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Indíce

O GRUPO DRILLER desenvolve há mais de 25 anos uma completa e diversificada linha de
equipamentos com alta tecnologia. Possuímos equipamentos desenvolvidos na própria empresa, com
auxílio de consultores científicos e consultoria clínica.
Nossos produtos são utilizados com satisfação por dentistas, médicos, podólogos, veterinários,
especialistas em lapidação de pedras preciosas e designers de jóias e bijuterias em diversos países.
Na área odontológica a DRILLER atende diferentes especialistas, como: Implantodontistas,
Endodontistas, Cirurgiões em geral, Protesistas, Protéticos, Periodontistas, Ortodontistas, entre outros.
Localizada em Carapicuíba, o GRUPO DRILLER possui fábrica e escritórios próprios com show
room e dispõe de dependências para estudos científicos e técnicos.
O GRUPO DRILLER exporta seus equipamentos para todos os continentes, chegando a mais de
60 países. Estamos em constante atenção para o cumprimento de nossa política da qualidade que
consiste em:
1) Satisfação das necessidades e o atendimento aos requisitos de seus clientes.
2) Atendimento aos requisitos do sistema de gestão da qualidade.
3) 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 13485:2016 – Produtos para Saúde – Sistemas de Gestão da Qualidade;
• NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade;
• Equipamentos com Certificado de Avaliação de Conformidade – Portaria Inmetro
nº 54 de 01 de Fevereiro de 2016.
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Pontas Ultrassônicas Cirúrgicas

Motor Cirúrgico Ultrassônico

Reg. Anvisa: 10383700054 / 10383700055 / 10383700056

Reg. Anvisa: 10383700036

PIEZOSONIC

A DRILLER possui vários modelos de Pontas Ativas ultrassônicas para:
Cirurgia, Profilaxia, Dentística, Endodontia e Periodontia.

Ultrassom Cirúrgico

Cassete da Bomba
Peristáltica
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ES009X
*(1)

ES010
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ES012X
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ES012GN
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ES015
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ES020X
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ES034
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CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA FAMÍLIA PIEZO DRILLER:

ES035
*(3)

ES040
*(3)

ES041
*(3)

ES043
*(3)

ES044
*(3)

ES045
*(3)

ES046
*(3)

- 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 por 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 e perfuradores,
podendo ser lisas ou diamantadas;
- Os equipamentos possuem uma 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.

ES047
*(3)

ES048
*(3)

ES049
*(3)

ES052XF
*(3)

ES052XG
*(3)

ES055
*(3)
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*(3)
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*(3)
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*(3)
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*(3)
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*(3)
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*(1)

ES091
*(1)

ES092
*(1)

Pedal Inteligente

Chave
dinanométrica
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 buco-maxilo-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 frequência de 27 à 31Khz têm como
características principais:
- NÃO cortar tecidos moles, como vasos e terminações nervosas, melhorando o pós-operatório e suas
complicações, como dor ou perda de sensibilidade;
- cortar SOMENTE tecidos duros;
- realizar cortes extremamente precisos, micrométricos e delicados (de 60 à 200 mícrons);
- manutenção da sensibilidade táctil do operador, oferecendo menor risco ao paciente;
- ausência de trepidação ou necessidade de força mecânica durante o corte, propiciando maior precisão;
- cirurgia mais limpa e menos traumática, com melhor pós-operatório para o paciente;
- estimulação fisiológica no local operado.

IMPLANTODONTIA E ORTOGNÁTICA - Expansão de rebordo alveolar, elevação do assoalho sinusal, remoção de osso autógeno para enxertos,
preparação do alvéolo implantar, osteotomias delicadas. Remoção de blocos ósseos, distração osteogênica e transposição do nervo alveolar.

INDICAÇÕES SECUNDÁRIAS
PERIODONTIA/PROFILAXIA - Osteotomia e Osteoplastia, remoção de osso autógeno para cirurgia regenerativa, aumento de coroa clínica,
remoção de tártaro e placa bacteriana sub e supra gengival.
DENTÍSTICA - Remoção de tecido cariado e preparo da cavidade para recebimento do material restaurador.
ENDODONTIA - Cirurgia periapical, limpeza e descontaminação endodôntica.
Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > FAMILIA PIEZO > PIEZOSONIC
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Fotos ilustrativas

CIRURGIA ORAL MENOR - Exodontias, rizectomias, osteoplastia, remoção de cistos e tecido de granulação peri-radiculares.

SUPORTE PARA PONTAS
Pinos Guias
Guias de direção
Pino Cônico.
Pino 2/2,5mm.
Pino 3mm

Chave
dinanométrica
(Opcional)

1

Corte

2

Desgaste

3

Perfuração

4

Raspador

5

Descolador

Fotos ilustrativas

INDICAÇÕES PRIMÁRIAS

Acompanha o Piezo
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Negatoscópio

Pontas Ultrassônicas Clínica
Reg. Anvisa: 10383700055/ 10383700056

PERIODONTIA

Negatoscópio de 1 corpo

Negatoscópio de 2 corpos

Total: LxAxE:

Total: LxAxE:

504x502x25 (mm)

885x502x25 (mm)

Visualização: LxA

Visualização: LxA

WP1T

WP2LT

WP5T

WP10T

WP20T

WP20LT

WP20RT

WUP1

WUP2

WUP3

WUP4

WUP5

WUP6

WUP7

WG1T

WG2T

WG3T

WG4T

WG5T

WG6T

WG7T

WG8T

WG9T

WG10T

WE1T

WE2T

WE3T

WE4T

WE5T

WE8T

WE9T

WE10T

WE11T

WE14T

WE15T

WUE1

WUE4

WUE2

WUE3

WE3D

WE4D

WP2RT

WP11T

WP3T

WP12T

WP21LT

WP14LT

WP4T

WP3RT

WP3LT

WP18T

WP14RT

WP22RT

WP22LT

WP21RTT

742x442 (mm)

361x442 (mm)

COM A FUNÇÃO DE USAR SOMENTE UM DOS LADOS.

PROFILAXIA

Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > NEGATOSCÓPIOS

Motor Clínico Ultrassônico
Reg. Anvisa: 10383700038

ENDODONTIA

ULTRASSOM COM FOTOPOLIMERIZADOR “WIRELESS”

WE5DD

WE10D

WE11D

PONTAS ULTRASSÔNICAS

Na opção de fotopolimerizador:

• 4 tempos de trabalho: 5,10, 15 e 20 segundos.
• Bateria com capacidade de 2.000 mAH. Uma carga completa pode durar até 50 minutos.
• Led indicativo da bateria.
• A cada 10 segundos de operação luminosa é solidificado 4mm em profundidade da resina.
• A contagem do tempo só inicia quando a ponteira atingir a potência máxima.
• Sempre ao início e ao final do tempo a ponteira emite um sinal sonoro.
• Potência: > 1200 mW/cm2

Na opção de Ultrassom:

• 3 Opções de programação: profilaxia,
perio (dentística) e endo.
• Potência: min 3 KHz / máx 20 KHz.
• Frequência: min 3 KHz / máx 28 KHz.
• 10 opções de potência.

Para mais informações acesse: FAMILIA PIEZO > FAMILIA PIEZO > MICROSONIC
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Fotos ilustrativas

- Chave Dinanométrica WP 3,5/4,0.
- Adaptador AD 35/30 - para encaixe
dos Tips de Endo, Perio, Profilaxia e
Dentística.

WE14D

WE15D

PREPARO CAVITÁRIO

WSB1

WSBL

WSB2

WSBR

WSB3

WG30

WG31

WG32

Para mais informações acesse: FAMILIA PIEZO > PONTAS ULTRASSÔNICAS > CLÍNICAS

WG33
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Fotos ilustrativas

MICROSONIC

Motores Elétricos Cirúrgicos

Motores Elétricos Cirúrgico

Reg. Anvisa: 10383700036

Reg. Anvisa: 10383700036

BLM 350

Equipamentos para procedimentos cirúrgicos ósseos de perfuração, desgaste e corte; sendo bem
adequado aos procedimentos de Implantodontia (perfuração, confecção de roscas e fixação do
implante), Cirurgias Buco Maxilo-Facial em Osteotomias diversas, Cirurgia Ortognática, Distratores,
Enxertos, Fixação dinâmica de Parafusos, placas e mini placas; Cirurgias ósseas de pequeno porte
como Exodontias, Cirurgias Periodontais e Cirurgias Paraendodônticas.

- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora
ou redutora de velocidade e de microserras oscilatória, reciprocante
e sagital;
- Reversão do sentido de rotação;
- Possui Sistema de irrigação;
- Velocidade do Micromotor mínima 900 e máxima 27.000 rpm;
- Velocidade mínima de 40 rpm. com peça de mão redutora 20:1;
- Torque máximo fixo de 32 N.cm até 55 N.cm, que varia de acordo
com a peça de mão selecionada;
- Alteração rápida da velocidade máxima para a mínima e vice-versa
no pedal.

600 BABY BRUSHLESS COM LED
- Micromotor Brushless com luz a LED e sistema de conexão INTRA para
acionamento de peças de mão e contra-ângulos odontológicos de
diversos modelos (Peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou
redutora de velocidade e de microserras oscilatória, reciprocante e
sagital);

BLM 100 PLUS

- Possui regulagem de rotações nos sentidos horário e anti-horário;
- Controle de Torque de 10 N.cm até 65 N.cm;
- Velocidade do micromotor Mínima 250 e Máxima 40.000 rpm. com
peça de mão 1:1;

- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou
redutora de velocidade e de microsserras oscilatória, reciprocante e sagital;
- Reversão do sentido de rotação;
- Velocidade mínima de 40 rpm., com peça de mão redutora 20:1;
- Torque máximo fixo de 32 N.cm até 55 N.cm, que varia de acordo com a
peça de mão selecionada;
- *NÃO Possui sistema de irrigação.

- Velocidade: Mínima 12 rpm. com peça de mão redutora 20:1;
- Possui Sistema de irrigação;
- Possui 6 programas;
- Trabalha com ou sem pedal conectado.

BLM 600 Baby
- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora
de velocidade e de microsserras oscilatória, reciprocante e sagital;
- Reversão do sentido de rotação;
- Controle de Torque de 8 N.cm até 65 N.cm;
- Velocidade do micromotor mínima 240 e máxima 30.000 rpm;
- Velocidade mínima 12 rpm. com peça de mão redutora 20:1;
- Possui sistema de irrigação;
- Possui 3 programas;
- Trabalha com ou sem pedal conectado.

Motor Elétrico Cirúrgico e Endodôntico
Reg. Anvisa: 10383700036

ENDO MASTER SURGICAL
- Possui 3 programas cirúrgicos;
- Possui 3 programas endodônticos;
- Reversão do sentido de rotação;
- Controle de torque:
* 10 N.cm até 55 N.cm. (cirurgia);
* 1 N.cm. até 10 N.cm. para peça de mão redutora (endodontia).
* 0.5 N.cm. até 3.5 N.cm. para peça de mão 1:1 (endodontia).

Fotos ilustrativas

- Permite a utilização de pontas retas, anguladas, multiplicadores,
redutores, microsserras e contra-ângulos;
- Reversão do sentido de rotação;
- Torque máximo fixo de 28 N.cm até 65 N.cm, que varia de acordo com a
peça de mão selecionada;
- Velocidade do micromotor mínima 240 e máxima 30.000 rpm;
- Velocidade mínima 12 rpm., com peça de mão redutora 20:1;
- Possui sistema de irrigação;
- Possui 4 programas (4º Programa com torque progressivo de 20 à 62);
- Trabalha com ou sem pedal conectado.

Fotos ilustrativas

SMART TORQUE CONTROL

- Possui sistema de irrigação para programação de cirurgia;
- Velocidade: 12 rpm a 1.500 rpm, com peça de mão redutora 20:1;
- Velocidade do micromotor mínima 240 e máxima 30.000 rpm;
- Peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora
de velocidade;
- Trabalha com ou sem pedal conectado.

Para mais informações acesse:
DRILLER ODONTO > MOTORES > MOTORES ELÉTRICOS CIRÚRGICOS > CIRÚRGICOS BRUSHLESS
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Motores Endodôntico Rotatório
e Reciprocante

PEÇAS DE MÃO CIRÚRGICAS

Reg. Anvisa: 10383700053

Reg. Anvisa: 10383700057

ENDO XP PLUS

CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 20:1 PB MAX COM FIBRA ÓPTICA

Instrumentação rotatória, reciprocante e localizador apical tudo em um único
equipamento.

Indicado para cirurgias de perfuração óssea e fixação de implantes, placas e parafusos ósseos.

Irrigação Externa

Equipamento indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares
durante tratamento endodôntico.
- Possui três (3) funções de instrumentação:
1) rotatória convencional;
2) rotatório reciprocante;
3) localizador apical.

•
•
•

- Painel visível de fácil acesso em LCD;
- Micromotor Brushless com luz a LED e sistema de
conexão INTRA para acionamento de peças de mão
e contra ângulos odontológicos de diversos modelos;
- Baixo nível de ruído e vibração;
- A velocidade de rotação e o torque podem ser ajustados;
- A velocidade no modo reciprocante pode ser variada de
10 a 300 RPM, mas torque fixo;
- Possui dois (2) modo reciprocante com ângulos variáveis;
- Controle de torque 0.2 - 9.0 N.cm;
- Sentido de rotação ajustável (horário e anti-horário);
- Pode ser utilizado com contra-ângulos 1:1, 4:1, 16:1 ou 20:1;
- Localizador apical informa a distância em milímetros da
ponta ativa do instrumento de medição (lima) até a constrição apical;
- Equipamento bivolt automática 110 ou 220V~ - 50/60Hz.

Sistema troca-broca: Press Button.
Esterilizáveis a 135º C.
Transmissão direta de luz por condutor de vidro óptico.

ZIGOMÁTICA 20:1 COM IRRIGAÇÃO
Indicada para atender as necessidadesde cirurgias de implantes Zigomáticos.
Irrigação Externa

ENDO XP

O sistema de engrenagens permite a redução direta da velocidade da broca ou fresa aumentando também sua força (torque),
alcançando 50 N.cm com segurança.

Instrumentação rotatória e reciprocante em um único equipamento.

RETA CIRÚRGICA CURTA 1:1

O sistema de motor e peça de mão sem fio Endo Xp é ergonômico
e altamente confiável para limas de níquel-titânio.

Irrigação externa

RETA CIRÚRGICA LONGA 1:1
Irrigação externa

ANGULADA CIRÚRGICA 1:1
POSSUI 5 PROGRAMAS PARA A INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA NOS QUAIS PODEMOS:

Irrigação externa

- AJUSTAR A VELOCIDADE DE 100-600 RPM, ;
- AJUSTAR O TORQUE DE 0,1 - 4 N.CM , ;

- 150⁰ EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO E 30⁰ EM SENTIDO HORÁRIO ;
- 150⁰ EM SENTIDO HORÁRIO E 30⁰ EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO.

POSSUI 2 MODOS DE AUTO REVERSO:
- O ENDO XP DESTRAVA A LIMA (ANTI-HORÁRIO) E PARA DE RODAR;

Indicadas para procedimentos cirúrgicos de perfuração e corte ósseo, cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia óssea de pequeno e médio
porte, cirurgia oral menor, ortopédica, traumatologia, otorrino e neurocirurgias.

CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 20:1 PB MAX

CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 20:1 PB

Irrigação Externa

- O ENDO XP DESTRAVA A LIMA (ANTI-HORÁRIO) E VOLTA A RODAR (HORÁRIO).

Fotos ilustrativas

POSSUI 2 PROGRAMAS PARA A INSTRUMENTAÇÃO RECIPROCANTE

Fotos ilustrativas

- CABEÇA REDUTORA 20:1.

PESO DA -PEÇA DE MÃO : 135 GR

Irrigação Externa

Para mais informações acesse:
DRILLER ODONTO > MOTORES > MOTORES ELÉTRICOS CIRÚRGICOS > CIRÚRGICO E ENDODÔNTICO BRUSH
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Indicado para cirurgias de perfuração óssea e fixação de implantes, placas e parafusos ósseos.
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MICROSERRA SAGITAL MSS100

MICROSERRA RECIPROCANTE MSR 200

Reg. Anvisa: 10383700036

Motores Clínicos Elétricos

D32 com Multiplicador 1:5

Encaixe Direto no Equipo Odontológico

Velocidade máxima
de admissão: 15.000 rpm
Redução: 3:1.
Deslocamento: 2 mm.

Desenvolvido para procedimentos odontológicos clínicos e laboratoriais, como substituto do micromotor a ar do equipo
odontológico.

Velocidade máxima
de admissão: 30.000 rpm
Redução: 3:1.
Deslocamento: 2 mm.

Para mais informações acesse: DRILLER ODONTO > PEÇAS DE MÃO > CIRÚRGICA

PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO
Reg. Anvisa: 10383700053

ANTARES

LED

•
•

Pressão de ar: 2 a 2,5 bar;
Pressão de água: 1,98 bar;
Ar: utilizado no acionamento da peça de mão de alta rotação
e do spray;
Peso: 40 g;
Diâmetro da haste da Broca: 1,59 a 1,60 mm;

•

Velocidade: 300.000 a 350.000 rpm.

•
•
•
•
•
•
•

Peça de mão de alta rotação: recambiável;
Spray: triplo acionado a ar;
Autoclavável a temperatura: 135º por 20 minutos;
Colocação e Remoção das Brocas: Sistema Push Button;
Dínamo com LED de alto brilho: (3-3,5 V);
Rolamento cerâmico balanceado;
Acoplamento: Borden com dois furos.

MAXITORQUE com Contra-Ângulo 1:1 e Peça Reta Curta 1:1

POLLUX

SIRIUS
Saca-brocas

•
•
•
•
•
•
•

Pressão de ar: 30 libras.
Ar: utilizado no acionamento da peça de mão de alta
rotação e do spray.
Peso: 40g.
Velocidade: 400.000 a 420.000 rpm.
Acoplamento: com 02 furos, tipo borden.
Peça de mão de alta rotação: recambiável.
Spray: acionado a ar.
Autoclavável a temperatura de: 135ºC por 20 minutos.
Colocação e remoção das brocas: saca-brocas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pressão de ar: 30 libras.
Ar: utilizado no acionamento da peça de mão de alta rotação
e do spray.
Peso: 40g.
Velocidade: 400.000 a 420.000 rpm.
Acoplamento: com 02 furos, tipo borden.
Peça de mão de alta rotação: recambiável.
Spray: acionado a ar.
Autoclavável a temperatura de: 135ºC por 20 minutos.
Colocação e remoção das brocas: Sistema Push Button.

Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > PEÇAS DE MÃO > CLÍNICA > ALTA ROTAÇÃO
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Fotos ilustrativas

•
•

- Equipamento leve e portátil, possuí um micromotor brush
elétrico com encaixe intra universal para contra-ângulo 1:1
e peça reta 1:1 e pedal liga desliga.

PEÇA RETA CURTA 1:1

- Equipamento de baixo ruído e vibração, proporcionando
maior conforto ao paciente e precisão no procedimento clínico
e laboratorial, torque máximo é de 3,5N.cm, velocidade que
varia de 5.000 até 35.000 rpm.
Fotos ilustrativas

•
•
•

- Equipamento com micromotor elétrico brushless com fibra óptica, possui sistema de conexão universal INTRA compatível com diversas peças de mão odontológica do mercado;
- Luz Branca para iluminar o campo de trabalho das brocas;
- Luz Azul Polarizada para identificação de dentina cariada facilitando o trabalho do profissional em não remover a dentina
sã durante o procedimento;
- Velocidade no micromotor: de 1.000 a 40.000rpm;
- Torque Máximo no micromotor: 3N.cm;
- Sistema de Irrigação interno, líquido fornecido direto do equipo odontológico;
- Peça de mão multiplicadora 1:5 com fibra de vidro óptica que conduz a luz emitida pelo micromotor brushless.

CONTRA-ÂNGULO 1:1 PB

Para mais informações acesse nosso site: MOTORES DE LABORATÓRIO > BANCADA
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INJETOR DE ANESTÉSICO
Reg. Anvisa: 10383700035

PEÇAS DE MÃO CLÍNICAS

Inject Care KM 3000

Reg. Anvisa: 10383700053

CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 PB3 COM FIBRA ÓPTICA

Desenvolvido pela Driller, o Inject Care KM 3000, é um sistema elétrico para controle de
injeção de líquido anestésico, onde a forma tradicional da “seringa de injeção” é camuflada,
lembrando uma caneta, leve e delicada, com vantagens para o paciente e cirurgião.

Indicado para desgaste em alta velocidade de esmalte, dentina resina, metal e porcelana.

Características Técnicas:
- Introdução linear de agulha e contínua do líquido, causando o mínimo de dor;
- Refluxo no início da aplicação;
- Possui três (3) comandos de velocidade no pedal: Lento, médio e rápido;
- Utiliza anestésico em tubetes para carpule;
- Bargraph’ Indicador de volume que esboça a quantidade de anestésico restante;
- Utiliza agulhas tipo ‘luer lock’.

- Spray interno Triplo;
- Sistema troca-broca: Press Button;
- Esterilizáveis a 135º C;
Transmissão direta de luz por condutor de fibra de vidro óptico.

CONTRA-ÂNGULO 1:1 DRILLER COM FIBRA ÓPTICA
- Spray interno Único;
- Sistema troca-broca: Press Button;
- Esterilizáveis a 135º C;

Adaptador para agulha
Carpule
Transmissão direta de luz por condutor de fibra de vidro óptico.

CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1 PB e TR
(Set Inject Care)
Compatível com o equipamento The Wand
(trava para duas aletas).

Indicado para instrumentação e obturação radicular

Pedal Duplo

CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1 PB

Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > INJECT CARE

Torque: até 35 N.cm.

Higienizador Bucal

Irrigação externa

Irrigação externa

CONTRA-ÂNGULO 1:1 PB

Indicado para auxiliar a higiene bucal diária, principalmente para pacientes com aparelhos
ortodônticos, implantes, coroas e próteses fixas, pois promove perfeita higienização bucal, 
garantindo dentes e gengivas mais saudáveis. Pode ser utilizado antes ou após o uso da
escovação dentária ou do fio dental.

Waterfloss

CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1 TR

- Fixação de brocas (baixa velocidade) através de trava Push Button;
- Pode ser utilizado com limas NiTi;
- Possui sistema de irrigação (opcional);
- Leve, balanceado e silencioso;
- Velocidade: até 40.000 rpm.

Dentvap

Peça Reta 1:1

Micromotor

Fotos ilustrativas

Fotos ilustrativas

KIT CLÍNICO PB

Contra Ângulo 1:1 PB
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Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > HIGIENIZADOR BUCAL

Indicados para desgaste em baixa velocidade de esmalte, dentina resina, metal e porcelana.
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BOMBA DE IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA ELÉTRICA

CENTRÍFUGA CLÍNICA
DE BANCADA

Reg. Anvisa: 10383700036

200 PUMP

CT 1204

O 200 PUMP é um equipamento micro processado com fluxo de irrigação programável,
permitindo alteração de forma progressiva ou regressiva. Com a utilização de diversos tipos de
líquidos refrigerantes, antissépticos e desinfetantes, o BLM 200 PUMP é indicado para: Irrigação
Endodôntica, Periodontal ou Cirúrgica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bomba Peristáltica

•
•
•
•
•

Tubo de Silicone 2,5 m

Ideal para preparo de concentrados sanguíneos para cirurgia e
harmonização oro-facial HOF (PRP, Plasma Gel, PPP, PRF, e todos seus
derivados);
Permite a utilização de até 12 tubos de 10ml simultaneamente;
Rotor de ângulo fixo com 45º graus;
Motor brushless de baixa manutenção;
Velocidade de 300 (1.885 rad. min-1) a 4500rpm (28.274,3 rad.min-1);
Fácil manuseio e programação, possui display de LCD retro iluminado, mostrando velocidade em rpm ou força G, além do tempo programado;
Controle de segurança para bloqueio de porta durante o uso, controle de
velocidade e super aquecimento;
Rotor balanceado de acordo com standard internacional para evitar vibrações durante o uso;
Ajustes de velocidade em rpm, ou força G e tempo, permitem controle de
protocolos distintos;
Temporizador com abertura de porta automática;
Parâmetros podem ser reajustados com a centrífuga em movimento;
Função de rotação rápida e curta na tecla “pulse”;
Sinal sonoro ao final do processo;
Pés emborrachados tipo ventosa para assegurar uma rotação com
menos vibração e barulho.
Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > CENTRÍFUGA CLÍNICA

Plasma Gel Maker - Banho Maria Seco
Reg. Anvisa: 10383700066

Agulha Curta Fina

PLASMA GEL DUO

Agulha Curta Grossa
Agulha Longa Fina

Haste Metálica

Pedal Odontoparts

Equipamento para denaturação da proteína do plasma autólogo para obtenção de géis de plasma biodegradáveis através de vários
Reg. Anvisa: 10383700066
estágios aquecimento e arrefecimento do plasma sanguíneo.

Agulha Longa Grossa

- Controle de temperatura de alta precisão, operação estável e confiável;
Aceita até 12 seringas simultâneas de 3 ml e 10 ml;
- Display de temperatura em tempo real, exibição de contagem regressiva de
tempo;
- Detecção de falhas automático com alarme;
- Fácil limpeza e desinfecção;
- Aparência bonita, display azul de cristal líquido exibe informações sobre o
parâmetro em tempo real;
- Programável, aceita programações de passo a passo de acordo com o protocolo a ser executado.

ACESSÓRIOS PARA MOTORES CIRÚRGICOS

Honda Cirúrgica

Pedal EZ Control

Suporte de Silicone

KIT DE IRRIGAÇÃO

Micromotor Brushless com led

Ponta biselada para furar o novo
frasco de soro

Cabo de força AC
Haste Metálica
Conector I
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Tubo de silicone
de 2,5 m

Tubo de silicone
de 0,5 m

Conector de Soro

Fotos ilustrativas

Maleta Sport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controle de temperatura: 0ºC - 100ºC;
Variação de temperatura: temperatura ambiente +5ºC~100;
Tempo de aquecimento: 12min (de 25ºC até 100ºC);
Precisão da temperatura: ≤ ±0.3ºC;
Pré-aquecimento automático;
Ciclo programável automático;
Início automático;
Precisão do Display: 0.1ºC;
Uniformidade de aquecimento: ≤±0.3ºC;
Fusível: 250V 3A Ф5×20;
Timer: 1min-99h59min/∞;
Potência: 150W;
Dimensões: 260×195×150 mm;
Peso: 2.5kg.

Fotos ilustrativas

Parâmetros Técnicos:
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ACESSÓRIOS ADICIONAIS DAS PEÇAS DE MÃO CIRÚRGICAS E CONTRA-ÂNGULOS

MOTORES DE
LABORATÓRIO E PRÓTESE

Chave de aperto
MSS e MSO.

FORTE 300

Chave de boca
11 mm.

FORTE 100

Chave plástica.

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

Tubete plástico
preto.

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

Óleo Lubrificante

Adaptador Atria

- Torque: 4 N.cm;
- Baixo ruído no ambiente de trabalho;
- Possui motor Brushless da série Forte;
- Peça de mão sem escova de carbono, minimizando o desgaste dos
rolamentos,aumentando assim a vida útil do equipamento;
- Ambiente de trabalho tranquilo e limpo, sem o pó das escovas de
carbono.

Agulha de irrigação
externa para
contra-ângulo.

Chaves para
manutenção
de caneta de alta
rotação.

Estojo para peça reta
Estojo para peça angulada

Para mais informações acesse nosso site: DRILLER ODONTO > PEÇAS DE MÃO > CLÍNICA
- Ideal para trabalhos em laboratório;
- Desenvolvido para atender trabalhos contínuos em desgaste
de diversos tipos de materiais;
- Velocidade de 1.000 rpm. até 50.000 rpm;
- Torque: 7,8 N.cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS E DE CONSUMO

Agulha Curta Fina
Agulha Curta Grossa

STRONG 206

THUMB PORTABLE

Chave para aperto
da microsserra
Reciprocante

Chave Antares

Adaptador para agulha
Carpule

Agulha Longa Fina

Caixa de comando

(Set Inject Care)
Compatível com o equipamento The Wand
(trava para duas aletas).

Agulha Longa Grossa

Micromotor POHP

Micromotor PEHP

STRONG 207/A

- Rotação em sentido horário e anti-horário;
- Controle de velocidade variável no Pedal 207/A;
- Pedal liga/desliga 207/B;
- Acionamento no pedal ou manualmente no painel frontal;
- Velocidade de 0 a 35.000rpm;
- Torque: 3 N cm;
- Chave seletora 110/220v.
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Para mais informações acesse nosso site: / MOTORES DE LABORATÓRIO > BANCADA

Pedal 207A

TECH 2000

Pedal 207B

Grampo de fixação do tubo de
silicone

ANOTAÇÕES

Fotos ilustrativas

STRONG 207/B

HONDA LABORATÓRIO

Pedal Forte 300

Fotos ilustrativas

- Micromotor Portátil;
- Presilha na caixa de comando;
- Controle de velocidade;
- Velocidade Máxima do Micromotor de 30.000 rpm;
- Leve, silencioso e não vibra;
- Recarregável;
- Torque: 3,5 N.cm.

Pedal Inject Care

- Rotação em sentido horário e anti-horário;
- Controle de velocidade variável no Pedal 207/A;
- Acionamento no pedal ou manualmente no painel frontal;
- Sistema de saída dupla;
- Velocidade de 1000 a 45.000 rpm;
- Torque: 4,5 N.cm;
- Chave seletora 110/220v.
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