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PRODUCT

ENDOTOOTH 16
- náročnejší horný molár (16)
s 4 koreňovými kanálikmi
- trepanovaná/netrepanovaná varianta
- obtiažnosť: 4/5

Dreňová dutina a koreňový systém je bez výraznejších kalcifikácií a obliterácií s
výnimkou vstupu do meziobukálnych kanálikov, ktoré sú pri vstupe zúžené.
Výzvu tiež predstavuje kanálik MB2, ktorý sa po cca 4 mm spoločného priebehu s MB1
oddeľuje, má ľahko esovitý priebeh a po celej svojej dĺžke je úzky a ťažšie priechodný.
2 mm pred apikálnym vyústením je medzi MB1 a MB2 spojka. MB1 a MB2 sú vo svojich
ukončeniach pomerne úzke a dosahujú priemer 0,10 mm.
Distálny kanálik sa v apikálnej tretine rozdeľuje do bifurkácie a na apikálnom vyústení
dosahuje priemer 0,18 mm.
Palatálny kanálik sa v celom svojom priebehu stáča mierne bukálne, je pomerne široký
a zužuje sa na samotnom konci, kde dosahuje jeho šírka 0,10 mm.

ENDOTOOTH 37
- dolný molár (37)
s tromi koreňovými kanálikmi
- trepanovaná/netrepanovaná
varianta
- náročnosť: 3,5/5

Dreňová dutina je mierne kontrahovaná. Meziálne kanáliky majú na spodine dreňovej
dutiny spoločný vstup, v prvej polovici meziálneho koreňa majú spoločný piškótovitý
priebeh a následne sa typicky rozdeľujú na MB a ML kanálik. Oba kanáliky majú vo
svojej apikálnej časti zahnutie, v prípade MB kanálika je toto zahnutie veľmi výrazné.
Apikálny priemer vyústenia MB kanáliku je 0,16m a 0,12 mm v prípade ML kanáliku.
Distálny kanálik je široký a piškótovitý. Na jeho priereze možno pozorovať DB A DL
kanálik, ktoré sú vzájomne spojené isthmom a teda vytvárajú jeden distálny kanálik.
Medzi strednou a apikálnou tretinou sa isthmus zužuje až mizme, kanáliky sa na 3 mm
svojho priebehu rozdeľujú a apikálne sa opäť spájajú vo vyústení s priemerom 0,15
mm, ktoré je umiestnené laterálnejšie od apexu koreňa.

ENDOTOOTH 43
- dolný očný zub (43)
s 1 koreňovým kanálikom
- trepanovaná/netrepanovaná
varianta
- náročnosť: 2,5/5

Dolný očný zub s typickou dreňovou dutinou a jedným
meziodistálne splošteným kanálikom.
Kanálik má relatívne nekomplikovaný priebeh až po jeho
apikálnu furkáciu, kde sa delí na 2 rovnocenné ramifikácie
umiestnené vestibulárne a linguálne. Obe ramifikácie majú
na svojom apikálnom vyústení priemer 0,13 mm.

ENDOTOOTH 14
- náročnejší horný premolár (14)
s 3 koreňovými kanálikmi
- netrepanovaná varianta
- náročnosť: 4/5

Dreňová dutina je mierne kontrahovaná, na jej spodine sa nachádzajú vstupy do 2
kanálikov.
Bukálny kanálik sa po 5 mm rozdeľuje v bifurkácií a má 2 rôzne vyústenia. Táto
bifurkácia je jasne viditeľná aj podľa vonkajšieho tvaru koreňa. Opracovanie bukálnych
kanálikov po ich rozdvojení predstavuje veľkú výzvu aj kvôli ich výraznému zahnutiu.
Bukálne kanáliky majú apikálne priemery 0,13 mm a 0,12 mm.
Palatálny kanálik sa vo svojom priebehu stáča bukálne a na vyústení má 0,11 mm

ENDOTOOTH 84
- dolný mliečny molár (84)
s 2 meziálnymi a 3 distálnymi
koreňovými kanálikmi
- netrepanovaná varianta

Apikálne priemery vyústení kanálikov sú 3 x 0,11 mm , 0,19 mm a 0,14 mm. Model slúži na
nácvik pulpotómie, pulpektómie a endodontického ošetrenia mliečnych zubov

ENDOTOOTH 11
NEUKONČENÝ VÝVOJ KOREŇA
- prvý horný rezák (11) s neukončeným
vývojom koreňa
- trepanovaná varianta
- k dispozícii model s/bez pulpálneho
tkaniva

Špecifikum modelu je široké apikálne vyústenie kanálika z dôvodu neukončeného vývoja,
ktoré dosahuje až 1,3 mm. Toto umožňuje nácvik vytvorenia apikálnej zátky
z biokeramických materiálov.

ENDOTOOTH 21
INTERNÁ RESORPCIA
- horný rezák (21) s internou
resorpciou
- trepanovaná varianta
- náročnosť: 4,5/5

Jednokanálikový horný rezák so špecifickou patológiou - rozsiahlou internou resorpciou.
V strednej tretine kanálika sa nachádza prvá resorpčná dutina strednej veľkosti, ktorá
neperforuje vonkajší povrch zuba. V apikálnej tretine kanálika je resorpčná dutina
veľkého rozsahu, ktorá povrch zuba perforuje a komunikuje s periodonciom. Samotný
kanálik je pomerne široký a oválny na priereze. Na apikálnom vyústení dosahuje priemer
0,4 mm.
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