
Протокол при хибридна обработка на зъбни канали  
с пили VS FLEXI .03 Gold и VS FLEXI VT Blue  

Този протокол за обработка на кореновия канал постига едновременно три цели: 

• Запазва максимално перицервикалния дентин, защото горните две трети от канала се обработват с 
тейпър само 3 %; 

• Апикалната трета на канала се почиства толкова добре, колкото е практически максимално 
възможно благодарение на това, че каналът в тази му част се обработва с пила имаща тейпър .06, но 
САМО в последните 3 mm от режещата ѝ част; 

• Запълването на канала става лесно, бързо и предвидимо с единичен гутаперчов щифт и 
биокерамичен сийлър. Използват се стандартни аксесорни гутаперчови щифтове. Този начин 
съкращава значимо времето за запълване на канала. 

Обработка до краен размер #17.04 (само в апикалните 3 mm)  

• обработка последователно с #14.03 и #17.03 VS FLEXI .03 Gold и финална обработка с  #17.04 VS 
FLEXI VT Blue;  

• запълване с единичен гутаперчов щифт размер FF. 

Обработка до краен размер #20.06 (само в апикалните 3 mm)  

• обработка последователно с #14.03, #17.03 и #20.03 VS FLEXI .03 Gold и финална обработка с #20.06 
VS FLEXI VT Blue;  

• запълване с единичен гутаперчов щифт размер MF.  

Обработка до краен размер #25.06 (само в апикалните 3 mm)  

• обработка последователно с #14.03, #17.03, #20.03 и #25.03 VS FLEXI .03 Gold и финална обработка 
с #25.06 VS FLEXI VT Blue;  

• запълване с единичен гутаперчов щифт размер F.  

Обработка до краен размер #30.06 (само в апикалните 3 mm) 
(препоръчва се винаги когато обработката до размер 30 е възможна) 

• обработка последователно с #14.03, #17.03, #20.03, #25.03 и #30.03 VS FLEXI .03 Gold,  и финално с 
#25.06 и #30.06 VS FLEXI VT Blue;  

• запълване с единичен гутаперчов щифт размер FM или стандартен гутаперчов щифт размер #25.04. 

ВСИЧКИ пили работят с 360 градусова ротация и еднаква скорост и торк – съответно 250 об/мин и торк 
2.2-2.5N/cm. По тази причина ендо мотора се настройва само веднъж и в процеса на обработка само се 
включва и изключва. 

 

 


