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Υλικά που απαιτούνται για την έναρξη
της εκπαίδευσης:
- Εργαλείο BTR Pen
- Μάζα σιλικόνης για προπόνηση
- Δόντι για προπόνηση
- Μικροσκόπιο
- Ψαλίδια
- Τσιμπιδάκι

Materiali necessari per iniziare la formazione:
- Strumento BTR Pen
- Massa in silicone per la formazione
- Dente per formazione
- Microscopio
- Forbici
- Pinzette

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BTR Pen
1.

1. Λαβή - μπροστινό τμήμα
2. Λαβή - πίσω τμήμα
3. O-ring
4. Κύριος πείρος
5. Ελατήριο
6. Καπάκι για μπλοκάρισμα του
ρυθμιστικού
7. Κουμπί που σφίγγει τον βρόχο
8. Καπάκι του ρυθμιστικού

2.

ενσωματωμένο θραύσμα ενός σπασμένου οργάνου - I βαθμός δυσκολίας /

3.

Istruzioni su come lavorare con la BTR Pen in un canale radicolare ampio con un frammento di strumento

Struttura della
BTR Pen
1. Manico - parte anteriore
2. Manico - parte posteriore
3. O-ring
4. Perno principale
5. Molla
6. Dado di blocco del cursore
7. Manopola di serraggio
circuito
8. Dado cursore

rotto incorporato in modo lasco - I grado di difficoltà............................................................. 21
4.

VII. Μάθημα εργασίας με το BTR Pen σε ένα στενό και κυρτό ριζικό κανάλι με ένα βαθιά
ενσωματωμένο, μπλοκαρισμένο θραύσμα ενός σπασμένου οργάνου - II βαθμός δυσκολίας /
Istruzioni su come lavorare con la BTR Pen in un canale radicolare stretto con un frammento di strumento
rotto incorporato, bloccato in modo profondo - II grado di difficoltà ....................................... 24

5.

6.

Πρόσθετα αξεσουάρ για το σετ BTR Pen:
1. Άκρο με βρόχο νιτινόλης.
- o-ring από σιλικόνη
- πλαστικό κλείστρο
2. Βαθμονομητής

2

7.

8.

Accessori aggiuntivi per il set BTR Pen:
1. Terminale dell’anello in nitinol:
- o-ring in silicone
- adattatore di plastica
2. Calibratore
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I. Μάθημα αποσυναρμολόγησης του BTR Pen / Istruzioni di smontaggio BTR Pen

1

2

4

3

Από το μπροστινό τμήμα της λαβής (1), ξεβιδώστε το πίσω τμήμα της λαβής (2).
Dal manico - parte anteriore (1) svitare il manico - parte posteriore (2).

Ξεβιδώστε το καπάκι του ρυθμιστικού (8) από το μπροστινό τμήμα της λαβής (1).
Svitare il dado dal cursore (8) al manico - parte anteriore (1).

Από το πίσω τμήμα της λαβής (2), ξεβιδώστε το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7).
Dal manico - parte posteriore (2) svitare la manopola di serraggio circuito (7).

4

Από τη λαβή - πίσω τμήμα (2) αφαιρέστε το ελατήριο (5).
Dal manico - parte posteriore (2) estrarre la molla (5).
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I. Μάθημα αποσυναρμολόγησης του BTR Pen / Istruzioni di smontaggio BTR Pen

5

6

6

7

Αφαιρέστε το o-ring (3) από τη λαβή - μπροστινό τμήμα (1).
Dal manico - parte anteriore (1) rimuovere l’o-ring (3).

Από τη λαβή - μπροστινό τμήμα (1), αφαιρέστε τον κύριο πείρο (4).
Dal manico - parte anteriore (1) estrarre il perno principale (4).

Από το μπροστινό τμήμα της λαβής (1) ξεβιδώστε το καπάκι
που μπλοκάρει το ρυθμιστικό (6).
Dal manico - parte anteriore (1) svitare il tappo di blocco del cursore (6).
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II. Μάθημα συναρμολόγησης του BTR Pen / Istruzioni di montaggio di BTR Pen

1

Τοποθετήστε το o-ring (3) στην εγκοπή στη λαβή - μπροστινό τμήμα (1).
Sul manico - parte anteriore (1) posizionare l’o-ring (3) nella scanalatura.

2

Στη λαβή - μπροστινό τμήμα (1) βιδώστε το καπάκι που μπλοκάρει το ρυθμιστικό (6) με την οπή μεγαλύτερης
διαμέτρου στραμμένη προς το o-ring (3)
Sul manico - parte anteriore (1) avvitare il tappo di blocco del cursore (6) con il foro dal diametro maggiore
rivolto verso l’o-ring (3).
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3

Στη λαβή - μπροστινό τμήμα (1), τοποθετήστε τον κύριο πείρο (4).
Nel manico - parte anteriore (1) inserire il perno principale (4).

4

Στη λαβή - πίσω τμήμα (2) τοποθετήστε το ελατήριο (5).
Nel manico - parte posteriore (2) inserire la molla (5).
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II. Μάθημα συναρμολόγησης του BTR Pen / Istruzioni di montaggio di BTR Pen

5

Περιστρέψτε τα δύο μέρη της λαβής μαζί (1) και (2).
Avvitare le due parti del manico (1) e (2).

6

Στο πίσω τμήμα λαβής (2), βιδώστε το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7).
Nel manico - parte posteriore (2) avvitare la manopola di serraggio circuito (7).

7

Βιδώστε το καπάκι ρυθμιστικού (8) στην οπή του κύριου πείρου (4) ορατή στην εγκοπή της λαβής - μπροστινό
τμήμα (1).
Avvitare il tappo nel cursore (8) nel foro nel perno principale (4) visibile nell’incisione del manico - parte
anteriore (1).

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ BTR PEN
RIPETERE DUE VOLTE LO SMONTAGGIO E IL MONTAGGIO DELLA BTR PEN
10
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I I I . Μάθημα σύνδεσης άκρου με τον βρόχο στο BTR Pen

Istruzioni di posizionamento del terminale con circuito per BTR Pen

1

Πριν από τη χρήση, το άκρο με βρόχο του BTR Pen πρέπει να αποστειρώνεται χρησιμοποιώντας τυπικά μανίκια
που είναι κατάλληλα για τον κλίβανο αποστείρωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κλίβανου που συνάπτει
ο κατασκευαστής.
Sterilizzare il terminale con circuito per BTR Pen senza la copertura di plastica, utilizzando guanti standard
adatti alla sterilizzazione in autoclave. Attenersi alle istruzioni dell’autoclave allegate dal produttore.

2

Ρυθμίστε το καπάκι του ρυθμιστικού (8) στην αρχική του θέση - σύρετε το προς τα κάτω προς τη λαβή μπροστινό τμήμα (1). Το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7) χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θέσης του
καπακιού του ρυθμιστικού (8).
Porre il dado del cursore (8) in posizione di uscita - farlo scorrere verso il basso in direzione del manico parte anteriore (1). Per la regolazione della posizione del dado del cursore (8), utilizzare la manopola di
serraggio circuito (7).

3

Εισάγετε το προεξέχον τμήμα του σύρματος νιτινόλης στην οπή της λαβής - μπροστινό τμήμα (1).
Inserire la parte sporgente del filo in nitinol nel foro del manico - parte anteriore (1).

4

Σφίξτε το σύρμα νιτινόλης του άκρου με τον βρόχο χρησιμοποιώντας το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7).
Tendere il filo di nitinol del terminale del circuito utilizzando la manopola di serraggio circuito (7).

5

Πιέστε το κλείστρο του άκρου με τον βρόχο στη λαβή - μπροστινό μέρος (1).
Premere l’adattatore del terminale con circuito alla manico - parte anteriore (1).

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΒΡΟΧΟ
ΣΤΟ BTR PEN
RIPETERE DUE VOLTE IL POSIZIONAMENTO DEL TERMINALE CON CIRCUITO SU BTR PEN
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IV. Μάθημα βαθμονόμησης της διαμέτρου του βρόχου και ρύθμισης της γωνίας κάμψης του
βρόχου νιτινόλης.
Istruzioni di calibratura del diametro del circuito e impostazione dell’angolo di curvatura
dell’anello di nitinol

1
2

3

Απολυμάνετε το βαθμονομητή με ισοπροπυλική αλκοόλη.
Disinfettare il calibratore con alcol isopropilico.
Αφαιρέστε το o-ring σιλικόνης από τον βρόχο νιτινόλης
- κόψτε το o-ring με ψαλίδι και χρησιμοποιήστε ένα
τσιμπιδάκι για να το αφαιρέσετε από τον βρόχο νιτινόλης.
Rimuovere l’i-ring in silicone dall’anello in nitinol - tagliare
l’o-ring con le forbici e utilizzare un paio di pinzette per
rimuoverlo dall’anello in nitinol.

4

14

Τοποθετήστε τον βρόχο νιτινόλης στον βαθμονομητή και βάλτε τον με τη διάμετρο του σπασμένου οργάνου.
Posizionare l’anello in nitinol sul calibratore e allinearlo al diametro dello strumento rotto.

Σφίξτε τον βρόχο στον βαθμονομητή χρησιμοποιώντας το κουμπί που
σφίγγει τον βρόχο (7).
Stringere il circuito sul calibratore utilizzando la manopola di
serraggio circuito (7).
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IV. Μάθημα βαθμονόμησης της διαμέτρου του βρόχου και ρύθμισης της γωνίας κάμψης
του βρόχου νιτινόλης.
Istruzioni di calibratura del diametro del circuito e impostazione dell’angolo di curvatura
dell’anello di nitinol

5

Με το άλλο σας χέρι, ενώ γυρίζετε, χαμηλώστε το καπάκι που μπλοκάρει το ρυθμιστικό (6) έως ότου ασφαλιστεί
από το καπάκι (8).
Con l’altra mano, ruotando, abbassare il dado di bloccaggio del cursore (6) fino a bloccarlo con il dado
del cursore (8).

6

Για να ρυθμίσετε τη γωνία της κάμψης του βρόχου νιτινόλης στη γωνία του σπασμένου οργάνου, γείρετε το
εργαλείο προς τα πάνω ή προς την πλευρά του βαθμονομητή έως ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη γωνία της
κάμψης του βρόχου.
Per adattare l’angolo di curvatura dell’anello in nitinol all’angolo dello strumento rotto, inclinare lo strumento
verso l’alto o lateralmente al calibratore, fino a ottenere l’angolo richiesto della curvatura dell’anello.

7

8

Βγάλτε τον βρόχο από τον βαθμονομητή - εάν ο βρόχος είναι πολύ σφιχτός για να φύγει, αφήστε απαλά το
κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7).
Sfilare l’anello dal calibratore - se l’anello è troppo stretto per essere rimosso, rilasciare delicatamente
la relativa manopola di serraggio (7).

Ξεβιδώστε το καπάκι που μπλοκάρει το ρυθμιστικό - κάντε 2-3 στροφές του καπακιού (6).
Svitare il dado di bloccaggio del cursore facendo 2-3 giri del dado (6).

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΝΙΤΙΝΟΛΗΣ
RIPETERE DUE VOLTE LA CALIBRAZIONE DEL DIAMETRO DELL’ANELLO OE L’IMPOSTAZIONE
DELL’ANGOLO DI CURVATURA DELL’ANELLO DI NITINOL
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V. Μάθημα πιασίματος θραυσμάτων σπασμένων οργάνων διάφορων διαμέτρων και μηκών,
ενσωματωμένων σε μάζα σιλικόνης - VII βαθμοί δυσκολίας
Istruzioni su come afferrare frammenti di strumenti rotti di vari diametri e lunghezze, incorporati in una
massa di silicone - VII gradi di difficoltà

1

18

5

Ενώ κοιτάτε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη μικροσκοπίου, εισάγετε το άκρο με το BTR Pen μέσα στο ριζικό
κανάλι και εφαρμόστε τον βρόχο νιτινόλης στο σπασμένο όργανο.
Osservando l’immagine visualizzata sul monitor del microscopio, inserire il terminale del circuito BTR Pen nel
canale radicolare e applicare l’anello in nitinol sullo strumento rotto.

6

Πιάστε το σπασμένο όργανο - σφίξτε τον βρόχο νιτινόλης μετακινώντας το καπάκι ρυθμιστικού (8)
προς τα πάνω χρησιμοποιώντας τον δείκτη ή τον αντίχειρά σας.
Afferrare lo strumento rotto - stringere l’anello in nitinol spostando verso l’alto il dado del cursore (8)
usando il dito indice o il pollice.

Προετοιμάστε το μικροσκόπιο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Το
μικροσκόπιο μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια εξωτερική οθόνη
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο HDMI.
Preparare il microscopio secondo le istruzioni per l’uso. Il microscopio
può anche essere collegato a un monitor esterno utilizzando il cavo HDMI
incluso.

2

Ενώ κοιτάτε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη
μικροσκοπίου, ρυθμίστε τον φωτισμό, τη γωνία
κλίσης της μάζας σιλικόνης και την ευκρίνεια της
προβαλλόμενης εικόνας.
Guardando l’immagine visualizzata sul monitor del
microscopio, impostare l’illuminazione, l’angolo di
inclinazione della massa di silicone e la nitidezza
dell’immagine proiettata.

3

Συνδέστε το άκρο με τον βρόχο νιτινόλης για BTR
Pen σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στο
κεφάλαιο III.
Posizionare il terminale dell’anello in nitinol sulla
BTR Pen, in conformità con i passaggi descritti nel
capitolo III.

4

Βαθμονομήστε τον βρόχο νιτινόλης στη διάμετρο
του σπασμένου οργάνου σύμφωνα με τα βήματα που
περιγράφονται στο κεφάλαιο IV.
Calibrare l’anello di nitinol in base al diametro dello
strumento rotto, in conformità con i passaggi descritti
nel capitolo IV.
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VI. Μάθημα εργασίας με το BTR Pen σε ένα ευρέως αναπτυγμένο ριζικό κανάλι με ένα
χαλαρά ενσωματωμένο θραύσμα ενός σπασμένου οργάνου - I βαθμός δυσκολίας

Istruzioni su come lavorare con la BTR Pen in un canale radicolare ampio con un frammento di
strumento rotto incorporato in modo lasco - I grado di difficoltà

7

Αφαιρέστε το θραύσμα του σπασμένου οργάνου από τη
μάζα σιλικόνης, κρατώντας συνεχώς το καπάκι
ρυθμιστικού (8) τεντωμένο προς τα πάνω.
Rimuovere il frammento di strumento rotto dalla massa di
silicone, tenendo sempre il dado del cursore (8) teso verso
l’alto.

1

Προετοιμάστε το μικροσκόπιο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Το μικροσκόπιο μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια
εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο HDMI.
Preparare il microscopio secondo le istruzioni per l’uso. Il microscopio può anche essere collegato a un
monitor esterno utilizzando il cavo HDMI incluso.

2

Ενώ κοιτάτε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη μικροσκοπίου, ρυθμίστε τον φωτισμό, τη γωνία κλίσης της
μάζας σιλικόνης και την ευκρίνεια της προβαλλόμενης εικόνας.
Guardando l’immagine visualizzata sul monitor del microscopio, impostare l’illuminazione, l’angolo di
inclinazione della massa di silicone e la nitidezza dell’immagine proiettata.

3

Συνδέστε το άκρο με τον βρόχο νιτινόλης για BTR Pen σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο III.
Posizionare il terminale dell’anello in nitinol sulla BTR Pen, in conformità con i passaggi descritti nel capitolo III.

4

Βαθμονομήστε τον βρόχο νιτινόλης στη διάμετρο του σπασμένου οργάνου σύμφωνα με τα βήματα που
περιγράφονται στο κεφάλαιο IV.
Calibrare l’anello di nitinol in base al diametro dello strumento rotto, in conformità con i passaggi descritti
nel capitolo IV.

5

Ενώ κοιτάτε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη μικροσκοπίου, εισάγετε το άκρο με το BTR Pen μέσα
στο ριζικό κανάλι και εφαρμόστε τον βρόχο νιτινόλης στο σπασμένο όργανο.
Osservando l’immagine visualizzata sul monitor del microscopio, inserire il terminale del circuito BTR Pen
nel canale radicolare e applicare l’anello in nitinol sullo strumento rotto.

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΜΑΘΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
RIPETERE LE ISTRUZIONI PER AFFERRARE ED ESTRARRE GLI STRUMENTI ROTTI
20
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VI. Μάθημα εργασίας με το BTR Pen σε ένα ευρέως αναπτυγμένο ριζικό κανάλι
με ένα χαλαρά ενσωματωμένο θραύσμα ενός σπασμένου οργάνου - I βαθμός
δυσκολίας

7

Χαλαρώστε το σπασμένο όργανο κάνοντας απαλές πλευρικές κινήσεις.
Allentare lo strumento rotto facendo delicati movimenti laterali.

Πιάστε το σπασμένο όργανο - σφίξτε τον βρόχο νιτινόλης μετακινώντας το καπάκι του
ρυθμιστικού (8) προς τα πάνω χρησιμοποιώντας τον δείκτη ή τον αντίχειρά σας.
Afferrare lo strumento rotto - stringere l’anello in nitinol spostando verso l’alto il dado del cursore (8)
usando il dito indice o il pollice.

8

Αφαιρέστε χαλαρά το ενσωματωμένο θραύσμα του
σπασμένου οργάνου από το ριζικό κανάλι, κρατώντας
συνεχώς το καπάκι του ρυθμιστικού (8) τεντωμένο προς
τα πάνω.
Rimuovere il frammento lasco incorporato dello strumento
rotto dal canale radicolare, tenendo sempre il dado del
cursore (8) teso verso l’alto.

Istruzioni su come lavorare con la BTR Pen in un canale radicolare ampio con un
frammento di strumento rotto incorporato in modo lasco - I grado di difficoltà

6

22
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VII. Μάθημα εργασίας με το BTR Pen σε ένα στενό και κυρτό ριζικό κανάλι με ένα βαθιά
ενσωματωμένο, μπλοκαρισμένο θραύσμα ενός σπασμένου οργάνου - II βαθμός
δυσκολίας

6

Λυγίστε τη βελόνα του άκρου με τον βρόχο στο BTR Pen σύμφωνα με τη γωνία κλίσης του ριζικού καναλιού.
Piegare l’ago del terminale con circuito nella BTR Pen, in base all’angolo di curvatura del canale
radicolare.

7

Ενώ κοιτάτε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη μικροσκοπίου, εισάγετε το προετοιμασμένο άκρο με το BTR
Pen μέσα στο ριζικό κανάλι και εφαρμόστε τον βρόχο νιτινόλης στο σπασμένο όργανο.
Osservando l’immagine visualizzata sul monitor del microscopio, inserire il terminale preparato del circuito
BTR Pen nel canale radicolare e applicare l’anello in nitinol sullo strumento rotto.

Istruzioni su come lavorare con la BTR Pen in un canale radicolare stretto con un frammento di
strumento rotto incorporato, bloccato in modo profondo - II grado di difficoltà

1

Προετοιμάστε το μικροσκόπιο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Το μικροσκόπιο μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια
εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο HDMI.
Preparare il microscopio secondo le istruzioni per l’uso. Il microscopio può anche essere collegato a un
monitor esterno utilizzando il cavo HDMI incluso.

2

Ενώ κοιτάτε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη μικροσκοπίου, ρυθμίστε τον φωτισμό, τη γωνία κλίσης της
μάζας σιλικόνης και την ευκρίνεια της προβαλλόμενης εικόνας.
Guardando l’immagine visualizzata sul monitor del microscopio, impostare l’illuminazione, l’angolo di
inclinazione della massa di silicone e la nitidezza dell’immagine proiettata.

3

Συνδέστε το άκρο με τον βρόχο νιτινόλης για BTR Pen σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο III.
Posizionare il terminale dell’anello in nitinol sulla BTR Pen, in conformità con i passaggi descritti nel capitolo III.

4

Βαθμονομήστε τον βρόχο νιτινόλης στη διάμετρο του σπασμένου οργάνου σύμφωνα με τα βήματα που
περιγράφονται στο κεφάλαιο IV.
Calibrare l’anello di nitinol in base al diametro dello strumento rotto, in conformità con i passaggi descritti
nel capitolo IV.

5

Για βαθιά ενσωματωμένα και μπλοκαρισμένα όργανα, επεξεργαστείτε ένα ριζικό κανάλι.
Per strumenti profondamente incorporati e bloccati, lavorare il canale radicolare.
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VII. Μάθημα εργασίας με το BTR Pen σε ένα στενό και κυρτό ριζικό κανάλι με ένα βαθιά
ενσωματωμένο, μπλοκαρισμένο θραύσμα ενός σπασμένου οργάνου - II βαθμός
δυσκολίας

10

Αφαιρέστε το θραύσμα του σπασμένου οργάνου από το ριζικό κανάλι, κρατώντας συνεχώς το καπάκι
του ρυθμιστικού (8) τεντωμένο προς τα πάνω.
Rimuovere il frammento dello strumento rotto dal canale radicolare, tenendo sempre il dado del cursore
(8) teso verso l’alto.

Istruzioni su come lavorare con la BTR Pen in un canale radicolare stretto con un frammento di
strumento rotto incorporato, bloccato in modo profondo - II grado di difficoltà

8

Πιάστε το σπασμένο όργανο - σφίξτε τον βρόχο νιτινόλης μετακινώντας το καπάκι του ρυθμιστικού (8) προς τα
πάνω χρησιμοποιώντας τον δείκτη ή τον αντίχειρά σας.
Afferrare lo strumento rotto - stringere l’anello in nitinol spostando verso l’alto il dado del cursore (8) usando il
dito indice o il pollice.

9

Χαλαρώστε το σπασμένο όργανο κάνοντας απαλές
πλευρικές κινήσεις.
Allentare lo strumento rotto facendo delicati movimenti
laterali.
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Το σετ περιεχει τροποποιημενα μοντελα δοντιων DRSK RCT
Il kit include modelli di denti DRSK RCT modificati
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