
 

 

Persbericht 
 
 

XP-endo® Shaper Plus vijlenset 
 

FKG Dentaire stelt zijn nieuwe vijlenset voor 

 
 
La Chaux-de-Fonds, november 2017. 
Een nieuwe generatie instrumenten van Zwitserse makelij staat garant voor veiligere en efficiëntere 
wortelkanaalbehandelingen, dankzij de unieke 3D-uitbreidingsmogelijkheden. 
 
De XP-endo® Shaper Plus vijlenset van de toonaangevende Zwitserse firma FKG Dentaire SA lost een 
probleem op waar alle tandartsen mee worden geconfronteerd: hoe moet je complexe 
wortelkanaalsystemen behandelen zonder schade toe te brengen aan de dentinale structuur? FKG 
combineerde de unieke Adaptive Core™ technologie met een 3D-ontwerp om instrumenten te creëren 
die zich gemakkelijk aanpassen aan de anatomie van het wortelkanaal, zodat zones kunnen gereinigd 
worden die vroeger onmogelijk te bereiken waren. Het resultaat is een verbeterde verwijdering van 
afval en een betere irrigatie voor een zachtere, conservatieve behandeling vergeleken met 
instrumentatie met behulp van traditionele NiTi-vijlen. 
 
"Het grootste probleem met conventionele vijlen is hun gebrek aan flexibiliteit, wat betekent dat 
tandartsen niet al het vuil kunnen verwijderen, maar soms wel te veel gezond dentine wegnemen," 
aldus Thierry Rouiller, CEO van FKG Dentaire. 
 
"Maar dat verandert met deze XP-endo® generatie instrumenten." 
 
De gepatenteerde MaxWire® -legering reageert op de lichaamstemperatuur, waardoor het 
gereedschap uiterst flexibel is in vergelijking met instrumenten van dezelfde definitieve grootte. 
Dankzij een kleine, vrij zwevende adaptieve kern, ontworpen in 3D, kunnen de instrumenten uitzetten 
en behendig doorheen het kanaal manoeuvreren, en tegelijkertijd weerstand bieden aan cyclische 
moeheid. 



 

 

• De XP-endo® Shaper (XP-S) ruimt kanalen in 3D en respecteert daarbij de natuurlijke vorm van 
het kanaal. 

• De XP-endo® Finisher (XP-F) reinigt in 3D en verwijdert biofilm, ook in zones die onmogelijk te 
bereiken zijn met traditionele vijlen. 

• De instrumenten worden geleverd in een steriele blisterverpakking bestemd voor gebruik bij 
één patiënt, voor een maximale veiligheid. 

 
Met de XP-endo® Shaper Plus vijlenset hebben tandartsen de beschikking over de meest 
geavanceerde, nauwkeurige instrumenten van Zwitserse makelij voor het uitvoeren van een volledige, 
minimaal invasieve wortelkanaalinstrumentatie. 

 

 
 
Referenties FKG: 
XP-endo® Shaper Plus vijlenset 
XP-endo® Shaper Plus vijlenset, 21 mm (K-vijl 10 + K-vijl 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAC.FK  
XP-endo® Shaper Plus vijlenset, 25 mm (K-vijl 10 + K-vijl 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAD.FK 
  



 

 

Neem contact op met FKG Dentaire voor meer informatie: 
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 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
Over FKG Dentaire SA: 
FKG Dentaire SA werd in 1931 opgericht in Zwitserland, en kreeg een nieuwe impuls in 1994 toen de 
familie Rouiller het bedrijf overnam. De familie zorgde ervoor dat FKG marktleider werd in de 
ontwikkeling, productie en distributie van tandheelkundige producten die bestemd zijn voor 
tandartsen, endodonten en laboratoria. De strategie van FKG richt zich voornamelijk op innovatieve 
producten van hoge precisie en op de productie van machines die speciaal zijn ontworpen voor de 
tandheelkundige sector. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om totaaloplossingen aan te bieden die 
aan de hoogste eisen van eindgebruikers voldoen. 
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