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BT-Race
Biologiseen ja konservatiiviseen hoitoon



BT-Race-instrumenttisarja
Instrumenttisarjan avulla voidaan hoitaa useimmat 
juurikanavat vain kolmella instrumentilla vakiintuneitten 
biologisten standardien mukaisesti ja hoitoturvallisuutta 
vaarantamatta.

BT-Race-instrumentit pakataan steriilisti puhdastilassa. Koska ne ovat 
kertakäyttöisiä, ristikontaminaatio ei ole mahdollista ja instrumenttien kuormitus 
minimoituu. Tavoitteenamme on huipputason endodonttinen hoito. Koska 
instrumenttisarja on helppokäyttöinen, taloudellinen ja tehokas, se on todellinen 
edistysaskel, joka hyödyttää niin hammaslääkäreitä ja endodontteja kuin 
potilaitakin.

Ainutlaatuiset ominaisuudet
Race-instrumentit tunnetaan hyvistä ominaisuuksistaan. Ne on suunniteltu niin, että 
eivät kierry juurikanavien seinämiin. Instrumentit on elektrokemiallisesti kiillotettu. 
Niissä on turvakärki ja erittäin tehokkaasti debristä poistava optimoitu muotoilu.

BT-Race-neuloissa on FKG:n patentoima “Booster Tip” -kärki (BT), joka lisää 
neulojen tehokkuutta. Instrumenttisarjan ja Booster Tip -kärkien avulla juuren 
apikaaliosan voi preparoida riittävän kokoiseksi kanavan tyypistä riippumatta 
ja ennennäkemättömän helposti pelkästään 3 neulalla. BT-Race-neuloilla on 
muitakin ainutlaatuisia ominaisuuksia:
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Steriiliys

 Steriilit, yksittäispakatut neulat. Instrumentit ovat aina käyttövalmiita, ja 
käyttämättömät neulat säilyvät steriileinä.

 Pienemmät sivukulut (esim. säilytys ja käsittely).
 Täydellisen hygieeniset instrumentit.

Kertakäyttöisyys

 Ristikontaminaatio estyy.
 Vähäisen instrumenttien määrän ansiosta työn kulku yksinkertaistuu ja sekä 

hoitavan ammattilaisen että potilaan aikaa säästyy.
 Instrumentteihin kohdistuu vähemmän kuormitusta ja rikkoutumisen riski vähenee.
 Instrumentteja ei tarvitse puhdistaa, autoklavoida tai huoltaa. Kertakäyttöisyys 

lyhentää neulojen käsittelyaikaa ja vähentää käsittelyyn liittyviä kuluja.

Biologisten standardien mukaisuus

 Tehokkaat neulat leikkaavat dentiiniä siististi 800 rpm:n nopeudella. Instrument-
tisarja on suunniteltu poistamaan juurikanavan seinämää pieni osa kerrallaan, 
jolloin eteneminen on helppoa ja sekä koronaalisten että apikaalisten alueiden 
mikrohalkeamien vaara vähenee.

 Kartiomaisuuden loivuus mininoi koronaalisten osien ja juuren heikkenemisen 
(lopullinen preparointikoko 35/.04).

 Booster Tip (BT) -kärjen ja turvakärjen muotoilun ansiosta työskentely tapahtuu 
juurikanavan anatomiaa mukaillen.

 Biologinen preparointi varmistaa apikaalisen kolmanneksen riittävän puhdistamisen.
 Erinomainen debriksen poisto.
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BT-Race-instrumenttisarja

BT-Race : 3 steriiliä kertakäyttöistä instrumenttia
BT-Race -instrumenttisarjan avulla biologinen preparointi voidaan tehdä 
pienimmillään kokoon ISO 35/.04:

BT1, 10/.06 : juurikanavan alustava preparointi, liukupolun tekeminen ja 
koronaalisen kolmanneksen konservatiivinen laajentaminen. Kapea apikaalinen 
osa ja suuri kartiomaisuusarvo auttavat avaamaan juurikanava koronaalisen osan.

BT2, 35 : apikaalisen kolmanneksen preparointi. Patentoitu neula, jossa BT-kärki: 
ISO 35 -kokoisesta halkaisijastaan huolimatta neula on joustava, koska se ei ole 
kartiomainen. BT-kärjen ansiosta se etenee juurikanavassa kevyesti ja tehokkaasti.

BT3, 35/.04 : yleisimpien juurikanavatyyppien viimeistely. Race-muotoilun ja 
BT-kärjen ominaisuuksien ansiosta tämä 35/04-neula yhdistää vaivattomasti 
BT1- ja BT2-neuloilla preparoidut koronaaliset ja apikaaliset alueet. Näin sekä 
neulan että dentiinin kuormitus minimoituu.

Pakkaus : 2 x kolmen instrumentin BT-Race sequence
Kertakäyttöisyys : instrumenttisarja on suunniteltu yhden potilaan hoitoon 
(ihanteellisesti poskihampaille, joissa on 4 tai 5 juurikanavaa).
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BT-Race XL : toisiaan täydentävät kertakäyttöiset, 
steriilit instrumentit
Näillä kahdella instrumentilla juurikanava viimeistellään kokoon ISO 40 ja 50, kun 
riittävä apikaalilaajuus vaatii suurempia neuloja:

BT 40, 40/.04 : suurten juurikanavien lopullinen muotoilu. Etenee BT-kärjen 
ansiosta helposti.

BT 50, 50/.04 : suurten juurikanavien lopullinen muotoilu. Etenee BT-kärjen 
ansiosta helposti.

Kokoa ISO 50 suurempiin apikaalipreparaatioihin on saatavilla Race-instrumentteja 
aina vaadittavaan kokoon asti.

Pakkaus: 6 x BT40 tai 6 x BT50
Kertakäyttöisyys : instrumentit on suunniteltu yhden potilaan hoitoon 
(ihanteellisesti poskihampaille, joissa on 4 tai 5 juurikanavaa).
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BT-kärjen tuotetiedot
(Booster-kärki ja biologinen preparointi)

 Poistaa joka leikkauskerralla yhä enemmän materiaalia ja etenee siten 
kanavassa nopeammin ja sen anatomiaa mukaillen.

 Kärjen 6 leikkausreunaa lisäävät leikkaustehoa.
 Vallankumouksellisen muodon ansiosta hoitoon tarvitaan vähemmän 

instrumentteja.

Neula, jonka halkaisija 
on X, ei voi edetä 
kanavassa. Aluksi on 
käytettävä pienempää 
neulaa tai neulaa, jonka 
halkaisija on Y.

Ainutlaatuinen 
turvakärki ohjaa tarkasti 
ja pitää instrumentin 
juurikanavan keskellä.

BT-kärjen ansiosta 
neula, jonka halkaisija 
on X, voi edetä 
juurikanavassa, jonka 
halkaisija on Y.

1. Normaali kärki 
juurikanavassa 

2. BT-kärki samassa 
juurikanavassa 

3. Ohjaimella varuste-
tun turvakärjen reitti
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BT2:n tuotetiedot

 Avaa apikaalisen juurikanavan kokoon #35 ja varmistaa, että seuraavaksi 
käytettävät neulat pääsevät liikkumaan eivätkä kuormitu liikaa.

 Ilman kartiomaisuutta neula pysyy joustavana ja pystyy siten toimimaan kanavan 
kaareutumistyypistä riippumatta.

 BT-kärjen ja turvakärjen ansiosta apikaalialueen preparointi on tehokasta 
BT1-neulan käytön jälkeen.

 Kärjen rikkoutumisvaaraa ehkäisee 16 mm päässä neulan kärjestä sijaitseva 
katkeamiskohta.

Sylinterimäinen instrumentti

Katkeamiskohta

BT-kärki
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ISO 15/.02

BT2, 35

BT1, 10/.06

BT3, 35/.04

BT-Race-menetelmä

Soveltuu useimpiin toimenpiteisiin.
Pyörimisnopeus : 800 rpm (600-1000 rpm)

1. Kun koronaalialue on avattu, työskentelypituus saavutetaan pienillä 
käsikäyttöisillä viiloilla (ISO 06, 08, 10 tai 15) juurikanavan kuroumasta riippuen.

2. Ennen BT-Race-instrumenttisarjan käyttöä liukupolku preparoidaan kokoon ISO 
15 pienillä ruostumattomasta teräksestä tehdyillä neuloilla tai NiTi-neuloilla.

3. Kaikkia instrumenttisarjan neuloja käytetään koko työskentelypituudelta 
ennen sarjan seuraavaan neulaan siirtymistä. Yhden juurikanavan 
kokonaistyöskentelyaika neulaa kohti ei saa ylittää 10 sekuntia.

4. Käytä BT1-neulaa pitkin ja varovaisin nokkimisliikkein (3-4 edestakaista 
liikettä). Jos BT1:llä ei saavuteta koko työskentelypituutta, huuhtele juurikanava 
ja toista, kunnes työskentelypituus saavutetaan.

5. Varmista K-viilalla (ISO 15) liukupolun auki pysyminen, huuhtele juurikanava.

6. Preparoi koko työskentelypituus BT2-neulalla samoin kuin BT1-neulalla.

7. Käytä jälleen K-viilaa ISO 15, huuhtele juurikanava.

8. Preparoi koko työskentelypituus BT3-neulalla samoin kuin BT1-neulalla.

BT-Race-instrumenttisarja
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Kultaiset säännöt

Suositeltu pyörimisnopeus : 800 rpm
Vääntövoima : 1.5 Ncm

 Liukupolku tehdään ennen BT-Race-instrumenttisarjan käyttöä (minimikoko 
ISO 15/.02).

 Kaikkia neuloja käytetään pitkin ja varovaisin nokkimisliikkein (3-4 edestakaista 
liikettä).

 Huuhtele runsaasti koko käsittelyn ajan.

BT-Race XL-menetelmä

Laajemmille apikaalialueille
Pyörimisnopeus : 800 rpm (600-800 rpm)

 BT3-neulaa käytetään pienimpien apikaalialueiden biologiseen preparointiin.

 Laajemmat apikaalialueet preparoidaan neulalla BT40 tai BT50.

Tuotenumerot

21 mm 25 mm 31 mm

BT-Race instrumenttisarja (2 x) S1.7B0.00.SCN.FK 135677 S1.7B0.00.SCP.FK

BT-Race 40 (6 kpl) S1.7B0.00.0FC.FK 135678 S1.7B0.00.0FE.FK

BT-Race 50 (6 kpl) S1.7B0.00.0FF.FK 135679 S1.7B0.00.0FH.FK
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Tapaus 1

Tapaus 3

Tapaus 2

Tapaus 4

Tapaukset 1 ja 2: Tri Gilberto Debelian (Norja)
Tapaukset 3 ja 4: Tri Martin Trope (USA)

Palautumaton 
pulpiitti

Oireileva 
pulpiitti

Palautumaton 
pulpiitti

Oireileva 
pulpiitti

MB & ML: BT3
D: BT50

MB1 & MB2: BT3;  
DB: BT40; P: BT50

MB1& MB2: BT3
DB: BT40; P: BT50

MB1 & MB2: BT3 
DB: BT40; P: BT50

Tapauskuvauksia
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FKG Dentaire SA 

Sveitsissä 1931 perustettu FKG 
Dentaire SA sai uutta vauhtia 
toimintaansa 1994, jolloin yrityksen 
ohjat otti Jean-Claude Rouiller.

Hänen avullaan FKG nousi kehityksen 
kärkeen valmistaen ja myyden 
yleishammaslääkäreille, endodonteille 
ja laboratorioille tarkoitettuja välineitä.

FKG:n strategiana on keskittyä 
innovatiivisiin korkean tarkkuuden 
tuotteisiin ja kehittää erityisesti 
hammashoitoon tarkoitettuja koneita. 
Sen tavoitteena on tarjota ratkaisuja 
loppukäyttäjän vaativimpiinkin 
tarpeisiin.

2011 Jean-Claude Rouillerin poika 
Thierry seurasi isäänsä yrityksen 
johtoon. Hänen ansiostaan 
jälleenmyyjien verkosto laajeni 
huomattavasti ja FKG:n tuotteet tulivat 
saataville yli 100 maassa eri puolilla 
maailmaa.

Vuonna 2012 the Swiss Venture Club 
palkitsi FKG:n dynaamisuudesta, 
tuotteiden korkeasta laadusta ja 
jatkuvista innovaatioista.

Vuodesta 2013 lähtien FKG:llä on 
ollut oma puhdastila, jossa kehitetään 
monenlaisia steriilejä tuotteita.

2013–2014 yritys avasi 
alan huipputasoa edustavat 
koulutuskeskukset La Chaux-de-
Fondsiin, Dubaihin ja Osloon.

FKG Dentaire on sertifioitu 
kansainvälisten normien ja säännösten 
mukaisesti.



FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4

CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

T +41 32 924 22 44
F +41 32 924 22 55

info@fkg.ch
www.fkg.ch
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DENTAL SYSTEMS
Niittylänpolku 16, FI-00620 Helsinki

T 020 1772 300 - info@dentalsystems.fi 
www.dentalsystems.fi

Jälleenmyyjä Suomessa:


