
Swobodna i bezpieczna endodoncja, dzięki 
pilnikom Gentlefile . 

Bezprzewodowy mikrosilnik  
i endoaktywator w jednym. 



Bezpieczna innowacja w endodoncji! 

 Bezprzewodowy mikrosilnik. 

 Zestaw stalowych pilników. 

 Zestaw wielofunkcyjnych kątnic. 



Opracowanie  
i ukształtowanie 

Dezynfekcja 

Wypełnienie 

Clue endodoncji 

Narzędzia Gentlefile 
aktywują podchloryn  
w kanale i/lub poza nim. 

Narzędzia Gentlefile 
opracowują kanał zachowując 
jego anatomiczny kształt  
i nadając 4% zbieżność. 

Przy użyciu narzędzi Gentlefile brak 
ograniczeń ad. metody wypełniania. 



Bezprzewodowy mikrosilnik 

 Bezprzewodowy i lekki mikrosilnik. 

 Jeden przycisk wł./wył.  

 Automatyczna regulacja obrotów. 

 Po naładowaniu 4 godz. pracy non stop. 



Sterylne kątnice bez sterylizacji i mocowanie na wcisk 

 Mocowanie pilników na wcisk (bez przycisków 
typu „push”, co umożliwia ręczne umieszczenie 
pilnika w kanale i dopiero w następnej 
kolejności nałożenie kątnicy na pilnik. 
 

 Mechanizm bezpieczeństwa w postaci 
ogranicznika ruchu obrotowego 
zapobiegającego złamaniu pilnika. 
 

 Automatyczna regulacja obrotów, w zależności 
od warunków napotkanych w kanale. 

 

 



Narzędzie NiTi to wiertła, a Gentlefile to dosłownie pilniki pilnikami 

 Uniknięcie perforacji zęba i tworzenia się stopnia w kanale (końcówka pilnika 
służy wyłącznie do wyznaczania kierunku pracy pilnika) 

 Proste i szybkie opracowanie kanału przy użyciu niewielkiej ilości pilników, 
(zazwyczaj 2-3 narzędzia), skrócenie czasu nawet o 50% (6.500  obr./min.) 

 Mechanizm bezpieczeństwa w postaci ogranicznika ruchu obrotowego 
zapobiegającego złamaniu pilnika 

 Minimalny odsetek złamań pilnika 

 

 



- dolne siekacze 
- kły 
- przedtrzonowce 
- korzeń dalszy dolnego trzonowca 

- przedtrzonowce 
- korzeń bliższy dolnego trzonowca 
- policzkowy - bliższy  
korzeń górnego trzonowca 

Trudne przekroje kanałów – idealne dla Gentlefile 

 Wypełnienie kanału oraz szlifowanie zębiny zamiast standardowego wiercenia i 
cięcia, co zapewnia bezpieczeństwo zabiegu 

 Utrzymanie anatomicznego kształtu kanału korzeniowego i symetryczne 
usuwanie zębiny na całej długości kanału 

 Aktywacja roztworów płuczących w całym procesie 

 



Długość pilników odpowiada długości 95% kanałów 

 

Korzyści kliniczne i operacyjne 

Gentlefile 

NiTi 

sztywna, niepracująca część pilnika 

elastyczna, pracująca część pilnika (po 
zdjęciu gumowego ogranicznika) 



 Łatwy dostęp do tylnich zębów.  

 

 Plik dostosowuje się do każdego 
kształtu kanału. 

 

 Możliwość ręcznego umieszczenia 

pilnika GF w kanału i następnie 
nałożenie kątnicy. 

 

 

 

 

Leczenie 8ki? Teraz to proste! 



Elastyczność całej długości pilników umożliwia całe ich użycie w zakrzywionych kanałach 

100%  elastyczności 



Osłabianie ścian kanałów? Nigdy więcej! 

Ściany kanału nie mają 
pionowej i centralnej linii, 
kanał jest poszerzony i 
wyprostowany przez pliki 
NiTi 

Gentlefile dopasowuje się 
do kształtu kanału i 
zachowuje jego strukturę. 

Oba bloczki opracowane pilnikiami 
0,25 block   



Praca w wymiarze 3D 



2 w 1 > szlifowanie zębiny i endoaktywator  

Praca in vivo 
dr n. med. Roman Bąkowicz 



Protokół pracy w 3ech krokach 

1. Uzyskanie dostępu pilnikami 
ręcznymi typu K (rozm. 15-20). 
 

2. Praca ok. 3-4 pilnikami Gentlefile   
wg metody crown – down.  
Praca danym pilnikiem trwa 5 sekund! 
 

3. Płukanie kanałów i sprawdzanie 
drożności, między pracą kolejnymi 
pilnikami Gentlefile. 

Wypełnianie dowolną metodą: 

A) metoda pojedynczego ćwieka, 
B) kondensacja boczna, 
C) metoda kondensacji pionowej, 
D) metoda Continuous Wave of obturation lub 
F) GuttaFlow. 



Przykład dokładnego oczyszczenia i wypełnienia GuttaFlow 

Opracowanie owalnych i wstążkowych sekcji kanałów – system Gentlefile. 
Wstępne uszczelnienie –nawilżony ćwiek główny za pomogą GuttaFlow. 
Kompletne wypełnianie – GuttaFlow. 
Przestrzeń między ćwiekiem głównym a wypełniaczem to ok. 70%, co  
Jest dowodem na wysoką jakość czyszczenia przez pilniki Gentlefile. 

przekrój powiększenie 



4 milimetry od wierzchołka 

Jasny czerwony kolor – ćwiek główny. 
Jasny szary kolor – GuttaFlow. 



Porównanie pionowej siły – pilniki endodontyczne 

Gentlefile 

Next (Dentsply) 

Protaper (Dentsply) 

Wyniki testu pilnika niebieskiego: 
Gentlefile > mniej niż 10 gram/mm 
Next > nawet 360 gram/mm 
ProTaper > nawet 350 gram/mm 



Porównanie pionowej siły – pilniki endodontyczne 

Gentlefile 

Next (Dentsply) 

Protaper (Dentsply) 

Journal of Endodontics –> publikacja 
artykułu w marcu 2016. 



Gentlefile – test powierzchni zębiny po zabiegu (korona) 



Gentlefile – test powierzchni zębiny po zabiegu (połowa kanału) 



Gentlefile – test powierzchni zębiny po zabiegu (okolice wierzchołka) 



Zdjęcia RTG 



Czerwony pilnik w prawym kanale, 
kształt „S”  
Niebieski pilnik w lewym kanale 

Diagnoza RTG 

Kanały w kształcie litery „S”: Gentlefile utrzymuje ich anatomiczny kształt 

Gutaperka w kanale „S” 



Opracowanie kanału przy użyciu  3  pilników Gentlefile po  2 ręcznych: 



Kształt „S” wierzchołka kanału 

Kształt „S” z czerwonym pilnikiem 

Pełne wypełnienie gutaperkami 

Diagnoza RTG 

Utrzymanie oryginalnego, anatomicznego kształtu kanału 



Zestaw Gentlefile w rękach opiniotwórczych Specjalistów 

 dr n. med. Roman Bąkowicz, 
 dr n. med. Marcin Aluchna, 
 lek. stom. Tomasz Zbożeń,  
 lek. stom. Arkadiusz Hejna, 
lek. stom. Marcin Wroński, 
lek. stom. Bartłomiej Naskręt, 
 lek. stom.  Tomasz Nowak, 
 lekarze z kliniki dra n. med.  
Tomasza M. Kercza, 
 lekarze z kliniki dra n. med.  
Macieja Żarowa, 
 prof. hab. n. med. Mariusz Lipski, 



NOWOŚĆ! GentleBrush! 

1. Pilnik Gentlefile – brush używamy po opracowaniu kanału. 
2. Wcisnąć pilnik GentleBrush do ok. 1 mm wierzchołka. 
3. Uruchomić mikrosilnik Gentlefile, po 5 sekundach zacząć powoli 

wyciągać pilnik GentleBrush  z kanału, aż do jego wyjęcia. 
Cały proces powinien trwać około 10-20 sekund. 



Wyniki potwierdzające efektywność pilnika Gentlefile  - brush (szczoteczka) 

Pionowy przekrój kanału po użyciu 
pilników Protaper. Pozostała warstwa 
mazista. Kanał jest szorstki i chropowaty. 

Pionowy przekrój kanału po użyciu 
pilników Gentlefile. Kanał jest gładki 
i wypolerowany. 



NOWOŚĆ! Ręczne pilniki NiTi Gentlefile 

STANDARDOWY PILNIK NiTi - ostra krawędź cięcia  - duży opór - duży moment obrotowy – 
zmęczenie materiału i łatwe oddzielenie. 

NOWY PILNIK GENTLEFILE NiTi - zaokrąglona krawędź cięcia -  gładkie wypełnienie – mały opór i 
mały moment obrotowy – mała ilość złamań. 



Smile with Gentlefile  

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer  
tel. 504 819 408 oraz adres e-mail: 

anita.polewska@iqrmedical.pl 

Dziękuję za uwagę! 


