawitacji cieczy pod wpływem drgań cienkiej koń-
cówki ultradźwiękowej w ograniczonej sztywnymi ścianami 
przestrzeni kanału korzeniowego. Zjawisko mikroprzepływów 
akustycznych cieczy w pobliżu złamanego instrumentu uła-
twia przekazanie energii kinetycznej z drgającej końcówki 
ultradźwiękowej na fragment usuwanego narzędzia – ciecz 
jest gęstsza od powietrza i lepiej przenosi drgania. 

d. W przypadku długich złamanych instrumentów, sztywno i sil-
nie zaklinowanych wewnątrz kanału korzeniowego lub czę-
ściowo poza nim wewnątrz kości wyrostka zębodołowego 
bezpieczniej jest usunąć takie narzędzie używając tylko siły 
wygenerowanej przez instrument ERS bez ryzykownego w tej 
sytuacji uruchamiania fragmentu zaklinowanego instrumentu 
ultradźwiękami. W takich przypadkach istnieje realne zagroże-
nie pęknięcia już złamanego fragmentu narzędzia na większej 
głębokości z odłamaniem bliższego fragmentu, najczęściej na 
granicy usuniętego starego materiału wypełniającego kanał lub 
w miejscu maksymalnego zasięgu preparacji zębiny korzenio-
wej. Zdarza się to najczęściej w przypadku złamanych długich 
fragmentów spiral Lentullo, ręcznych pilników negocjujących 
lub ćwieków srebrnych.
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ETAPY PRACY SYSTEMEM ERS
WG. PROJEKTU DR. GOŃCZOWSKIEGO 

4. Uchwycenie i usunięcie złamanego fragmentu narzędzia za 
pomocą systemu ERS:

a. Rodzaj mikrokońcówki systemu ERS jest dobierany w zależno-
ści od lokalizacji oraz wymiarów i kąta zbieżności usuwanego 
fragmentu instrumentu. UWAGA!!! Dostępność danego wymia-
ru mikrokońcówki w poszczególnych krajach może być różna! 
Stan na maj 2019r (mikrokońcówki z ruchomym klinem): : 

 Średnica 1,2mm oraz 1,0mm – usuwanie instrumentów 
rotacyjnych i recyprokalnych o wysokim kącie zbieżności 
(powyżej 6o)

 Średnica 0,8mm oraz 0,7mm – usuwanie instrumentów 
rotacyjnych i recyprokalnych o niskim kącie zbieżności 
(poniżej 6o) oraz instrumentów ręcznych i spiral Lentullo

 Średnica 0,55mm - usuwanie bardzo drobnych frag-
mentów samych szczytów instrumentów rotacyjnych i 
recyprokalnych o niskim kącie zbieżności oraz drobnych 
fragmentów instrumentów ręcznych i spiral Lentullo – 
UWAGA!!! Mikrokońcówka BEZ mikrookienek za przetło-
czeniem początkowym!

 Średnica 0,8-0,6mm (stożek) mikrodźwignia endodon-
tyczna – uniwersalne narzędzie pomocnicze o bardzo 
prostej konstrukcji ułatwiające delikatne rozklinowanie 
i uchwycenie złamanego fragmentu narzędzia 

b. Tor wprowadzenia mikrokońcówek systemu ERS z ruchomym 
klinem nie musi być przedłużeniem osi długiej złamanego 
fragmentu (180o). Jest to niezwykle istotne z klinicznego 
punktu widzenia, gdyż najczęściej nie ma technicznych moż-
liwości uzyskania idealnie prostoliniowego dostępu lub jego 
wykonanie wiązałoby się z istotnym osłabieniem struktury 
zęba. Wszystkie średnice mikrokońcówek z ruchomym kli-
nem z wyjątkiem najcieńszej (0,55mm) są zaprojektowane 
tak, aby można było uchwycić złamany instrument pod kątem 
45o. Zastosowanie 2 naprzeciwległych mikrookienek o wy-
miarach 0,4/1mm w odległości około 0,6mm od wejścia do 
rurki umożliwia wizualną kontrolę toru wprowadzania pod 
mikroskopem operacyjnym przy ostrych kątach dojścia do 
złamanego fragmentu oraz dostarcza dodatkowego punktu 
retencyjnego podczas usuwania narzędzia.
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c. Sekwencja pracy mikrokońcówką z ruchomym klinem:

 Wprowadzić instrument do światła odpowiednio posze-
rzonego kanału korzeniowego, aż do głębokości złamane-
go instrumentu

 Nasunąć tuleję na odsłonięty fragment złamanego narzę-
dzia na głębokość nie mniejszą niż 0,8mm – im dłuższy 
fragment usuwanego narzędzia znajdzie się wewnątrz 
rurki tym większa siła retencji. Maksymalną siłę uchwytu 
uzyskuje się przy wyjściu złamanego instrumentu przez 
boczne mikrookienko

 Płynnie naciskać spust na rękojeści narzędzia ERS aż do 
wyczucia oporu 

 Bez zwalniania nacisku na spust usunąć złamany instru-
ment z kanału korzeniowego wyciągając mikrokońcówkę

 W przypadku wyślizgnięcia się złamanego instrumentu 
z wnętrza mikrokońcówki wystarczy zwolnić nacisk na 
spust, a system „blow-back” spowoduje automatyczne 
cofnięcie się ruchomego klina do wnętrza rurki. Umoż-
liwia to natychmiastowe ponowienie próby uchwytu 
złamanego narzędzia BEZ KONIECZNOŚCI wyciągania 
całego instrumentu ERS na zewnątrz kanału korzeniowe-
go celem jego ponownego przygotowania do procedury 
uchwycenia

 W przypadku parokrotnej, nieefektywnej próby uchwy-
cenia i usunięcia złamanego instrumentu należy odsło-
nić dłuższy jego fragment celem zwiększenia retencji 
wewnątrz rurki i/lub zwiększyć jego ruchomość przez 
efektywniejsze rozklinowanie za pomocą końcówki 
ultradźwiękowej UWAGA!!! Im dłuższy wolny koniec zła-
manego instrumentu tym wyższe ryzyko jego odłamania 
przy próbie rozklinowania ultradźwiękami!!!

 Bez zwalniania nacisku na spust usunąć ciało obce z kanału 
korzeniowego wyciągając mikrokońcówkę

d. Mikrodźwignia endodontyczna + mikrozgłębnik endodon-
tyczny – technika oburęczna, wymaga pracy w bezpośrednim 
torze wizyjnym mikroskopu lub w świetle odbitym w lusterku 
trzymanym przez asystę. Są to bardzo proste narzędzia po-
mocnicze, ułatwiające delikatne rozklinowanie i uchwycenie 

złamanego instrumentu. Mogą być wykorzystane samodziel-
nie ale ze względu na niską siłę chwytu ich zastosowanie do 
usuwania złamanych narzędzi jest mocno ograniczone: 

 Wprowadzić mikrodźwignię do światła odpowiednio po-
szerzonego kanału korzeniowego, aż do głębokości zła-
manego instrumentu

 Nasunąć półotwartą tuleję na wystający koniec złama-
nego instrumentu nie mniej niż 1-1,5mm (przy mikro-
końcówkach automatycznych z systemem blow-back i 
ruchomym klinem wystarczy 0,8mm) w ten sposób, aby 
złamany fragment przechodził przez stożek na początku 
tulei. Dzięki 5mm okienku za stożkiem nie trzeba zacho-
wywać prostolinijnego dostępu do złamanego instru-
mentu. Oś długa mikrodźwigni nie musi znajdować się w 
przedłużeniu osi długiej usuwanego fragmentu. Instru-
ment ten działa także przy kącie 45o 

 Umieścić koniec mikrozgłębnika w okienku mikrodźwigni, 
dociskając go do wnętrza rowka oraz przesunąć go w dół, 
aż do oporu blokując klinem złamane narzędzie wewnątrz 
stożka na początku tulei

 Bez zwalniania nacisku usunąć złamany instrument z ka-
nału korzeniowego wyciągając równocześnie mikrodźwi-
gnię oraz mikrozgłębnik – UWAGA!!! Wymaga to dużej 
wprawy manualnej oraz odpowiednio wyszkolonej asy-
stentki (obie ręce lekarza są zajęte – przy mikrokońców-
kach z ruchomym klinem wystarczy 1 ręka operatora!)
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AKCESORIA DODATKOWE
MIKROZGŁĘBNIK ENDODONTYCZNY 

SP-015-195-ZMS 
Długość całkowita: 195 mm 
Długość części pracującej: 30 mm
Średnica części pracującej: 0,5 mm 

CZĘŚĆ PRACUJĄCA

Długa, cienka i ostro zakończona część pracująca 
umożliwiająca wprowadzenie mikrozgłębnika głęboko 
do wnętrza kanału korzeniowego bez zasłaniania pola 
widzenia w mikroskopie zabiegowym. 

STAL NIERDZEWNA 

O plastycznych właściwościach umożliwiających 
dogięcie mikrozgłębnika do kształtu kanału 
korzeniowego. 

RĘKOJEŚĆ

Lekka, ergonomiczna i antypoślizgowa rękojeść o dużej 
średnicy z wyprofilowanymi nacięciami ułatwiającymi 
stabilny uchwyt instrumentu.
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SP-017-008-PMS
Długość całkowita: 205 mm
Długość części pracującej: 7,5 mm
Średnica części pracującej (okrężna krawędź tnąca):0,6 mm 

CZĘŚĆ PRACUJĄCA

Długa i cienka część pracująca umożliwiająca 
wprowadzenie mikrodźwigni głęboko do wnętrza 
kanału korzeniowego bez zasłaniania pola widzenia w 
mikroskopie zabiegowym.

 

PÓŁOTWARTA TULEJA

Kształt półotwartej tulei z ostrą krawędzią tnącą na 
szczycie stożka. Okrężna krawędź tnąca przechodzi po 
1mm w stożek rozszerzający się w stronę rękojeści, 
odpowiedzialny za blokowanie obluzowanego 
złamanego instrumentu endodontycznego. Powyżej 
stożka znajduje się 5mm okienko przez, które 
można obserwować pod mikroskopem głębokość 
wprowadzenia mikrodźwigni na złamany instrument. 
Półotwarta tuleja umożliwia blokowanie złamanego 
instrumentu mikrozgłębnikiem endodontycznym oraz 
szybkie i proste oczyszczanie części pracującej z wosku.

RĘKOJEŚĆ

Lekka, ergonomiczna i antypoślizgowa rękojeść o dużej 
średnicy z wyprofilowanymi nacięciami ułatwiającymi 
stabilny uchwyt instrumentu.

AKCESORIA DODATKOWE
MIKRODŹWIGNIA ENDODONTYCZNA  
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PRODUKTY
INFORMACJE DODATKOWE 

SYMBOL OPIS

SP-119-001-PMK Rękojeść

 SP-119-009-PMK Końcówka pracująca z ruchomym klinem 1,0mm

  SP-119-002-PMK Końcówka pracująca z ruchomym klinem 0,8mm

SP-119-010-PMK Końcówka pracująca  z ruchomym klinem 0,7mm

SP-119-011-PMK Końcówka pracująca  z ruchomym klinem 0,55mm

SP-015-195-ZMS Mikrozgłębnik endodontyczny

SP-017-008-PMS Mikrodźwignia endodontyczna

JG600

- w zestawie 2 końcówki

AESCULAP® olej w areozolu przeznaczony 
do konserwacji instrumentów przed każdą 
sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie  
z DAB i § 31 LMBG

JG598

Olej firmy AESCULAP® przeznaczony do kons-
erwacji instrumentów przed każdą sterylizacją. 
Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie z DAB  
i § 31 LMBG.

Broszura D05601
Zasady obchodzenia się z instrumentami  
w praktyce stomatologicznej.
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INSTRUKCJA UŻYWANIA
NARZĘDZI DO USUWANIA ZŁAMANYCH IGIEŁ KANAŁOWYCH  

PRZED UŻYCIEM narzędzi do usuwania złamanych igieł kanałowych należy koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją używania.

Charakterystyka
Produkt wykonany ręcznie z wysokogatunkowej, specjalistycznej stali 
nierdzewnej.

Warunki przechowywania
Przechowywać w standardowych warunkach bez narażania na gwał-
towne zmiany temperatury i wilgotności.

Pierwsze użycie
Produkt niesterylny. Przed pierwszym użyciem należy dokonać prze-
glądu narzędzia oraz dekontaminacji, zgodnie z zasadami opisanymi w 
punkcie Przegląd i konserwacja.

Przegląd i konserwacja
1. Sprawdzanie działania i funkcjonalności
Przed każdorazowym użyciem należy koniecznie dokonać przeglądu na-
rzędzia, by potwierdzić jego właściwe działanie. Podczas kontroli wzro-
kowej należy zwrócić uwagę na prawidłowe wysuwanie się elementu 
ruchomego narzędzia oraz sprawdzić czy kaniula nie jest pęknięta lub 
złamana.
Produkt nie jest opatrzony datą ważności i jest niezależny od ilości cykli 
procesowania. Koniec przydatności określany jest poprzez normalne zu-
życie i uszkodzenia powstałe podczas użytkowania narzędzia.
2. Wstępne mycie
Przed procesem mycia należy usunąć pozostałe zanieczyszczenia płu-
cząc narzędzie wodą nabraną do strzykawki typu Luer Lock (ryc. 1) po-
przez podłączenie strzykawki do stożka w końcówce narzędzia (ryc.2). 
Proces ten powtórzyć minimum trzy razy. Podczas procesu należy 
wymusić ruch elementu (klina lub pętli) wewnątrz kaniuli wciskając i 
puszczając końcówkę ze stożkiem Luer Lock (ryc. 3). Ułatwi to usunięcie 
ewentualnych zanieczyszczeń.
Nie należy: 
• przekraczać 2 godzin przerwy pomiędzy zastosowaniem, a czyszcze-

niem
• stosować utrwalających temperatur (>45˚C) podczas wstępnego 

czyszczenia
• stosować utrwalających środków dezynfekcyjnych (substancje aktyw-

ne, aldehyd, alkohol)

Mycie ręczne/Dezynfekcja:
Zaleca się stosowanie środków myjąco-dezynfekujących rekomendo-
wanych przez firmę Aesculap Chifa Sp. z o. o np. Stabimed®. Należy 
postępować zgodnie z instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez 
producenta środka oraz przepuścić środek myjąco-dezynfekujący 
przez kaniulę narzędzia przy pomocy strzykawki, tak jak opisano w 
punkcie powyżej. Dla całości narzędzia zaleca się zastosowanie my-
cia ultradźwiękowego. Umyte narzędzia płukać dokładnie pod bieżącą 
wodą, wnętrze kaniuli przy użyciu strzykawki podłączonej do stożka 
typu Luer Lock. Do płukania końcowego należy użyć wody zdemine-
ralizowanej. Na koniec należy wzrokowo ocenić stopień czystości po-
wierzchni oraz skontrolować wszelkie uszkodzenia narzędzia.
Mycie w myjni-dezynfektorze:

Narzędzie poddać myciu w myjni-dezynfektorze przy użyciu środków 
np. linii Helimatic®. Mycie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta danego urządzenia myjąco-dezynfekującego oraz instrukcją 
stosowania wyrobu. Przed myciem w myjni-dezynfektorze należy prze-
płukać końcówkę narzędzia środkiem dezynfekującym według schematu 
z punktu 2 (Wstępne mycie i dezynfekcja). Dezynfekcja powinna być 
przeprowadzana w temp. 90°C w kąpieli z wody zdemineralizowanej 
bez detergentów, w czasie ok. 15 minut. Następnie narzędzie należy 
poddać suszeniu.

OSTRZEŻENIA:
Narzędzia ze względu na swoją delikatną budowę wymagają szczegól-
nej uwagi podczas czyszczenia.
3. Przygotowanie do sterylizacji
Przed sterylizacją ruchome elementy narzędzi powinny zostać odpo-
wiednio nasmarowane. W tym celu zaleca się stosować środek sma-
rujący np. Sterilit. Należy dopilnować, aby maksymalny dozwolony 
załadunek sterylizatora parowego podany przez producenta nie został 
przekroczony. 
4. Sterylizacja
Odpowiednio przygotowane narzędzie należy poddać procesowi steryli-
zacji. Zalecana metoda sterylizacji to sterylizacja parowa z zastosowa-
niem próżni frakcjonowanej.
Parametry: temperatura 134°C, ciśnienie 2 bar, minimalny czas ekspo-
zycji na czynnik sterylizujący 5 minut.
Sterylizacja parowa zgodnie z DIN EN ISO 17665.

Gwarancja 
Ogólne warunki gwarancji dla narzędzi medycznych wielokrotnego 
użytku.
Aesculap Chifa Sp. z o. o. gwarantuje, że produkty marki Chifa, ofero-
wane przez naszą firmę są wolne od wszelkich defektów w materiale i 
wykonawstwie. Na dostarczone wyroby firma udziela 2 lata gwarancji, 
a na narzędzia z utwardzoną częścią roboczą 3 lata.
W przypadku wyrobów medycznych, warunkiem skorzysta-
nia z gwarancji jest stosowanie produktów zgodnie z przezna-
czeniem oraz właściwe przygotowanie, obchodzenie się (my-
cie, dezynfekcja, sterylizacja) zgodnie z informacjami zawartymi  
w treści ogólnej instrukcji (instrukcja dostępna również na stronie www.
chifa.com.pl). 
W przypadku stwierdzenia wady w okresie gwarancyjnym, prosimy o 
przesłanie produktu po procesie dekontaminacji wraz z informacją od-
nośnie rodzaju stwierdzonej wady bezpośrednio do firmy na adres (Patrz 
dane adresowe w sekcji „wytwórca”). Proszę o dołączenie do przesyłki 
dokumentu potwierdzającego zakup.
W przypadku stwierdzenia wady po okresie gwarancyjnym, Aesculap 
Chifa Sp. z o. o. dysponuje możliwością przeprowadzenia naprawy wy-
robów w ramach serwisu technicznego. Dane kontaktowe dostępne w 
sekcji „autoryzowany serwis”.

Gwarancja nie obejmuje:
1. Zużycia wynikającego z normalnego toku eksploatacji (np. stępienie 

się ostrzy narzędzi, starcie się powierzchni części roboczej, zużycie 
elementów złącznych i powstałych w związku z tym nadmiernych 
luzów w złączu),

2. Niewłaściwego stosowania, niezgodnie z przeznaczeniem;
3. Uszkodzeń powierzchni (np. wżery, przebarwienia powierzchni) po-

wstałych w wyniku niewłaściwego procesu mycia, dezynfekcji i stery-
lizacji; Niewłaściwego obchodzenia się w procesie mycia, czyszczenia, 
sterylizacji i konserwacji podczas przygotowania ich do ponownego 
użycia lub do przechowywania poprzez:
-  nieodpowiednie środki dezynfekujące i czyszczące,

-  niewłaściwe stosowanie środków dezynfekujących,
-  nieodpowiednie metody mycia i czyszczenia,
-  brak konserwacji (smarowania) elementów złącznych lub stosowa-

nie nieodpowiednich środków konserwacyjnych,
-  nieodpowiednią jakość pary sterylizującej czy też nieprawidłowe 

parametry procesu sterylizacji;
4. W przypadku stwierdzenia naprawy przez nieautoryzowany serwis.
 Produkt może być używany i stosowany wyłącznie przez osoby, które 

mają niezbędne przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie. Aesculap Chi-
fa Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wy-
niku używania narzędzi przez nią dostarczonych, które nie nadawały 
się do użytku, bądź, które poddane były jakimkolwiek modyfikacjom 
oraz ulepszeniom dokonywanym przez użytkownika bez wiedzy pro-
ducenta.

Autoryzowany serwis
Po każdorazowym myciu i dezynfekcji narzędzia powinny być podda-
wane przeglądom w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego 
funkcjonowania. Zaleca się, by narzędzia tnące przesyłać do serwisu 
technicznego, co 6 do 10 miesięcy.
Wszelkie pytania dotyczące napraw i konserwacji należy kierować do 
autoryzowanego serwisu producenta. 

ATS Aesculap Technical Service
tel. +48 61 44 20 300
ats.acp@bbraun.com
www.chifa.com.pl/ats 

Ostrzeżenia
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjenta i stoso-
wać niniejszy produkt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz informacjami 
zawartymi w załączonej instrukcji użytkowania. 
Narzędzi nie należy poddawać:
 - nieautoryzowanemu przez producenta znakowaniu powierzchni 

metodą mechaniczną jak również elektrochemiczną i laserową,
 - długotrwałemu działaniu środków chemicznych 
Podczas mycia należy koniecznie stosować środek myjący do użytku 
medycznego. Nie wolno stosować środka przeznaczonego dla gospo-
darstw domowych. 
Więcej informacji na ten temat w punkcie Przegląd i Konserwacja ni-
niejszej instrukcji. 
Zabrania się używania uszkodzonych narzędzi. 
Nie należy nigdy naprawiać narzędzi samodzielnie. Serwis i naprawy 
należy powierzać wyłącznie przeszkolonym i wykwalifikowanym pra-
cownikom naszego autoryzowanego serwisu.

Wytwórca 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
Tel. +48 61 44 20 100 
Fax +48 61 44 23 936

Więcej informacji na temat zasad obchodzenia się z narzędziami oraz 
szczegóły naszej oferty znajdziecie Państwo na stronie:
www.chifa.com.pl
info.acp@bbraun.com

Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG 
02/2019

MADE IN POLAND

Ryc. 3

Ryc. 2

Ryc. 1
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Proponujemy możliwość zakupu naszych produktów w sklepie internetowym. 
Jesteśmy producentem narzędzi stomatologicznych w dziedzinach:

 chirurgii stomatologicznej

 ortodoncji

 endodoncji

 implantologii

 diagnostyki

 protetyki

 parodontologii

 stomatologii zachowawczej

 dentystycznych systemów kontenerowych

serwis i regeneracja 
instrumentów

szybki termin dostawynajwyższej jakości 
narzędzia stomatologiczne

SKLEP ONLINE 
KOMPETENCJA W STOMATOLOGII

www.chifa.com.pl/sklep
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UNIKALNE CECHY SYSTEMU ERS

BLOW-BACK SYSTEM
System automatycznego powrotu 
klina do pozycji wyjściowej 

OBROTOWA GŁÓWKA
Uniwersalny system przystosowany do 
pracy w każdej pozycji uchwytu dłoni 
operatora

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
Rękojeść oraz wszystkie mikrokońcówki 
wyposażone są w gwint typu Luer Lock

SYSTEM JEDNORĘCZNY
System może być obsługiwany jedną 
ręką ze względu na brak konieczności 
użytkowania akcesoriów dodatkowych 
podczas wykonywania procedury. 

UNIWERSALNE KOŃCÓWKI
Wszystkie końcówki modułowe zestawu ERS 
pasują do jednej rękojeści 

WYPROFILOWANY SPUST RĘKOJEŚCI 
Ergonomiczny kształt idealnie pasujący pod 
kciuk
Antypoślizgowa powierzchnia spustu
Długi skok umożliwiający dozowanie siły

ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ
Spiralnie ułożone wyżłobienia rękojeści 
oraz jej lekka struktura (pusta w środku)  
ułatwiają pewny uchwyt instrumentu dłonią 
w każdym rodzaju rękawiczki 

ŁATWOŚĆ SKŁADANIA
Prosta procedura przygotowania instrumentu 
do pracy. Wystarczy nakręcić wybraną mi-
krokońcówkę na uniwersalną rękojeść, bez 
potrzeby każdorazowego montażu ligatury
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AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 20 258; 61 22 46 659 | fax. 61 44 20 280

stomatologia.acp@bbraun.com | www.chifa.com.pl/stomatologia


