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Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir
Özel parametrelerle ısıl işlem görmüştür
Daha esnek yapı ve döngüsel yorgunluk 
testlerinde daha yüksek performans
Gold ısıl işlemli eğelere göre daha esnek ve 
dayanıklı yapı
Tüm endomotorlara uyumlu resiprokal eğelerdir
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı
Tersine rotary haraket yapabilen endomotorlarda 
rotary olarakta kullanıma uygundur
Dar, orta ve geniş kanallar için kullanıma 
uygundur
Gold ısıl işlemli eğelere göre daha esnek ve 
dayanıklı yapı

Tüm endomotorlara uyumlu resiprokal eğelerdir
Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir
Özel parametrelerle ısıl işlem görmüştür
Daha esnek yapı ve döngüsel yorgunluk 
testlerinde daha yüksek performans
Yüksek kesme performansı 
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı
Tersine rotary haraket yapabilen endomotorlarda 
rotary olarakta kullanıma uygundur)
Dar, orta ve geniş kanallar için kullanıma 
uygundur
Yüksek kesme performansı 
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı
Tersine rotary haraket yapabilen endomotorlarda 
rotary olarakta kullanıma uygundur
Dar, orta ve geniş kanallar için kullanıma 
uygundur

Reciproc Files for all endomotors
Made of high quality Ni-Ti alloy
Gold heat activation
More flexibility and high fatigve resistance
High cutting efficiency
Rounded tip structure (Passive)
Can use rotary with svitable endomotors
Narrow, medium and wide root canal for use
High cutting efficiency
Rounded tip structure (Passive)
Can use rotary with svitable endomotors
Narrow, medium and wide root canal for use

 

Made of high quality Ni-Ti alloy
Blue heat activation
More flexibility and high fatigve resistance
More flexible than gold heat treatment 
Reciproc Files for all endomotors
Rounded tip structure (Passive)
Can use rotary with svitable endomotors
Narrow, medium and wide root canal for use
More flexible than gold heat treatmant files

SCOPE® RP GOLD SCOPE® RP GOLD

SCOPE® RP BLUE SCOPE® RP BLUE
Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir
Özel parametrelerle ısıl işlem görmüştür
Daha esnek yapı ve döngüsel yorgunluk 
testlerinde daha yüksek performans
Gold ısıl işlemli eğelere göre daha esnek ve 
dayanıklı yapı
Tüm endomotorlara uyumlu resiprokal eğelerdir
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı
Tersine rotary haraket yapabilen endomotorlarda 
rotary olarakta kullanıma uygundur
Dar, orta ve geniş kanallar için kullanıma 
uygundur
Gold ısıl işlemli eğelere göre daha esnek ve 
dayanıklı yapı

Tüm endomotorlara uyumlu resiprokal eğelerdir
Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir
Özel parametrelerle ısıl işlem görmüştür
Daha esnek yapı ve döngüsel yorgunluk 
testlerinde daha yüksek performans
Yüksek kesme performansı 
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı
Tersine rotary haraket yapabilen endomotorlarda 
rotary olarakta kullanıma uygundur)
Dar, orta ve geniş kanallar için kullanıma 
uygundur
Yüksek kesme performansı 
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı
Tersine rotary haraket yapabilen endomotorlarda 
rotary olarakta kullanıma uygundur
Dar, orta ve geniş kanallar için kullanıma 
uygundur

Reciproc Files for all endomotors
Made of high quality Ni-Ti alloy
Gold heat activation
More flexibility and high fatigve resistance
High cutting efficiency
Rounded tip structure (Passive)
Can use rotary with svitable endomotors
Narrow, medium and wide root canal for use
High cutting efficiency
Rounded tip structure (Passive)
Can use rotary with svitable endomotors
Narrow, medium and wide root canal for use

 

Made of high quality Ni-Ti alloy
Blue heat activation
More flexibility and high fatigve resistance
More flexible than gold heat treatment 
Reciproc Files for all endomotors
Rounded tip structure (Passive)
Can use rotary with svitable endomotors
Narrow, medium and wide root canal for use
More flexible than gold heat treatmant files

SCOPE® RP GOLD SCOPE® RP GOLD

SCOPE® RP BLUE SCOPE® RP BLUE
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Taper / Açı Eğe Uzunluğu / File Length Renk Kodu / Color CodingTipe Size / Uç çapı Ürün Kodu / Product Code
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Ex. [ RPG - ASR1 - 06 - 21 - 6 ]

Ex. [RPG - 40 - 04 - 25 - 6 ]

Ex. [RPB - 20 - 06 - 21 - 6 ]

Gutta percha GRPG-(A)-(B)-(C)  
                         GRPG-(20)-(06)-(25)

Paper points  PRPB-(A)-(B)-(C)
                         PRPB-(40)-(02)-(31)

Bu Modeller ile uyumlu çalışan  gutta percha ve 
paper pointler 
Gutta percha and paper point  for suitable with 
this models
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Ex. [ RPG - ASR1 - 06 - 21 - 6 ]

Ex. [RPG - 40 - 04 - 25 - 6 ]

Ex. [RPB - 20 - 06 - 21 - 6 ]

Gutta percha GRPG-(A)-(B)-(C)  
                         GRPG-(20)-(06)-(25)

Paper points  PRPB-(A)-(B)-(C)
                         PRPB-(40)-(02)-(31)

Bu Modeller ile uyumlu çalışan  gutta percha ve 
paper pointler 
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