A DRILLER desenvolve há mais de 22 anos uma completa e diversificada linha de
equipamentos com alta tecnologia. Empresa líder do segmento de micromotores elétricos
para cirurgia de pequenos ossos, participa de eventos internacionais em parceria com
APEX e ABIMO.
Nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento possui inteligência científica
do mais alto nível, no qual integram Engenheiros e Projetistas que, aliados à experiência
de Consultores clínicos e científicos especialistas, geram equipamentos mais versáteis e
completos.
Nossos produtos são utilizados com excelência por médicos, dentistas, veterinários,
técnicos em prótese dental, podólogos, especialistas em lapidação de pedras preciosas e
designers de jóias e bijuterias em diversos países.
Na área Médica, a Driller atende diferentes especialidades como Ortopedia, Neuro, Coluna,
Cardio, Plástica, Maxilo-facial, Otorrino, Cirurgia de Mãos e Pés, entre outros.
Localizada em CarapicuÍba (SP) , o Grupo Driller possui fábrica e escritórios próprios com
show room e dispõe de laboratórios para estudos científicos e técnicos.
A Driller exporta seus equipamentos para todos os Continentes, chegando a mais
de 20 países.
Estamos em constante atenção para o cumprimento de nossa Política da Qualidade que
consiste em:
• Satisfação das necessidades e o atendimento aos requisitos de seus clientes.
• Atendimento aos requisitos do sistema de gestão da qualidade.
• Manutenção e a melhoria contínua de seus processos, serviços e de seu sistema de
gestão da qualidade.

Certificações
•Cumprimento da RDC 16/2013 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO –
ANVISA BPF;
•NBR ISO 13485:2004 – Produtos para Saúde – Sistemas de Gestão da
Qualidade;
•NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade;
•Equipamentos com Certificado de Avaliação de Conformidade – Portaria
Inmetro nº 350 de 06 de setembro de 2010.
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SISTEMA
ZIELDRILL
PISTOLAS MULTIFUNCIONAIS
PISTOLAS DEDICADAS
SISTEMAS: POWER DRIVE, SMART DRIVE E FLEX
ANVISA: 10383700030

O SISTEMA ZIELDRILL possui tecnologia avançada e está em conformidade com as normas ABNT - NBR IEC
60601-1 e 60601-1-2. As Pistolas Multifuncionais do SISTEMA ZIELDRILL foram projetadas para executar procedimentos de corte, desgaste, perfuração e enxertia óssea com engate para brocas, fresas e serras. As mesmas são
autoclaváveis, potentes e leves.
As Pistolas Multifuncionais possuem:

• Sistema de gatilho de acionamento progressivo de velocidade;
• Seletor de rotação que permite a opção de rotação no sentido horário (direita) e anti-horário (esquerda) e trava de
segurança (centro);
• Bocal de engate rápido que permite ao cirurgião mais agilidade e facilidade na troca dos intermediários;
• Linha completa de intermediários (Sagital, Reamer, Esterno, Craniótomo Broca, Craniotomo Fresa, Reciprocante,
Drill, Passa fio/ Canulado).

As Pistolas Dedicadas possuem:
• Sistema de gatilho de acionamento progressivo de velocidade;
• Seletor de rotação que permite a opção de rotação no sentido horário (direita) e anti-horário (esquerda) e trava de
segurança (centro) nos modelos PWD10/12, PWD 10/14, PWD10/17, PWD10/14 MINI e PWD10/17 MINI.
MODELOS DE DEDICADAS:

• PWD 10/11 e PWD10/11 MINI : Pistola Sagital.
• PWD 10/12: Pistola Reamer com Drill.
• PWD 10/13: Pistola para Esterno.
• PWD 10/14 e PWD10/14 MINI : Pistola Drill.
• PWD 10/15: Pistola Craniotomo Broca.
• PWD 10/16: Pistola Craniotomo Fresa.
• PWD 10/17 e PWD10/17 MINI : Pistola Drill Canulado.
O SISTEMA FLEX é a possibilidade da Pistola funcionar com o KIT À BATERIA E OU ELÉTRICO.
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PISTOLA À BATERIA MINI MULTIFUNCIONAL
PWD 10 TR MINI - POWER DRIVE
Composição:
• uma peça de mão Multifuncional. (Pistola multifuncional);
• duas Baterias PWD 10 MINI;
• um carregador Uni ou Múltiplo bivolt automático PWD 10 MINI;
• um a quatro intermediários;
• um ou dois guias de bateria PWD 10 MINI;
• um Chave T PWD 10 MINI (Opcional);
• uma maleta ou uma caixa de esterilização (Opcional);
• um kit de lâminas e/ou brocas (Opcional);
• Manual de Instruções;

PWD 10 MINI TR - POWER DRIVE

INTERMEDIÁRIOS E ACESSÓRIOS
PWD 13 MINI

PWD 11 MINI

Intermediário Reciprocante.
Intermediário para serra sagital.
Ajustável em 4 posições em 360º, facilitando diferentes acessos cirúrgicos.
• Engate rápido para troca das lâminas.
• Velocidade Máxima: 17.800 rpm

Ajustável em 4 posições em 360º, facilitando diferentes acessos
cirúrgicos, diminuindo assim o risco de lesão ao tecido mole.
• Deslocamento ântero-posterior de 3mm .
• Possui engate rápido para troca das lâminas.
• Velocidade Máxima: 17.800 rpm

PWD 17 MINI

PWD 14 MINI

Drill para engate rápido (multifunção).
• Com abertura para encaixe de haste com diâmetro máximo de 4,5 mm.
• Velocidade Máxima de 1.000 rpm
• Torque Máximo: 360 N.cm.
• Redução: 17:1

Chave T
PWD 10 MINI

Intermediário drill canulado para introdução de fios
intramedulares ou fio de Kirshner (K-wires).
• Fio com diâmetro máximo de 3mm.
• Velocidade Máxima de 800 rpm.

Guia de bateria
PWD 10

Bateria recarregável
PWD 10 MINI

Carregador de bateria
PWD 10 MINI

Maleta
PWD 10 MINI

Caixa de Esterilização

Carregador Múltiplo
PWD 10 MINI
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PISTOLAS À BATERIA MULTIFUNCIONAL
PWD 10 TR - POWER DRIVE
Potência e velocidade: depende do intermediário.
Tensão de operação: 14.4V
Esterilização: 135°C

Composição:
• uma peça de mão PWD 10 TR (Pistola multifuncional);
• duas Baterias PWD 10;
• um carregador Uni ou Múltiplo bivolt automático PWD 10;
• um a sete intermediários; (PWD 11, PWD 12, PWD 135, PWD 145, PWD 15, PWD 165 e PWD 21);
• um ou dois guias de bateria PWD 10;
• um Chave T PWD 10 (Opcional);
• uma maleta ou uma caixa de esterilização (Opcional);
• um kit de lâminas e/ou brocas (Opcional);
• Manual de Instruções;

ACESSÓRIOS
Guia de bateria
PWD 10

Maleta
PWD 10

Bateria recarregável
PWD 10

Chave T
PWD 10

Caixa de Esterilização

Carregador de bateria
PWD 10

Carregador Múltiplo
PWD 10

PISTOLA ELÉTRICA MULTIFUNCIONAL
PWD 10 TR - smart drive
Potência e velocidade: depende do intermediário.
Tensão de operação: 14.4V
Esterilização: 135°C

Composição:
• uma peça de mão PWD 10 TR (Pistola multifuncional);
• um sistema de conexão Smart Drive SDMG 1000 PWD 10;
• uma caixa de controle Smart Drive SDMG 1000 PWD 10;
• um cabo de força AC;
• um Chave T PWD 10 (Opcional);
• um a sete intermediários; (PWD 11, PWD 12, PWD 135, PWD 145, PWD 15, PWD 165 e PWD 21);
• uma maleta ou caixa de esterilização (opcional);
• um kit de lâminas e/ou brocas (Opcional);
• Manual de Instruções;
PWD 10 TR - SMART DRIVE

ACESSÓRIOS

Cabo Elétrico Tripolar

Sistema de conexão SMART DRIVE
SDMG 1000 PWD 10
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Caixa de comando SMART DRIVE
SDMG 1000 PWD 10

INTERMEDIÁRIOS E ACESSÓRIOS
Para as Pistolas Multifuncionais : PWD 10 TR - power drive / PWD 10 TR - smart drive .

PWD 11

PWD 15

Intermediário Craniótomo para broca craniana.
Intermediário para serra sagital.
Ajustável em 4 posições em 360º, facilitando diferentes acessos cirúrgicos.
• Engate rápido para troca das lâminas.
• Velocidade Máxima: 17.800 rpm.

Engate rápido para broca craniana.
• Velocidade Máxima: 1.000 rpm.
• Torque Máximo: 360 N.cm.
• Redução: 17:1

BROCAS CRANIANAS

PWD 12
PWD1260

Broca Craniana com parada automática ao rompimento da cortical
interna da díploe, que confere segurança à cirurgia.

TAMANHOS:

pwd 1260
8,0 mm.

PWD15/007/04 (04mm)
PWD15/007/06 (06mm)
PWD15/007/09 (09mm)
PWD15/007/10 (10mm)
PWD15/007/11 (11mm )
PWD15/007/12 (12mm)
PWD15/007/13 (13mm)

PWD 12

Intermediário para alargadores (Reamers) com Drill.
Compatível com Stryker e Synthes.
Baixa velocidade e alto torque, com engate rápido para broca de desgaste
de acetábulo e expansores de cavidade medular ou para engate do Drill.

PWD 165

• Velocidade Máxima: 275 rpm.
• Torque Máximo: 700 N.cm.
• Redução: 64:1

PWD 135

Intermediário Craniótomo para fresa craniana com protetor de duramáter.
Garante alta eficiência e segurança durante a cirurgia.
• Velocidade Máxima de 17.800 rpm.
• Torque Máximo: 21 N.cm.

FRESA CRANIANAS

Intermediário para serra de esterno.

TAMANHOS:
110-144 HASTE LONGA
110-144 HASTE CURTA

Ajustável em 4 posições em 360º, facilitando diferentes acessos
cirúrgicos, diminuindo assim o risco de lesão ao tecido mole.
• Deslocamento ântero-posterior de 3mm.
• Possui protetor de Pleura.
• Velocidade Máxima: 17.800 rpm.

PWD 14

PWD 21
PWD 218
PWD 21

PWD 14 / 6,5mm.

PWD 218 / 8,0 mm.

Drill para engate rápido (multifunção).

Intermediário drill canulado para broca canulada flexível e para
introdução de fios intramedulares ou fio de Kirshner (K-wires).

• Possui abertura para encaixe de haste com diâmetro máximo de 6,5mm.
• Velocidade Máxima de 1.000 rpm.
• Torque Máximo: 360 N.cm.
• Redução: 17:1

• Fio com diâmetro máximo de 4 mm.
• Velocidade Máxima de 600 rpm.
• Torque Máximo: 400 N.cm.
• Redução: 31:1.
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LÂMINAS, BROCAS E SERRAS

ANVISA: 10383700042 / 10383700043 /10383700044

Os Instrumentos Cirúrgicos Ortopédicos Drillcut (Lâminas) e Instrumentos Cirúrgicos Rotatórios Drillcut (Brocas e
Fresas) possuem um catálogo próprio. (SOLICITE O CATÁLOGO EM CD).
Os Instrumentos Cirúrgicos Drillcut são produzidos em aço inoxidável (especial para uso cirúrgico) podendo receber
um banho em sua extremidade como diamante, Nitreto de titânio e outros. Possuem formatos e tamanhos variados específicos para desempenhar as funções para que foram projetadas nas cirurgias.
Os Instrumentos Cirúrgicos Drillcut são utilizados em procedimentos cirúrgicos de tecido ósseo e de tecidos duros,
com a finalidade de desgastar, serrar, perfurar, cortar e esculpir.
Os diversos formatos de Instrumentos Cirúrgicos Ortopédicos Drillcut permitem:
- uma grande variação de movimentos verticais, e ou rotatórios e ou horizontais além de amplitudes de cortes.
- ângulos de acessos variados para os diversos procedimentos cirúrgicos em tecido ósseo e tecido duro.
Todos os modelos de Instrumentos Cirúrgicos Ortopédicos Drillcut são semelhantes quanto a atuação em procedimentos cirúrgicos para desgastar, serrar, perfurar, cortar, esculpir e polir.
As diferenças entre os modelos de intrumentos são referentes às dimensões, formatos e sentidos de corte, não diferindo quanto ao princípio ativo das mesmas.
O Mesmo modelo de lâmina pode ter encaixes diferentes dependendo do equipamento. Para a solicitação correta,
após o número da lâmina coloque a especificação do encaixe:
Seguem abaixo os tipos de encaixe das lâminas, brocas e fresas além de alguns modelos mais solicitados pelos profissionais.

BROCA ROTATÓRIA ESFÉRICA ESTÉRIL

Acabamento da ponta DI (Diamante) ou CA ( Carbide)

•
•
•
•
•
•
•
•
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Diâmetro da Ponta Ativa: 1,0mm : Haste = 215-101 Handpiece / 215-201 Longa / 215-304 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 1,5mm : Haste = 215-102 Handpiece / 215-202 Longa / 215-307 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 2,0mm : Haste = 215-103 Handpiece / 215-204 Longa / 215-308 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 3,0mm : Haste = 215-104 Handpiece / 215-207 Longa / 215-309 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 4,0mm : Haste = 215-105 Handpiece / 215-208 Longa / 215-310 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 5,0mm : Haste = 215-106 Handpiece / 215-209 Longa / 215-311 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 6,0mm : Haste = 215-310 Extra Longa
Diâmetro da Ponta Ativa: 6,5mm : Haste = 215-107 Handpiece / 215-210 Longa / 215-311 Extra Longa

LÂMINAS, BROCAS E SERRAS
BROCA ROTATÓRIA HELICOIDAL ESTÉRIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

950-101 - Diâmetro - 2,0mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-102 - Diâmetro - 2,5mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-103 - Diâmetro - 2,7mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-104 - Diâmetro - 3,2mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-105 - Diâmetro - 3,2mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm /Especial **
950-106 - Diâmetro - 3,5mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-107 - Diâmetro - 3,5mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm /Especial **
950-108 - Diâmetro - 4,0mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-109 - Diâmetro - 4,5mm /Comprimento Ativo de corte - 40mm / Handpiece/ Longa /Extra longa*
950-110 - Diâmetro - 4,5mm / Comprimento Ativo de corte - 40mm/ Especial **

•

*Handpiece = H = 110mm; *Longa = L = 150mm; *Extra longa = EL = 200mm; **Especial = ES = 250mm

BROCA ALARGADORA FLEXÍVEL PARA MEDULA

Haste Flexível
Diâmetro da Ponta Ativa: de 7 a 14 mm

FRESA ALARGADORA PARA ACETÁBULO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

940-054 : Diâmetro da Ponta Ativa: 54mm
940-056 : Diâmetro da Ponta Ativa: 56mm
940-058 : Diâmetro da Ponta Ativa: 58mm
940-060 : Diâmetro da Ponta Ativa: 60mm
940-062 : Diâmetro da Ponta Ativa: 62mm
940-064 : Diâmetro da Ponta Ativa: 64mm
940-066 : Diâmetro da Ponta Ativa: 66mm
940-068 : Diâmetro da Ponta Ativa: 68mm
940-070 : Diâmetro da Ponta Ativa: 70mm
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FAMÍLIA PIEZO
Equipamentos ultrassônicos para Cirurgia Óssea
com sistema de irrigação e refrigeração
ANVISA: 10383700038

A cirurgia piezoelétrica é indicada para cortes de ossos delicados e ou que se encontram em regiões ricas
em vasos e terminações nervosas, como por exemplo: Cirurgias ósseas de Mão e Pé, Coluna, Cirurgias BucoMaxilo-Faciais, Otorrino e Neurocirurgia entre outras. Nestas cirurgias, lesões em nervos e vasos são bastante
comuns com a utilização de serras, brocas e fresas convencionais.
Os equipamentos da Família Piezo Driller (Cirurgia Piezoelétrica) por trabalharem em uma freqüência de 27
a 31Khz têm como características principais:
- NÃO cortar tecido mole como vasos, terminações nervosas ou de tecidos moles, melhorando o pósoperatório e suas complicações, como dor ou perda de sensibilidade;
- Cortar SOMENTE tecidos duros;
- Realizar cortes extremamente precisos, micrométricos e delicados de (60 a 200 micro);
- Manutenção da sensibilidade táctil do operador;
- Ausência de trepidação ou necessidade de força mecânica durante o corte.
- Cirurgia mais limpa e menos traumática, com melhor pós-operatório para o paciente
Características dos Equipamentos da Família Piezo Driller:
- Peça de mão ultrassônica mais leve e com design anatômico que permite maior acesso visual durante
o procedimento cirúrgico, principalmente em áreas de difícil visibilidade que possuam estruturas anatômicas
delicadas e cirurgias realizadas com auxílio de microscópio;
- Pré Programação de Potência, Modulação e Fluxo de Irrigação;
- Vários modelos de Pontas ativas: em forma de cinzéis, de serras, de raspadores, descoladores,
debastadores, perfuradores, podendo serem lisas, afiadas, serrilhadas ou diamantadas.
- Os equipamentos possuem bomba peristáltica que irriga e refrigera a ponta ativa sempre que ativada,
oferecendo um campo operatório limpo e isento de sangue, graças ao efeito de cavitação originado pela frequência
ultrassônica.

CIRURGIA DE LEFORT 1
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PIEZOMEDICAL
Equipamentos ultrassônicos para Cirurgia Óssea
com sistema de irrigação e refrigeração

Equipamento Piezoelétrico

Qualidades do PIEZOMEDICAL:
• Corte
• Ação

ósseo de ação micrométrica para maior precisão cirúrgica e sensibilidade táctil do cirurgião intra-operatória.
seletiva de corte sobre tecidos duros, preservando os tecidos moles adjacentes. Diminuindo traumas e sequelas e
aumentando a segurança.
• Efeito de cavitação melhorando a visibilidade intra-operatória e diminuindo o sangramento no campo operatório.
• Vários tipos de ação: Corte, Raspagem, Perfuração, Descolamento e Debridamento.
• 6 programas pré ajustáveis, podendo ajustar a Modulação, Potência e Fluxo de Irrigação.
• Pedal Inteligente: CHAVE PROG: Seleciona os programas e
		
CHAVE PUMP: Altera o fluxo de irrigação da bomba peristáltica.
PARÂMETROS DO PIEZOMEDICAL
Sistema UL - PIEZOELÉTRICO:
• Programas: C1, C2, C3, C4, C5 e C6.
• Modulação: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 MO.
• Potência: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70 Watts.
• Irrigação: Ajustável de 60% até 100%.
Composição:
• 1 Caixa de comando com bomba peristáltica acoplada;
• 1 Peça de mão piezosônica;
• 1 Haste metálica para suporte do frasco do líquido de irrigação;
• 1 Suporte de silicone autoclavável para a peça de mão piezossônica;
• 1 pedal inteligente;
• 1 Chave dinanométrica;
• 1 cabo de alimentação de energia(ac);
• 1 Manual de instrução;
• 1 Maleta para transporte.

Cassete da bomba
peristáltica

Pedal

Pedal Inteligente:

Chave Verde: UL - Seleciona os programas.
Chave Azul: UL - Altera o fluxo de irrigação da bomba peristáltica.
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MASTERSONIC
Equipamento Piezoelétrico com Micromotor Brushless

O Mastersonic supera os limites de precisão e segurança dos métodos convencionais de cirurgia óssea, pois permite
através de sua peça de mão ultrassônica um corte preciso e seletivo para tecidos duros e osso.
Por possibilitar um corte micrométrico, fica fácil realizar técnicas de osteotomia e osteoplastia com a máxima visibilidade,
precisão e segurança e, com a mínima deterioração tecidual, evitando também o super aquecimento do osso.
Com possibilidade de seleção da Potência e Modulação separadamente, pode realizar os procedimentos cirúrgicos que
necessitem ação de Corte, Raspagem, Perfuração, Descolamento e/ou Debridamento.
Devido ao corte preciso e a reduzida amplitude de vibração, o MASTERSONIC diminui o risco de lesão aos tecidos
nervosos e ou tecidos moles. Além disso, oferece ainda o micromotor elétrico com tecnologia “brushless” de maior torque e
potência, que permite a utilização de peças de mão convencionais com engate padrão “ INTRA” (Micro serras, drills, contraângulos, etc)
PARÂMETROS DO MASTERSONIC:
Sistema MM - Micromotor BRUSHLESS:
• Programas : P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
• Velocidade: Medida em rpm (rotações por minuto), é variável de acordo com a peça de mão acoplada (ponta reta ou angulada;

redutoras ou multiplicadoras) . No micromotor a velocidade varia de 1.000 a 40.000 rpm (Honda Brushless 40).
• Peças de mão: Redutoras, Multiplicadoras e 1:1 ; Micro serras Sagital, Reciprocante e Oscilatória.
• Controle de Torque: Medido em N.cm. Variável de 10 a 70N.cm.
• Irrigação: Ajustável de 10% até 100%.
Sistema UL - PIEZOELÉTRICO:
• Programas: C1, C2, C3 e C4.
• Modulação: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 MO.
• Potência: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70 Watts.
• Irrigação: Ajustável de 60% até 100%.

Pedal Inteligente:

Cassete da bomba
peristáltica

Chave Verde: MM - Seleciona os programas e Reversão da Rotação;
		

UL - Seleciona os programas.
Chave Azul: MM - Altera o fluxo de irrigação da bomba peristáltica e liga e desliga a Bomba peristáltica;
UL - Altera o fluxo de irrigação da bomba peristáltica.
Chave Laranja: Seleciona o Sistema a ser utilizado, micro motor ou peça de mão ultrassônica.
Composição:
• 1 Caixa de comando com bomba peristáltica acoplada;
• 1 Peça de mão piezosônica;
• 1 Micro motor brushless;
• 1 Haste metálica para suporte do frasco do líquido de
irrigação;
• 2 Suportes de silicone autoclavável;
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• 1 Chave dinanométrica;
• 1 pedal inteligente;
• 1 cabo de alimentação de energia(ac);
• 1 Manual de instrução;
• 1 Maleta para transporte.

Pedal

PONTAS ATIVAS
ULTRASSÔNICAS
ANVISA: 10383700041

As Pontas Ativas Cirúrgicas Ultrassônicas Driller apresentam maior durabilidade e melhor
acabamento devido a um tratamento especial realizado em sua superfície. São embaladas individualmente
e esterilizadas por radiação Gama.

Micro serra com 4 mm de corte utilizada
para corte de cortical e medular óssea.
Máx. Potência: 50 W
Modulação: 50-100

BS1

Micro serra com 12 mm de profundidade
de corte.Utilizada para corte de cortical e
medular óssea.
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100
BS2

Cinzel que permite um corte delicado e
preciso em região de osso fino.
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100
BS3

Cinzel redondo 135° utilizado para raspar
tecido ósseo.
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100

BS4

Cinzel redondo 90° utilizado para raspar
o osso e enxertos particulados.
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100

BS5

Descolador liso utilizado para descolar
a mucosa sinusal.
Máx. Potência: 20 W
Modulação: 00-20

SL1

Descolador liso utilizado para descolar a
mucosa sinusal.
Máx. Potência: 20 W
Modulação: 00-20

SL2

Esfera diamantada com 1,8 mm de
diâmetro utilizada para desgaste de
osso em regiões próximas ao tecido
mole como membrana sinusal, terminações nervosas, etc.
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100
SL3
Cinzel diamantado utilizado para
desgaste de osso em regiões próximas
ao tecido mole como membrana sinusal,
terminações nervosas, etc.
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100

SL4

Cinzel delicado com afiação nos 3
lados utilizado para corte de cortical e
medular óssea.
Máx. Potência: 70 W
CL1
Modulação: 50-100

Serra angulada para a direita. Para
osteotomia de grande eficiência e
enxertos em bloco.
Máx. Potência: 40 W
Modulação: 50-100

ESYR15

Serra angulada para a esquerda. Para
osteotomia de grande eficiência e
enxertos em bloco.
Máx. Potência: 40 W
Modulação: 50-100

ESYL15

Esfera diamantada com 4mm de
diâmetro utilizada para desgaste ósseo e
acesso sinusal
Máx. Potência: 70 W
Modulação: 50-100

DSY09
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NEGATOSCÓPIOS:
VISORES DE PLASMA E LED
Design moderno e ergonômico:
A vida útil é de aproximadamente 10.000 horas;
Excelente luminosidade;
Bom contraste mesmo em ambientes claros;
Tecnologia de alta frequência 50.000 Hz. Frequência que não cansa a visão com uso prolongado;
Fonte de luz mais apropriada para observar o filme radiográfico;
“Dimmer” digital: A intensidade de luz pode ser controlada eletronicamente.

Negatoscópio de 1 corpo

Negatoscópio de 1 corpo

Total: LxAxE:

Total: LxAxE:

504x502x25 (mm)

475x415x25 (mm)

Visualização: LxA

Visualização: LxA

361x442 (mm)

360x430(mm)

Negatoscópio de 2 corpos
Total: LxAxE:

885x502x25 (mm)
Visualização: LxA

742x442 (mm)

Negatoscópio de 3 corpos
Total: LxAxE:

1266x502x25 (mm)
Visualização: LxA

1123x442 (mm)

Negatoscópio de 4 corpos
Total: LxAxE:

1647x502x25 (mm)
Visualização: LxA

1504x442 (mm)
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MOTORES CIRÚRGICOS
ELÉTRICOS BRUSHLESS
ANVISA: 10383700036

100 BRUSHLESS

NÃO POSSUI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Equipamento cirúrgico para procedimentos de corte, perfuração e desgaste
ósseo. Torque dinâmico no micromotor de 7,8 N.cm.
Possui Tecla de Seleção de:
- Peça de mão: Multiplicadora, Redutora e 1:1 de velocidade; Micro serras
oscilatória, reciprocante e sagital.
- Velocidade: Máxima do Micromotor 40.000 rpm e Mínima de 500 rpm.
Composição: uma Caixa de Comando; um Micromotor Brushless, um Pedal,

um Suporte de Silicone autoclavável para o micromotor, um Manual de Instruções
e uma Maleta para transporte.

350 BRUSHLESS

POSSUI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Equipamento cirúrgico para procedimentos de corte, perfuração e desgaste
ósseo. Torque dinâmico no micromotor de 7,8 N.cm.
Possui Tecla de Seleção de:
- Peça de mão: Multiplicadora, Redutora e 1:1 de velocidade; Micro serras
oscilatória, reciprocante e sagital.
- Velocidade: Máxima do Micromotor 40.000 rpm e Mínima de 500 rpm.

Pedal Inteligente:

Chave Verde: Reverte o sentido de rotação do micromotor.
Chave Azul: Altera o fluxo de irrigação da bomba peristáltica; Liga e desliga
a Bomba peristáltica.

Composição: uma Caixa de Comando; um Micromotor Brushless, um Pedal, um Suporte de Silicone autoclavável para o micromotor,
uma haste metálica para suporte do frasco do líquido de irrigação; um kit de irrigação; um Manual de Instruções e uma Maleta para

600 BRUSHLESS

POSSUI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Equipamento cirúrgico com 6 programas variáveis para procedimentos de
corte, perfuração e desgaste ósseo. Torque dinâmico no micromotor de 7,8
N.cm.
Possui Tecla de Seleção de:
- Peça de mão: Multiplicadora, Redutora e 1:1 de velocidade; Micro serras
oscilatória, reciprocante e sagital.
- Velocidade: Máxima do Micromotor 40.000 rpm e Mínima de  500 rpm.
- Torque: Variável nas peças de mão redutoras de 10 à 70N.cm
- Irrigação: Ajustável de 10% até 100% .

Pedal Inteligente:
Chave Verde: Seleciona os programas. Reverte o sentido de
rotação do micromotor.
Chave Azul: Altera o fluxo de irrigação da bomba peristáltica;
Liga e desliga a Bomba peristáltica.

Composição: uma Caixa de Comando; um Micromotor Brushless, um Pedal, um Suporte de Silicone autoclavável para o micromotor,

uma haste metálica: para suporte do frasco do líquido de irrigação; um kit de irrigação; um Manual de Instruções e uma Maleta para
transporte.

15

MICRO SERRA
PEÇAS DE MÃO CIRÚRGICAS
ANVISA: 10383700039

O conjunto de Micro serras foi desenvolvido para procedimentos cirúrgico ósseo (corte e ressecção
de osso), utilizando-se de lâminas extremamente delgadas e cortantes (com afiação e travamento).
A Micro serra reciprocante (MSR 200), Micro serra sagital (MSS 100) e Micro serra oscilatória (MSO
100) executam movimentos diferentes, além de permitir a utilização de diferentes tamanhos de lâminas.
Todas propiciam cortes precisos, com espessuras inferiores à 1mm. Também possuem conector
para irrigação que permite posicionamento com ajuste de 360º.
Excelente performance, balanceadas, ideais para cirurgias em pequenos ossos (maxilares, mãos,
pés, etc.).

MICRO SERRA RECIPROCANTE MSR 200

Velocidade: até 22.000 mov/min. no micro motor.
Redução: 3:1.
Deslocamento: 2 mm.

MICRO SERRA SAGITAL MSS 100
LMSS 02

LMSS 01

Velocidade: até 15.000 mov/min. no micro motor.
Redução: 3:1.
Deslocamento: 2 mm.

MICRO SERRA OSCILATÓRIA MSO 100

Velocidade: até 15.000 mov/min. no micro motor.
Redução: 3:1.
Deslocamento: 2 mm.
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a

b

c

LMSO 01

10.4

6

30

LMSO 03

15.5

6.5

30

LMSO 05

15.5

6.5

30

Peças de Mão Cirúrgicas
Indicadas para procedimentos cirúrgicos de perfuração, corte e desgaste ósseo, cirurgia bucomaxilo-facial, cirurgias ósseas de pequeno porte, cirurgia de pé e mão, cirurgia ortopédica,
traumatologia, otorrino e neurocirurgia.

Peça de mão Reta Cirúrgica longa1:1

Peça de mão Angulada Cirúrgica 1:1

Peça de mão Reta Cirúrgica multiplicadora1:2

Peça de mão Angulada Cirúrgica multiplicadora1:2

•

As peças de mão Cirúrgicas acima suportam Torque até 7,8N.cm e velocidade até 80.000 rpm.

•

Utilizam brocas e fresas com haste de 70mm.

Peça de mão Reta Cirúrgica Curta 1:1

•

Suportam Torque até 7,8N.cm e velocidade até 40.000 rpm.

•

Utilizam brocas e fresas com haste de 40mm.

Acessórios: Uma caixa para esterilização; um frasco de óleo lubrificante; um pino guia; uma agulha de irrigação externa
e um Manual de Instrução.
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Peça de Mão Contra-ângulo Redutor 20:1 PB MAX
Desenvolvido para procedimentos cirúrgicos com alto torque, sendo muito utilizado para inserção de parafuso
e implantes no osso com segurança. Permite fixação de micro parafusos para mini-placas (fraturas) e enxertos
ósseos, excelente performance, balanceado e silencioso.
Acabamento em titânio e design moderno.

Suporta Torque até 55 N.cm e velocidade até 40.000 rpm.
Acessórios: uma caixa para esterilização; um frasco de óleo lubrificante; uma agulha interna e um Manual de Instruções.

INJECT CARE KM 1000
Equipamento usado na aplicação local de solução anestésica
(tipo carpule), suas características principais são:
• Introdução linear da agulha e continua do líquido,
causando o mínimo de dor;
• Refluxo no início da aplicação;
• Possui 2 comandos de velocidade no pedal: lento e
rápido;
• “Bargrafh” informativo da porcentagem do fluxo de
irrigação;
• Adaptador para agulhas tipo carpule;
• Utiliza agulhas tipo “luer lock”.

ANVISA: 10383700035

Set Inject Care( Aplicador)

Composição: uma Caixa de Comando, um Pedal duplo, um Cabo de energia ac, uma caixa com 50 aplicadores (Set Inject
Care) e um Manual de Instrução.

CONTAINER
Pequeno

Médio

Grande

ANVISA: 10383700030

Comprimento

Largura

Altura

285 mm

280 mm

100 mm

285 mm

280 mm

135 mm

285 mm

280 mm

150 mm

465 mm

280 mm

100 mm

465 mm

280 mm

135 mm

465 mm

280 mm

150 mm

580 mm

280 mm

100 mm

580 mm

280 mm

135 mm

580 mm

280 mm

150 mm

Tampas disponíveis nas cores:
Utilizam filtros padrão circular
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ACESSÓRIOS
IRRIGAÇÃO

Todos os equipamentos DrillerMed que possuem sistema de irrigação, acompanham Bomba Peristáltica
e Kit de Irrigação.

Conector Y
Divisor de Fluxo

Tubo de silicone
Longo

Conector I
Conector
para tubo de silicone

Conector de Soro com
Ponta biselada para perfurar o recipiente de soro

Tubo de silicone
Curto

Cassete da bomba
peristáltica descartável

Agulha de irrigação externa
curta para peça de mão reta
e angulada.

Presilha de
tubo de silicone

Agulha de irrigação externa
longa para peça de mão reta
e angulada.

Agulha de irrigação
externa para Contraângulo

OBS: O Kit de irrigação é material de consumo e deve ser
substituído periodicamente ou sempre que houver uma diminuição
no volume de irrigação. Estes acessórios não possuem garantia.

PEDAL INTELIGENTE

Pedal Inteligente:
Chave Verde: Alteração dos programas e /ou reversão.
Chave Azul: Alteração do fluxo de irrigação e/ou liga e desliga a
bomba peristáltica.

ESTOJO AUTOCLAVÁVEL E
ÓLEO LUBRIFICANTE

Todas as peças de mão possuem em sua composição:
óleo lubrificante e estojo para esterilização.

MALETA

Os motores possuem maleta para transporte e
armazenamento do equipamento.
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