Een golf van vertrouwen met WAVEONE® GOLD

VEEL GESTELDE VRAGEN
Wordt het oorspronkelijke WAVEONE®-systeem stopgezet?
Ja. U heeft misschien nog restvoorraden die u eerst kunt
opgebruiken, maar als die voorraden op zijn worden ze
vervangen door WAVEONE® GOLD-vijlen. Papierstiften en
guttaperchastiften worden nog enige tijd geleverd om u en uw
praktijk te helpen bij het opgebruiken van WAVEONE®-vijlen.
De vijl is gebogen/gebogen geleverd / verbogen sinds hij
uit de verpakking is gekomen:
Uit de DFU: ‘WAVEONE®GOLD werkt met een uniek draadproces dat de weerstand tegen cyclische vermoeidheid verlaagt
ten opzichte van het gebruikelijke NiTi. Door dit proces kunnen
WAVEONE®-vijlen er enigszins gebogen uitzien. Dit is geen
productiedefect. Het is niet nodig om de vijl recht te zetten
voor u hem gaat gebruiken. Eenmaal in het kanaal zal de
WAVEONE®-vijl het glijpad volgen, conform de natuurlijke
krommingen van het wortelkanaal bij de patiënt.’ Het voordeel
hiervan is dat een lichtgebogen vijl eenvoudiger in de kanalen
van de achterste kiezen kan worden geplaatst, die moeilijker
toegankelijk zijn.
Is het mogelijk om WAVEONE®-obturatieproducten
(guttaperchastiften/papierstiften/THERMAFIL®) for
WAVEONE®) te gebruiken nadat ik een kanaal heb
vormgegeven met WAVEONE® GOLD?
Nee. WAVEONE® guttaperchastiften, papierstiften en
THERMAFIL® zijn niet geschikt voor het nieuwe WAVEONE®
GOLD-systeem omdat de vijl een kleinere taper heeft. Dit maakt
hem zo min mogelijk invasief. Zie de prijslijst voor de aan
WAVEONE® GOLD gerelateerde producten en de bestelcodes.
Is het mogelijk om GUTTACORE® te gebruiken nadat ik een
kanaal heb behandeld met WAVEONE® GOLD?
Ja. Zoals hieronder staat aangegeven.
WOG Small
GuttaCore 0.20 Art.nr. A 1703 B00 420 00
WOG Primary
GuttaCore 0.25 Art.nr. A 1703 B00 425 00
WOG Medium GuttaCore 0.30 Art.nr. A 1703 B00 430 00
WOG Large
GuttaCore 0.40 Art.nr. A 1703 B00 440 00
Waarom hebben jullie de diameters en tapers veranderd
ten opzichte van WAVEONE®?
Het Design Team, onze vier opinieleiders en de Research &
Development-afdeling van Dentsply Sirona hebben samengewerkt aan een optimaal design met de nieuwe GOLDlegeringseigenschappen. Dit heeft ertoe geleid dat de tapers de
diameters moesten worden aangepast. Er is nog altijd genoeg
taper op de punt aanwezig om efficiënt te irrigeren, terwijl het
invasieve aspect van de behandeling zo klein mogelijk blijft.
Ik heb net de X-SMART®Plus gekocht en wil niet weer een
motor kopen. Kan ik WAVEONE® GOLD ook gebruiken
met mijn huidige motor?
Ja, u kunt WAVEONE® GOLD gebruiken met uw huidige
WAVEONE®-motorinstellingen, dus hij is compatibel met
alle bestaande motoren die ondersteuning bieden voor de
reciprocerende WAVEONE®-beweging.

Waar is mijn zwarte WAVEONE®-vijl in maat 0,40 gebleven?
De zwarte WAVEONE®-vijl is vervangen door twee vijlen om
kanalen met meerdere formaten te kunnen behandelen en om
wortelkanaalbehandelingen uit te voeren die zo min mogelijk
invasief zijn. U kunt kiezen voor:
• Medium (groene WAVEONE® GOLD-vijlen, maat 0,35)
• Large (witte WAVEONE® GOLD-vijlen, maat 0,45)
En voor de bijbehorende guttaperchastiften en papierstiften. Wat is de procedure bij de WAVEONE® GOLD?
Zie de bijgevoegde prijslijst.
Hoe bestel ik WAVEONE® GOLD?
Zie de bijgevoegde prijslijst.
Welk vijlsysteem is beter:
PROTAPER® NEXT of WAVEONE® GOLD?
De ene vijl is niet beter dan de andere, maar bepaalde
systemen zijn beter geschikt voor bepaalde tandartsen.
PROTAPER NEXT™
Is bedoeld voor gebruikers die werken met roterende vijlen en
die het aantal vijlen willen verminderen, die willen profiteren
van de meest geavanceerde continu roterende oplossing die
werkt met een kronkelende beweging en die een techniek willen
gebruiken die zo min mogelijk invasief is.
WAVEONE® GOLD
Is bedoeld voor tandartsen voor wie mechanische endodontologie nieuw is en voor gebruikers die werken met roterende vijlen
en op zoek zijn naar eenvoud.

