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Best Care
Fios de Sutura

Fio de Sutura Seda Trançada

› Estéreis;
› Agulhados;
› Não absorvíveis;
› 45 cm de comprimento.

Disponível nos Tamanhos
3-0 Agulha 3/8 CT com 1,7 cm
4-0 Agulha 3/8 CT com 1,7 cm
3-0 Agulha 1/2 CT com 1,7 cm
4-0 Agulha 1/2 CT com 1,7 cm

Caixa com 12 unidades
embaladas
individualmente

Fio de Sutura Nylon

Disponível nos Tamanhos
3-0 Agulha 3/8 CT com 1,7 cm
4-0 Agulha 3/8 CT com 1,7 cm
5-0 Agulha 3/8 CT com 1,7 cm
4-0 Agulha 1/2 CT com 1,7 cm
3-0 Agulha 1/2 CT com 1,7 cm
5-0 Agulha 1/2 CT com 1,7 cm

Caixa com 12 unidades
embaladas
individualmente

Sugador Cirúrgico Best Care
› Atóxico;
› Estéril;
› Embalado individualmente;
› USO ÚNICO – Descartável;
› Ponteiras em polietileno de alta densidade.
› Disponível nos tamanhos:
2,0; 2,5 e 3,0mm de diâmetro.
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Embalagem para Esterilização
Rolo para Esterilização

Embalagem descartável para acondicionamento de materiais a serem submetidos
aos processos de esterilização
› Papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente, resistente e isento de microfuros;
› Garante a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos;
› Oferece adequada resistência à manipulação até o momento do uso.

Disponível nos Tamanhos
50 mm
75 mm
150 mm
200 mm
100 mm
250 mm
300 mm

Envelopes para Esterilização

Rolo com 100m

Disponível nos Tamanhos
Caixa com 100
50 x 200 mm
70 x 230 mm
90 x 260 mm
140 x 290 mm
150 x 250 mm
190 x 330 mm
240 x 380 mm

Caixa com 200
50 x 200 mm
70 x 230 mm
90 x 260 mm
140 x 290 mm
150 x 250 mm
190 x 330 mm

Caixas com 100 e 200 unidades

Jets
Agulha Gengival Jets
› Cânula fina com tratamento especial: siliconizada – suaviza a penetração;
› Em aço inox de alta flexibilidade;
› Ponta tribiselada;
› Indicador de bisel – facilita a visualização;
› Alto padrão de qualidade - testadas uma a uma eletronicamente;
› Esterilizadas com Raios Gama-Cobalto.

Para anestesia infiltrativa de uso odontológico

Disponível nos Tamanhos
30G Extra-Curta: 12 mm
30G Curta: 25 mm
27G Longa: 30 mm

Embalagem com
100 unidades
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Tiras Abrasivas
Lixa de Poliéster

Para acabamento e polimento
Interproximal de restaurações
› Acabamento eficiente;
› Flexíveis - adaptam-se ao contorno das regiões proximais;
› Duas faces abrasivas, granulações média e fina;
› Centro neutro facilita a inserção entre os dentes sem remover o ponto de contato.

Embalagem com
150 unidades

Lixas de Aço

Para acabamento e polimento das faces
proximais das restaurações em compósitos,
acrílicos, cimentos de ionômero de vidro e amálgamas.
› Maior durabilidade e corte macio;
› Granulação ideal para perfeito acabamento das restaurações;
› Centro neutro facilita a inserção entre os dentes sem remover o ponto de contato;
› Fabricadas em aço inox;
› Disponível nos tamanhos: 4 mm e 6 mm de larhura.

Embalagem com
12 unidades

Matrizes
Fita Matriz em Aço Inox

Para auxiliar o procedimento restaurador e proteger os dentes adjacentes
durante os preparos cavitários.
› Espessura 0,05 mm;
› Disponível nos tamanhos:
5 mm e 7 mm de largura.

Estojo com 50 cm
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Meta Biomed
Pontas ou Cones de Papel Absorvente e de Guta-Percha

› Altamente absorventes - especialmente confeccionados de polpa pura de papel;
› Enrolados manualmente e firmemente - mantém a forma quando retirados do canal;
› Rígidos o suficiente para inserir nos canais, sem dobrar ou girar;
› Variedade de tamanhos;
› Embalagens: Regular e CellPack - Principais e Secundários.

Cone de Papel
Principal Regular

Cone de Guta-Percha

Cone de Papel
Principal Cellpack

Taper

› Firme e ao mesmo tempo flexível, permite qualidade de trabalho
ideal;
› Uniforme sem distorções;
› Excelente radiopacidade;
› Perfeito para condensação lateral e vertical;
› Variedade de tamanhos.

Thomas
Brocas

Brocas de aço

Lentulo

Multilaminadas
Para acabamento

Para inserção de pastas, medicações
ou cimentos intra-canais

Batts Especial
Para cirurgia de acesso

Peeso/Largo & Gates

Esférica

Cônica com Fissuras
Para ampliar o terço cervical do conduto,
remover irregularidades e guta-percha

Cônica Invertida
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Instrumentação Manual
Limas Hedstroem
› Excelente eficiência de corte;
› Baixa flexibilidade;
› Fabricada por usinagem;
› Maior ângulo em hélice;
› Secção circular.

Comprimentos: 21 e 25 mm
Embalagem com 06 unidades
(série ou de um único instrumento)

Limas K & K Flex
› Fabricadas por torção;
› Espirais de passo curto,
maior quantidade de espiras;

Limas K - Secção quadrangular
Limas K

› Inclinação aproximada de 45º.

Limas K Flex - Secção triangular
Limas K Flex

Comprimentos: 21, 25 e 31 mm
Embalagem com 06 unidades
(série ou de um único instrumento)

Espaçador
› Ponta cônica: projetada para
condensação lateral da Guta Percha.

Comprimentos: 21 e 25 mm
Embalagem com 06 unidades
(sortido ou de um único instrumento)

Micro Mega
ONE FLARE ®
Elimina Interferências e Expõe a Entrada do Conduto
›
›
›
›

Permite a centralização das limas de Glide Path e instrumentação;
Facilita a penetração e o acesso direto aos terços médio e apical;
Reduz o risco de travamento e fratura dos instrumentos sucessivos;
Starter kit: 2 ou 4 instrumentos.
Disponível no tamanho:

17 mm

Tratamento
endodôntico
mais seguro

Tripla hélice com secção
transversal assimétrica

PROTOCOLO DE USO

9

N° 25 – 0,0

Tratamento Térmico
resistência à fadiga
Maior

Para o
terço
cervical

› Vel. de Rotação: 250 - 400 rpm
› Torque Máx.: 3 N. cm
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ONE G

®

Especialmente Para a Criação do Glide Path
› Ideal para canais de difícil acesso (curvos, atrésicos e calcificados);
› Torna a criação do caminho de deslizamento mais rápida, eficiente e segura;
› Limita o risco de iatrogenias endodônticas (degraus, desvios ou perfurações);
› Rigidez suficiente para promover o esvaziamento do conduto e resistir à fratura e fadiga cíclica;
› Preserva a anatomia do canal, permanece centralizada no conduto.
› Disponível nos tamanhos: 21, 25 e 29 mm

3

0,0
–
4
1
°
N

Economia de
tempo
Glide Path com apenas
um instrumento em
rotação contínua
Tratamento
endodôntico
completo de
forma segura

Secção transversal assimétrica com 3 lâminas de corte - mais espaço
para melhor eliminação de debris, excelente ação de corte sem
o efeito de aparafusamento
PROTOCOLO DE USO

› Vel. de Rotação: 250 - 400 rpm
› Torque Máx.: 1,2 N. cm

2SHAPE® APICAL
Para a Instrumentação, Modelagem e Descontaminação do Conduto Radicular
› Sequência de duas limas em rotação contínua, diretamente no comprimento do trabalho;
› Com tratamento térmico – Tecnologia T. Wire;
› Os dois instrumentos retornam à sua forma original após cada uso.
› Kit Procedure Pack;
› Individuais disponíveis nos tamanhos 21, 25 e 31 mm.
Maior resistência
à fadiga cíclica
(+40%)

2Shape TS1
primárias até que o comprimento de trabalho
seja atingido

Secção transversal assimétrica

2Shape TS2
Nº 25 – 0,06 – Cor vermelha
Finaliza a instrumentação e modelamento
do canal radicular

corte e remoção de detritos,
sem tensão e travamento
das limas.
PROTOCOLO DE USO

› Vel. de Rotação: 250 - 400 rpm
› Torque Máx.: 2,5 N. cm Nº 25 - 0,04 - Cor amarela - Elimina as restrições
› Número de utilizações máximas recomendadas
em condições normais: 5
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2SHAPE® APICAL
Para Acabamento Apical
As limas F35 ou F40, de acordo com o diâmetro do conduto, podem ser utilizadas para realizar
o acabamento da apical, quando necessário.

PROTOCOLO DE USO

F35: n° 35 – 0,06 – Para canais amplos e retos

F40: n° 40 – 0,04 – Para canais atrésicos e curvos

› Vel. de Rotação: 250 - 400 rpm
› Torque Máx.: F35: 2,5 N. cm/F40: 1 N. cm

Limas Rotatorias em Niti
ONE SHAPE ®
Lima Única Para Instrumentação Completa do Conduto
› Instrumento mais longo - apresenta uma secção transversal variável ao longo da lâmina -

reduz o efeito travamento e os riscos de fratura, pois não gera tensões nas paredes do conduto;
› Menor quantidade de extrusão apical de debris.

› Kit Procedure Pack;
› Individuais disponíveis nos tamanhos 21 e 25 mm.
Tratamento
aproximadamente
60% mais rápido que
o convencional

Máximo de conforto,

N°25 - 0,06

PROTOCOLO DE USO

› Vel. de Rotação: 350 - 450 rpm
› Torque Máx.: 2,5 N. cm
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HERO 642
Sistema Tradicional da Técnica “Crown-Down”
› Mais conforto para o paciente
› Econômico - requer menos instrumentos, eficiência de corte
dura mais tempo

› Extremamente flexíveis e resistentes
›
›
›
›
›

Rápido
Mais eficiente
Técnica simples
Melhor resultado final do tratamento
100% seguro, pois a ponta do instrumento é mantida no centro do
canal

PROTOCOLO DE USO
20 25 30
6%

21 mm | 25 mm

4%

21 mm | 25 mm | 29 mm

2%

21 mm | 25 mm | 29 mm

Vel. de Rotação: 250 - 400 rpm

Starter kit com 6 (para reposição) ou 9 instrumentos e Individual

REVO-S
Um Tratamento Personalizado - Snake-Like Remoção de Detritos Para Cima
› 3 limas com diferentes funções – SC1,SC2 e SU corte – modelagem - limpeza;
› Menos extrusão apical de detritos quando comparado com demais;
› Desempenho superior - mantém a curvatura original do conduto.

Sistema único
e inovador

Alta performance
e uso simples

SC1 Nº 25 - 0,06 / 21 mm
SC2 Nº 25 - 0,04 / 25 ou 29 mm
SU

de limpeza
e desinfecção

Evita efeitos
de travamento

Seguro devido
à secção transversal
assimétrica

PROTOCOLO DE USO

SC1

SC2

SU

Nº 25 - 0,06 / 25 ou 29 mm

Vel. de Rotação: 250 - 400 rpm
Torque Máx.: 0,8 N. cm

Kit com 3: SC1, SC2, SU e Individual
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Equipamentos Anthogyr
CONTRA ÂNGULOS
Ergonomia e Praticidade
› Microcabeça - acesso às regiões mais restritas da boca;
› Compatíveis com todas as marcas de instrumento rotatório (Limas NiTi);
› Dispensa o uso de motor elétrico - adaptável em qualquer micromotor a ar e elétrico - encaixe do tipo “intra”;
› Esterilizável;
› Redução 64:1;
› Push Botton: fácil inserção do instrumento.

Cr

Revestidos com cromo:
maior durabilidade e
resistência à corrosão

Superfície polida,
evita a retenção de
bactérias

2.3
N.cm

Simples e preciso

4.5
N.cm

1.4
N.cm

4
3
2
1

0.7
N.cm

NitiCONTROL
› Anel de ajuste permite controle preciso

do torque - reduz risco de fraturas do
instrumento;
› Procedimento seguro;
› Ajuste fácil e redução precisa;
› Quando o torque é atingido pela lima,
o contra-ângulo para automaticamente;
› Restrição automática do torque;
› Sistema exclusivo e patenteado.

MICRONiTi
› Sem controle de torque.
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Saca Prótese Automático Safe Relax
Remove Coroas e Pontes Sem Estresse Para o Paciente
›
›
›
›
›
›
›
›

Possui sistema de garras e laços;
Sistema com ajuste da força e intensidade das batidas - total segurança e conforto;
Trabalha de 0 a 20 batidas por segundo - o sistema mais rápido do mundo;
As batidas são uniformes e constantes - excelente estabilidade durante o uso, menor risco de
fratura radicular;
Permite posicionamento em direção axial da coroa, removendo-a sem fraturar;
5 intensidades de batidas;
Adapta-se a todos os tipos de motores (elétrico e pneumático);
Acompanha estojo completo com garras e laços.

Maior conforto para o

Encaixe do tipo “intra”

Anel de ajuste das
batidas
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TORQ CONTROL
Torquímetro Universal
› Compatível com todos os sistemas protéticos para Contra Ângulo,

*C ha ve n ã o in cl usa

sem necessidade de mandril (chave não inclusa*);
› Alta precisão, com 7 valores de torque;
› Segurança otimizada, desarmamento automático no torque selecionado;
› Leve, apenas 135g, para maior liberdade de movimento;
› Micro-cabeça angulada a 100°, fácil acesso a regiões posteriores;
› Movimentos intra-orais reduzidos, sem movimento de catraca,
maior conforto para o paciente.

Uso fácil e rápido com chaves protéticas
de Contra Ângulo para implante

7 Valores de torque (10 a 35 N cm)

PINOS METÁLICOS
› Aço inoxidável - máxima resistência à corrosão;
› Fio retentor e tratamento de superfície para melhor fixação e estabilidade;
› Alta biocompatibilidade, sem reações alérgicas;
› Anatomia ideal para aplicação simples;
› Sulco longitudinal para evacuação do excesso de cimento – evita compressão apical;
› Rosca passiva;
› Diversos tamanhos.

EURO POSTS INOX
Diâmetro

N° 0 – Ø 0.9

N° 1 – Ø 1.10

N° 2 – Ø 1.30

N° 3 – Ø 1.50

Comprimento

Ref.

Curto (4,2 mm)

5300

Médio (6 mm)

5301

Longo (7,8 mm)

5302

Curto (4,7 mm)

5305

Médio (6,5 mm)

5306

Longo (8,3 mm)

5307

Curto (5,6 mm)

5310

Médio (7,4 mm)

5311

Longo (9,2 mm)

5312

Curto (6,5 mm)

5315

Médio (8,3 mm)

5316

Longo (10,1 mm)

5317

Embalagem com 10 unidades
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