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SonicFill

Herculite Précis

Restauração posterior em uma única aplicação

Resina composta nanohíbrida

A resina composta Bulk Fill do sistema SonicFill permite o
preenchimento em massa verdadeiramente em um passo,
através da mudança de viscosidade proporcionada pela ativação
sônica da peça de mão. Completa adaptação, baixa contração,
incomparável força, sem necessidade de camada de cobertura.

Versátil, Previsível e Durável

Sistema Exclusivo:
Resina
Especialmente
Projetada
Energia Sônica

Experimente com o Sistema
de Matrizes SuperMat para
restaurações ainda mais rápidas!

O Resultado:

Resultado estético SonicFill:

• Preenchimento único.
• Dispensa técnica incremental.
• Fácil manipulação.
• Não pegajosa. Não gruda na espátula.
• Fácil de esculpir.

Polimento

Herculite Précis SonicFill

Herculite Précis alcança um brilho mais
rápido em um polimento inicial que depois
dura ao longo do tempo.

APRESENTAÇÃO: Peça de mão e acoplamento MULTIflex 454 NB (opcional).
Resina SonicFill: Caixa com 20 ponteiras unidoses de 0,3g cada.
Opções de cores - A1, A2, A3 e B1.

Instrumento modelador de resina composta

Heculite
Précis

Concorrente 3

Mapa de comparação de manipulação

A matriz da resina Herculite foi otimizada para ganhar uma
manipulação ainda mais cremosa e
esculpível. O material tem assim um manuseio equilibrado para ser
utilizado tanto para restaurações em
dentes anteriores como em dentes posteriores.

Pegajoso

Point 4

Herculite Classic
Premisa

Herculite Précis
7 pontas para todas as suas necessidades
Não pegajoso
Consistência ideal: não pegajosa com qualquer espátula
e com a melhor consistência para restaurações rápidas e
extremamente estéticas.

Apresentação: Herculite Précis está disponível em seringas de 4g
e possui 14 opções de cor de esmalte e 9 para dentinas.
Esmalte: LIGHT INCISAL, XL, XL2, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C1, C2, C3, D2.
Dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C2, C4, D2.

Veja o que os clínicos estão dizendo sobre Herculite Précis
90% dos participantes da pesquisa disseram que trocariam sua resina atual por Herculite Précis.

Inibem a formação de bolhas e promovem uma aplicação homogênea.
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Apresentação: Kit CompoRoller (cabo + 7 pontas de cada um dos 7 modelos).
CompoRoller ponta cilíndrica 4mm (7 unid) | CompoRoller ponta cônica (7 unid) | CompoRoller
ponta cilíndrica 3mm (7 unid) | CompoRoller ponta disco (7 unid) | CompoRoller ponta (7 unid) |
CompoRoller ponta oval (7 unid) | CompoRoller ponta espátula (7 unid).

Quer saber mais? Acesse:
kerrdental.com.br/site/produtos-odontologicos
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Manipulação

Aderência/
Viscosidade

Espessura

Adaptação

Compressão
com Instrumento

Aderência a
um instrumento

Resistência
ao escorrimento

“

Soberba para uma nanohíbrida.
Melhor resina de todos os tempos.

“

Se adapta muito bem, não gruda mesmo,
é realmente esculpível”.

”

”

Rígido

• Redução no tempo de procedimento.
• Menor chance de formação de bolhas.
• Versátil: pontas disponíveis em 7 formatos diferentes.
• Leve: para um manuseio fácil e rápido.

Concorrente 2

Brilho Inicial

Manipulação
Pontas anteaderentes
que rolam.

Concorrente 1

Após 600 min.
de escovação

Estudo conduzido pela Universidade de Leeds, UK.

CompoRoller

L ANÇAMENTO

Cremoso

Dispensador sônico
de resina composta.

Seguindo um legado de produtos inovadores e de qualidade, a Kerr
mais uma vez está fazendo história, lançando a última inovação
conectada ao poderoso nome Herculite: resina nanohíbrida Herculite
Précis. Esta resina composta universal fornece nanotecnologia, e
entrega uma estética superior e uma excelente manipulação. Outras
características incluem alto poder de polimento, força e a resistência
inigualável da marca Herculite. O efeito camaleão de Herculite
Précis torna a aparência final da restauração mais natural à medida
que copia a opalescência e fluorescência do dente natural.

RESTAURAÇÃO

CIMENTOS

Herculite Classic

Adesivo OptiBond S

Temp Bond NE

Resina composta microhíbrida

Adesivo fotopolimerizável de 2 passos

Cimento Provisório

Excelente resistência ao desgaste sem prejuízo ao dente antagonista.

Adesivo monocomponente de 5ª geração.
Adesão forte e duradoura: contém 15% de carga.

No mercado desde 1961, TempBond NE é um cimento de
polimerização química livre de Eugenol (não interefere na
polimerização de resinas e cimentos resinosos) indicado para
cimentação de coroas/próteses fixas provisórias ou para prova de
cimentação definitiva. Sua fluidez leva a um excepcional manuseio
e fácil assentamento da peça.

Rende 25% mais. Único com 5g
Primer e bond em
um único frasco.

Apresentação: 1 tubo (50g) pasta base, 1 tubo (15g) pasta catalisadora e 1 bloco para misturas.
Apresentação: Seringas de 5g nas cores.
Esmalte - A1, A2, A3, A3,5, A4 | B1, B2, B3, B4 | C1, C2, C3, C4 | D2, D3, D4.
Dentina - A1, A2, A3, A3,5, A4 | B1, B2, B3, B4 | C1, C2, C3, C4 | D2, D3, D4.
Incisal claro | Incisal médio.
Cervical vermelho/marrom | Cervical amarelo/marrom | Cervical cinza/marrom.

Apresentação: 1 Frasco
OptiBond S com 6ml.

Point 4

Adesivo OptiBond All-in-One

Resina composta microhíbrida

Adesivo de passo único

76% de carga por peso (57% em volume) de partículas com
dimensão média de 0,4 µm.

Adesivo de 7ª geração com ácido, primer e bond em único frasco.
Para restaurações diretas e indiretas (com o cimento NX3).

O verdadeiro efeito camaleão

Com nanocondicionamento! Condiciona esmalte e dentina.

Maxcem Elite
Cimento Resinoso / Dual Autoadesivo

Nova fórmula
Maior força de adesão

Cimento autocondicionante e autoadesivo dual, de fácil aplicação
e com a estabilidade de cor do exclusivo sistema Redox.

NX3 e Maxcem Elite são compatíveis com todo tipo de restauração indireta: Cerâmica
anterior ou posterior, facetas, próteses metalo-cerâmicas e em metal e de materiais de
CAD/CAM.
Apresentação: Seringas de 4g.
Opções de cores - A1, A2, A3, A3,5, A4 | B1, B2, B3, B4 | C1, C2,
C3, C4 | D2, D3, D4.
Extra claro - XL1, XL2.
Translúcidos - T1, T2, T3.
Opacos - A2, A3, A3,5, A4, B1 E B2.

Premisa
Resina composta trimodal nanohíbrida
Alta resistência à compressão, maior durabilidade e polimento
superior.
Contração de polimerização de apenas 1.6%

Apresentação: 2 seringas duais (5g cada), 08 pontas de automistura (tamanho regular), 08
pontas de automistura (tamanho largo) e 08 pontas intraoral.
Opções de cores - Transparente, Branco, Branco opaco, Amarelo.
Acessórios - Pontas para mistura (50un) | Pontas intraorais (08un) | Pontas intracanais (08un).

Apresentação: 1 Frasco (5ml) de OptiBond AIO, 3 Amostras unidoses (0,18ml cada) de
OptiBond AIO, 50 Aplicadores Kerr, 25 Casulos para mistura (descartáveis), 1 Guia técnico e
1 Manual de uso (Instruções de uso do AIO).

Forrador de Hidróxido de Cálcio Life
Agente de proteção pulpar radiopaco
Composto a base de hidróxido de cálcio indicado para capeamento
pulpar direto ou indireto, e como forramento em qualquer tipo de
restauração.

Cimento Resinoso
Cimento resinoso universal com incomparável estabilidade de cor
graças ao patenteado sistema iniciador livre de amina (redox).
Disponível nas versões: dual, foto e try-in.

Apresentação: 1 seringa dual - cure (5g) cor transparente, 1 seringa dual-cure (5g) cor branca,
1 seringa dual-cure (5g) cor amarela, 1 seringa light-cure (1,8g) cor transparente, 1 seringa
light-cure (1,8g) cor branca, 1 seringa light-cure (1,8g) cor amarela, 1 seringa tryin-gel cor
transparente, 1 seringa tryin-gel cor branca, 1 seringa tryin-gel cor amarela, 1 frasco (5ml) de
Silano Primer e 30 pontas de auto-mistura.

Apresentação: Premisa está disponível em seringas de 4g
e possui 18 opções de cor esmalte, 8 para dentinas e 4 translúcidas.
Esmalte - A1, A2, A3, A3,5, A4 | B1, B2, B3, B4 | C1, C2, C3, C4 | D2, D3, D4 | XL1, XL2.
Dentina - A2, A3, A3,5, A4 | B1, B2 | C2 | D2.
Translúcida âmbar | Translúcida transparente | Translúcida super transparente | Translúcida cinza.

NX3 – Seringa refil (5g): Dual-cure - transparente | branco | amarelo | bleach | branco opaco.
NX3 – Seringa refil: Tryin-Gel - transparente | branco | amarelo | bleach | branco opaco.
NX3 – Seringa refil (1,8g): Light-cure - transparente | branco | amarelo | bleach | branco opaco.

Apresentação: 1 tubo (12g) pasta base, 1 tubo (12g) pasta catalisadora e 1 bloco para mistura.

Quer saber mais? Acesse:
kerrdental.com.br/site/produtos-odontologicos

NX3

Primeiro cimento resinoso
verdadeiramente com estabilidade de cor.

MOLDAGEM
ACESSÓRIOS PARA DENTÍSTICA

ACESSÓRIOS PARA DENTÍSTICA

Take1 Advanced

Adapt SuperCap e SuperMat
Sistema prático de matrizes adaptáveis

Silicone de Adição
Silicone de adição com uma ampla variedade de
consistências, feito para funcionar com qualquer
combinação.

Obtenha moldagens de alta precisão em todas as especialidades

Mistura manual
Putty (denso)*: Ultra-alta viscosidade para um mecanismo de
compressão extra.
Cartuchos de auto-mistura
• Light Body Wash (extra-fluído): Altamente fluído, flexível e
hidrofílico.
• Regular Body Wash (fluído): Alta tixotropia com incrível
resistência ao rasgamento.
• Medium/Monophase (monofásico): O balanço perfeito entre o
leve e o pesado.

Benefícios:

• Tray (denso): Incomparável estabilidade dimensional e
elasticidade.
Indicado para técnica de dupla mistura, onde o cartucho pesado
e o cartucho leve (light ou regular) serão utilizados num único
momento, ganhando-se tempo e praticidade, uma vez que pulase a etapa da mistura manual e sem luvas exigida pelo putty.
• Rigid Tray (denso rígido): Desenvolvido para promover
estabilidade. Exclusivo para a técnica Triple Tray (moldeira tripla).
Registro Oclusal (cartucho de auto-mistura)
Para registrar a mordida a Kerr apresenta o Take 1 Advanced Bite
Registration, de configuração rígida, mas não frágil, extremamente
preciso, com uma estabilidade dimensional de 14 dias assim
como toda a linha Take 1 Advanced. É de fácil manipulação e
colocação, sem resistência ao fechamento e com presa rápida
(Tempo de trabalho: 30 segundos, Tempo total: 60 segundos).

Melhor desempenho: permite a restauração correta do ponto
de contato, melhor visibilidade, facilita a colocação da cunha e
fotoativação.
Aumento da rentabilidade: procedimento simples e padronizado
poupando tempo.
Tecnologia de ponta.

Facilita a confecção de
restaurações classe II.
Permite restaurar coroa completa
com uma só matriz.
Mais conforto para o paciente.

Reposição Matrizes de aço - 20 unidades (5 unid. de cada modelo: 0.030/5,0mm; 0.030/6,3mm;
0.038/5,0mm; 0.038/6,3mm).
Reposição Matrizes transparentes - 10 unidades (5 unid. de cada modelo: 0.050/5,0mm e
0.050/6,3mm).

Apresentação: Sistema de matrizes SuperMat e Adapt SuperCap - 1 instrumento SuperMat e
20 matrizes sortidas: Matriz de aço 0.038/5,0mm (3 unid.); Matriz de aço 0.038/6,3mm (3 unid.);
Matriz de aço 0.030/5,0mm (4 unid.); Matriz de aço 0.030/6,3mm (4 unid.); Matriz Transparente
0.050/5,0mm (3 unid.); Matriz Transparente 0.050/6,3mm (3 unid.).

Cunhas de Madeira

Opti 1 Step Polisher

Cunhas sortidas em 5 tamanhos diferentes

Polimento e alto brilho em um único passo

Formato anatômico otimizado: lado côncavo se adapta
perfeitamente ao contorno interdental. A extremidade quadrada
facilita a inserção da cunha e a ponta virada para cima evita
danos à papila.

Restaurações em resina composta polidas mais rápido e com
maior eficácia.

Excepcional resistência à deformação para
reproduzir a face oclusal integralmente.

*Putty está disponível apenas no tempo de presa rápida (4’15).

APRESENTAÇÃO: Putty: 1 Base (400 g), 1 Catalisador (400 g) - Tempo de Presa: 4’15.
Cartuchos: Caixa com 2 cartuchos de 50ml cada + 6 pontas misturadoras (Light Body Wash, Regular Body Wash, Medium/Mono e Bite Registration acompanham também 6 pontas intraorais). Com
exceção do silicone para técnica triple tray, os cartuchos para moldagem apresentam duas opções de tempos de presa – rápida (4 minutos) ou regular (5 minutos). Tempo de presa Registro oclusal
(Bite Registration): 1 minuto.
Pontas misturadoras estão disponíveis em pacote com 48 unidades; Pontas intraorais: pacote com 100 unidades.

Não soltam farpas

Vel-Mix Classic
Gesso Para Modelos de Precisão tipo IV

Chama

Obtenção de modelos das estruturas orais e maxilo-faciais.

Alta resistência a compressão (35KPa).
Alta resistência à abrasão.
Baixa expansão.
Produz superfícies lisas e precisas.
Fluidez excepcional (permite ser usado com todos os materiais de
moldagem).
Cor rosa.

Taça

Disco

Apresentação: Kit Opti 1 Step Polisher (6 polidores sortidos).

Apresentação: Embalagens com 2kg ou 15kg.

Quer saber mais? Acesse:
kerrdental.com.br/site/produtos-odontologicos

Apresentação: Kit Cunhas Madeira sortidas (5 modelos, 20 unid. de cada).
Cores - turquesa, laranja, branca, verde e amarela.
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OptiShine

Occlubrush

Super Tray

Escova de polimento

Escova de polimento

Acessórios para profilaxia e restaurações

Formato côncavo exclusivo.
Eficiência em todas as superfícies dentárias.

Nos formatos tradicionais.
Alta performance nas superfícies oclusais.

Uma solução inovadora para confecção, acabamento e polimento
de restaurações diretas com todos os acessórios necessários para
realização de procedimentos complexos de forma simples. Mais de
300 itens exclusivos.
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Ponta

• Exclusivo posicionador automático de matriz – SuperMat.
• Escovas de carbeto de silício para polimento de resinas: nos
formatos tradicionais - Occlubrush, e no exclusivo formato côncavo
patenteado que alcança todas as superfícies - Optishine.
• Cunhas de excelente qualidade: as de madeira não soltam farpas
e as plásticas contém antiderrapante.
• Tiras de acabamento e polimento com mínima espessura e
excelente resistência.

Taça pequena

Apresentação: Kit OptiShine
(3 unid.)

Apresentação: 2 OptiDisc grosso/médio 9.6mm, 2 OptiDisc grosso/médio 12.6mm, 2 OptiDisc fino 9.6mm, 2 OptiDisc fino 12.6mm, 2 OptiDisc extra-fino 9.6mm, 2 OptiDisc extra-fino 12.6mm, 2
OptiDisc grosso/médio 15.9mm, 2 OptiDisc extra-grosso 12.6mm, 2 Mandris para OptiDisc, 2 OptiShine, 3 Prophy-Brushes (tipo pincel), 3 Prophy-Brushes (tipo pincel), 5 Fin-Pol (tira de lixa grossa/
média)*, 5 Fin-Pol (tira de lixa fina/extra-fina)*, 1 CleanPolish, 1 SuperPolish, 10 Stopstrip tiras de Poliéster 8mm, 10 Stopstrip tiras de poliéster 10mm, 10 Adapt Luciwedge (pequeno), 10 Adapt
Luciwedge (médio), 10 Adapt Luciwedge (largo), 5 Matrizes Cervicais transparente, 5 Matrizes Cervicais transparente, 5 Matrizes Cervicais transparente, 5 Matrizes Cervicais transparente, 5 Matrizes
Cervicais transparente, 5 Matrizes Cervicais transparente, 5 Matrizes Cervicais transparente, 20 Cunhas Interdentais (mini-turquesa), 20 Cunhas Interdentais (laranja), 20 Cunhas Interdentais (branca),
20 Cunhas Interdentais (verde), 20 Cunhas Interdentais (amarela), 1 Instrumento posicionador de matriz, 2 Pro-Brush (natural), 2 Pro-Brush (nylon), 2 Pro-Cup (tipo latch/macio), 2 Pro-Cup (tipo latch/
duro), 2 Pro-Cup junior (tipo latch/macio), 2 Pro-Cup junior (tipo latch/duro), 2 Mandris Ra, 5 Hawe Titanium p/ banda pre-molar bilateral, 5 Hawe Titanium p/ banda molar bilateral, 3 Prophy-Cup
(laminado), 3 Prophy-Cup (padrão com rugas), 3 Prophy-Cup (ponta), 2 Pro-Cup (tipo parafuso/macio), 2 Pro-Cup (tipo parafuso/duro), 2 Pro-Cup junior (tipo parafuso/macio), 2 Pro-Cup junior (tipo
parafuso/duro), 10 Supercap Spools 5.6mm, 10 Supercap Spools 6.7mm, 1 SuperMat System, 5 Adapt SuperCap p/ matriz de aço, 5 Adapt SuperCap p/ matriz de aço, 3 Adapt SuperCap p/ matriz
transparente, 3 Adapt SuperCap p/ matriz transparente, 2 Occlubrush copo regular, 2 Occlubrush copo pequeno, 2 Occlubrush tipo ponta, 5 Cleanic (dose única), 2 Pasteless Prophy, 1 Hawe Diamond
Strips, 3 Metafix Small, 3 Metafix Medium, 5 Hawe Tofflemire Contoured Matrices 0,050mm e 5 Hawe Tofflemire Contoured Matrices 0,038mm.

Apresentação: Kit Occlubrush (3 escovas sortidas).

Escovas de polimento Kerr: detalhes que fazem a diferença.
Cada cerda é um instrumento de polimento. Fibras
especiais com partículas de abrasivos (carbeto de silício)
dispensa o uso de pastas.
Não causa confusão. Fácil de reconhecer pela haste
dourada.

• Eficazes no polimento de alto brilho para restaurações feitas
de resina composta, ionômero de vidro modificado por resina
composta, cerâmica, assim como em profilaxia.
• Autoclavável à 134°C por pelo menos 3 minutos, sem efeito
no polimento.

BROCAS / PONTAS
KaVo Burs

OptiDisc

Precisão e eficácia

Discos para acabamento e polimento
Camada abrasiva pronta para usar. Sem cobertura para
uma alta eficiência desde o início;
Discos transparentes para não colorir a restauração e
facilitar a visualização;
Mandril com encaixe exclusivo. Máximo de transmissão
de torque para o disco, sem deslizar.

A qualidade KaVo que você já conhece em uma linha completa de
brocas carbides e pontas diamantadas.
Alta precisão, feitas em aço de alto desempenho.
Características:
Diamantada

4 granulações para contorno,
acabamento, polimento e alto brilho;

Uma excelente opção para qualquer procedimento.
Confeccionada através do processo único de retenção das
partículas de diamantes na superfície da ponta, garantindo eficácia
de corte durante múltiplos usos.
Disponíveis nas granulações: Grosso, Médio, Fino, Super Fino e
Extra Fino.

Discos com aro emborrachado
(não risca dente ou restauração)

Apresentação: Kit OptiDisc (15 de cada um dos 8 tipos + 1 mandril).
Reposição - OptiDisc extra-grosso 12.6mm (30 unid) | OptiDisc grosso/
médio 12.6mm (30 unid) | OptiDisc fino 12.6mm (30 unid) | OptiDisc extra-fino
12.6mm (30 unid) | OptiDisc extra-grosso 9.6mm (30 unid) | OptiDisc grosso/
médio 9.6mm (30 unid) | OptiDisc fino 9.6mm (30 unid) | OptiDisc extra-fino
9.6mm (30 unid) | Mandril (1 unid).

Contorno

Acabamento

Polimento

AltoBrilho

extra-grosso
80 µm

grosso/médio
40 µm

fino
20 µm

extra-fino
10 µm

Apresentação: Embalagem com 1 unidade (Consulte modelos disponíveis).

Carbide
Estética duradoura. Eficiência sem esforço. Precisão.
Disponíveis para procedimentos de preparo e acabamento, nas
versões de 6, 8, 12 e 30 lâminas.

Apresentação: Embalagem com 1 unidade (Consulte modelos disponíveis).

Quer saber mais? Acesse:
kerrdental.com.br/site/produtos-odontologicos

ENDODONTIA
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Motor Endodôntico Elements Motor
e Limas TF Adaptive

Limas Rotatórias e Manuais
Uma nova experiência em performance e design

A tecnologia Adaptive Motion foi projetada para ser utilizada
a partir das limas rotatórias TF Adaptive em conjunto com o
Elements Motor*. O Adaptive Motion seleciona automaticamente
o movimento da lima, que pode ser rotatório ou reciprocante,
dependendo da carga aplicada sobre ela.

Mais controle
Rotatório quando quiser. Reciprocante quando precisar.

Twisted File (TF) – Limas Rotatórias
A primeira e única lima rotatória feita por três processos únicos para
uma força insuperável e flexibilidade.

370º

0º

2. Metal torcido e não usinado;
Fratura menos que as limas usinadas e distorce
quando não puder ser reutilizada.

50º

Rotatório:

Reciprocante:

Quando não há carga exercida
sobre a lima, o movimento rotatório
produzido é de 600º no sentido
horário e 0º no sentido anti-horário.

Quando há carga exercida sobre
a lima, o movimento é alterado
para até 370º no sentido horário
e até 50º no sentido anti-horário.

As limas manuais SybronEndo são de aço inoxidável e ponta
inativa, que guia a lima pela curvatura do canal com menor risco de
perfurações.
Possuem cabo codificado - tipo de secção transversal e tamanho
(padrão ISO de cor) e estão disponíveis nos comprimentos 21, 25
ou 30mm.

1. Tecnologia de tratamento térmico (R-phase);
Elimina a formação de micro fraturas no metal;

Técnica de instrumentação:

Canais estreitos

600º

Limas Manuais

SM1 SM2 SM3
K- Files
Limas manuais

3. Tratamento de superfície avançada.
Mantém a dureza da lima e arestas de corte.
Apresentação: TF - Embalagem com 3 unidades sortidas ou embalagem
com 3 unidades do mesmo modelo.
Opções de comprimento - 23mm | 27mm.
Opções de Taper - .04 | .06 | .08 | .10 | .12
Opções de Tip - .25 | .30 | .35 | .40 | .50
*Verifique combinações disponíveis.

Canais médios
e largos

K-File
• Limas mais resistentes
dentre as manuais (com
menor potencial de fratura);
• Desenvolvida pela Kerr;
• Torcidas.

K-Flex
• Torcidas;
• Mais flexíveis que as limas
convencionais (K-Files)
de tamanho semelhante;
• Facilita a instrumentação em
canais curvos.

Triple-Flex
• Torcida;
• Lima indicada para canais
mais curvos (mais flexível
que as K-Flex Files).

Hedstrom
• Usinada: Lâminas mais afiadas
oferecendo corte mais eficiente;
• Espiras profundas: Oferecem
maior flexibilidade à lima.

K³XF – Limas Rotatórias
ML1

ML2

ML3

Tecnologia das Limas Rotatórias TF Adaptive:
TF com exclusivo sistema de identificação por cores.
3 Parar

Parar ou

Mudança de movimento automática.

2 continuar

A lima não é puxada no sentido apical (aparafusamento),
mantendo o dentista no controle do procedimento.
* O Elements Motors possui além da função TF-ADAPTIVE, a função TF, K3/K3XF e mais 4
campos de configurações personálizaveis.

1 Iniciar

Lima torcida
Elimina micro fraturas do
metal proporcionando mais
resistência para a lima.
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Médio/Largo

Estreito

Secção Triangular
Aumenta a eficiência
do corte.

Tratamento de superfície
Mantém a integridade das
arestas de corte por mais
tempo.

Recomenda-se descartar a lima quando ela apresentar alguma distorção.
Apresentação: Embalagens com 4 limas TF Adaptive do mesmo modelo.
Canais Estreitos - Lima Verde (.20/.04), Lima Amarela (.25/.06), Lima Vermelha (.35/.04).
Comprimento 23mm ou 27mm e Canais Médios/ Largos - Lima Verde (.25/.08), Lima Amarela (.35/.06), Lima Vermelha (.50/.04).
Embalagens com 6 limas (3 K-File e 3 TF Adaptive).
Kit Canais Estreitos* - Limas TF Adaptive (optar por 23mm ou 27mm): .20/.04 (verde); .25/.06 (amarela) e .35/.04 (vermelha).
Kit Canais Médios/ Largos*- Limas TF Adaptive (optar por 23mm ou 27mm): .25/.08 (verde); .35/.06 (amarela) e .50/.04 (vermelha).
*Kit canais etreitos e Kit canais médios/largos acompanham 3 limas manuais K-file de 25mmm: #8, #10, #15.

Quer saber mais? Acesse:
kerrdental.com.br/site/produtos-odontologicos

Tecnologia de tratamento
térmico R-phase
O tratamento térmico R-Phase das limas K3XF
proporciona força e flexibilidade otimizadas.

Diversos tamanhos disponíveis.
Facilidade de individualização de técnica.
Passo de rosca variável.
Oferece o máximo em controle comparado às outras
limas de NiTi.
Detritos removidos de forma eficiente.
Ponta com término seguro
Modela o canal com menos risco de transporte apical
(presente em todas as limas SybronEndo apresentadas).

Apresentação: LIMAS MANUAIS (K-File |K-Flex| Triple-Flex| Hedstrom)
Embalagem com 6 unidades - 21mm/25mm/30mm #6 | 21mm/25mm/30mm #8 | 21mm/25mm/30mm #10 | 21mm/25mm/30mm #15|
21mm/25mm/30mm #20 | 21mm/25mm/30mm #25 | 21mm/25mm/30mm #30 | 21mm/25mm/30mm #35 | 21mm/25mm/30mm #40 |
21mm/25mm/30mm #45 | 21mm/25mm/30mm #50 | 21mm/25mm/30mm #55 | 21mm/25mm/30mm #60 | 21mm/25mm/30mm #70 |
21mm/25mm/30mm #80 (exceto limas Hedstrom).
Embalagem com 6 unidades sortidas - 21mm/25mm/30mm (15-40) | 21mm/25mm/30mm (45-80) (exceto limas K-Flex).
Apresentação: K3XF - Embalagem com 6 unidades sortidas ou embalagem com 6 unidades do mesmo modelo.
Opções de comprimento - 17mm | 21mm | 25mm | 30mm.
Opções de Taper - .04 | .06 | .08 | .10 | .12.
Opções de Tip - .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60.
*Verifique combinações disponíveis.

ANTES UM GRUPO, AGORA UMA ÚNICA CORPORAÇÃO
Oficialmente, somos KaVo Kerr em todos os países do
mundo a partir de agora. Unimos nossas forças para inspirar
e ser inspirados, oferecendo um portfólio de Odontologia
completo para os nossos clientes, melhorando o suporte local
e garantindo a simplicidade de vendas, serviços e processos.
Parte fundamental da estratégia organizacional, a união

garantirá o crescimento sustentável e a consolidação de uma
empresa líder inovadora em tecnologias dentárias. Iremos
além de antecipar as suas necessidades: ofereceremos
produtos cada vez mais inteligentes e eficazes – reflexo da
paixão pelo que fazemos todos os dias. Queremos que vocês
vivam a melhor experiência junto conosco.

www.kerrdental.com.br | www.kavo.com.br

Presente onde você estiver

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda

Para assistência técnica entre em contato com:

Rua Chapecó 86, Joinville/SC - CEP 89221-040 - Fone: (47) 3451 0152

falecom@kavo.com

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

(47) 3451 0100 (opção 1, 2, 1).

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 São Paulo/SP - Fone: (11) 3323 0500

facebook.com/kavokerrla

ident.com.br/kavokerr

instagram.com/kavokerr

twitter.com/kavokerr
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