
O teu sorriso, nossa paixão por inovar!

FKG DENTAIRE
&

FKG SWISS ENDO IBERIA



FKG Dentaire

Estarmos comprometidos em ser os 
melhores na fabricação de instrumentos 
endodônticos por meio da inovação e 
nosso compromisso com a excelência 
em Endodontia.

O nosso Compromisso
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FKG Dentaire

Fundada na Suíça em 1931, FKG Dentaire SA está a vanguardia do desenvolvimento, fabrico e distribuição de productos destinados a médicos dentistas,
endodontistas e laboratórios, onde tem como pilares básicos a inovação e a educação.

FKG caracteriza-se por ser uma empresa comprometida com a educação e sobre todo, com a inovação, permanecendo sempre perto dos seus mercados e
mais importantes. Sempre capaz de antecipar-se e responder as necessidades do cliente final, a empresa construiu alianças com as melhores universidades
do mundo. Como parte da sua convicção na passagem de conhecimentos e seu compromisso com o desenvolvimento da educação, para proporcionar um
excelente uso das suas sofisticadas ferramentas, FKG oferece, não só demonstrações, mas também formação para dentistas nos centros de treinamento
em La-Chaux-de-Fonds (inaugurado em 2014), Oslo e Dubái (inaugurados em 2013).

Equipada com uma sala desde 2013, FKG Dentaire encontra-se num proceso de desenvolvimento de uma gama de productos estéreis que irá garantir uma
maior segurança e facilidade de uso. A empresa está certificada segundo as normas e regulamentos internacionais do sector.

FKG comercializa os seus productos em todo o mundo através de uma rede de distribuidores, que são cuidadosamente seleccionados baseando-se na sua
estrutura e compatibilidade com as próprias estratégias da empresa. Para além disso, a FKG está diretamente presente em Espanha e Portugal, através da
sua delegação FKG Iberia, e no Médio Oriente através da sua delegação FKG IMEA.

Quem Somos

3© FKG Swiss Endo Iberia SL



FKG Dentaire
Headquarter: “Watch Valley” (La Chaux-de-Fonds – Suíça)
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História FKG Dentaire
Cronologia
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1931 A empresa «W. E. Flückiger» foi fundada por Willy Flückiger, engenheiro dental, com o objetivo de produzir diversos elementos (varas, ganchos, etc.).

1944 Fundação de outra companhia com o nome de «Produits Dentaires Sàrl». Esta empresa centra-se na fabricação de instrumentos de endodontia, postes e vários
parafusos.

1994 Jean Claude Rouiller asume a empresa «Flückiger & Huguenin Dentaire SA» e converte-se Director General e único acionista. A empresa passa assim a denominar-se
«FKG Dentaire SA».

1997 Desenvolveu-se um instrumento rotatório NiTi completamente revolucionário, a «Race» (Reamers with Alternating Cutting Edges), com arestas de corte alternadas. Se
desenvolveram novas máquinas CNC para produzir estas novas limas em NiTi..

1999 Lançamento da SMD «SafetyMemoDisc» um sistema que nos permite controlar la fadiga cíclica dos instrumentos

2007 Lancamento de uma nova linha de instrumentos manuais revestidos com um mango ergonómico SMG «SafetyMemoGrip», que permite controlar los ciclos de aplicação e
esterilização

2008 Lançamento da nova sequência de limas «BioRace».

2011 Lançamento da nova sequência de limas “iRace”.

2012

2013

A FKG ganha a Swiss Venture Club Award pelo seu dinamismo, alta qualidade dos productos e sua inovação continua.

FKG adopta uma nova identidade corporativa.

Lançamento do motor endodôntico FKG, o «Rooter® S», uma nova sequência de instrumentos biológicos e conservadores «BT-Race™» e um novo sistema de obturação
3D «TotalFill®».

Inauguração de uma sala de estrelização desenhada para elaborar uma gama de produtos estereis pronto para usar.

Abertura de uma sucursal no Dubái e centros de formação em Dubái e Oslo.
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História FKG Dentaire
Cronologia
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2014 FKG celebra su 20º aniversario. Apertura de un avanzado centro de formación en La Chaux-de-Fonds.

2015 Desenvolvimento de uma liga exclusiva de FKG, a «MaxWire®». Lançamento de um instrumento revolucionário e extremamente flexivel para uma limpeza óptima dos
canais, a «XP-endo® Finisher» e de um instrumento de cateterismo mecanizado com conicidade zero, a «BT-Apisafe».

2016 Lançamento da exclusiva lima «XP-endo® Shaper», a última incorporação da gama «XP-endo® Solutions». É um inovador instrumento de conformação que se pode
utilizar para simplificar radicalmente as sequências endodônticas.

2018 A FKG inaugura seu centro de treinamento em Dubai (EAU) e inaugura a FKG IMEA, filial da FKG Dentaire para atender o Oriente Médio.

2019 A FKG Dentaire lança o sistema «XP-endo® Solutions Retreatment», bem como um cimento biocerâmico de selagem a quente, o «TotalFill® BC Sealer HiFlow». FKG
Dentaire lanza el sistema «XP-endo® Solutions Retreatment», así como un cemento sellador biocerámico para técnicas en caliente, el «TotalFill® BC Sealer HiFlow».

Nascimento da FKG IBERIA, filial da FKG Dentaire para atender a todo el mercado ibérico (España y Portugal).

2020

2021

2022

A FKG apresenta 2 novas soluções para os tratamentos endodônticos: «RACE® EVO» e «R-Motion®», assim como o seu novo motor endodóntico «Rooter® Universal».
«RACE® EVO», sistema de movimento de rotação continua com liga térmica blue, a evolução do Legado RACE. Do mesmo modo, o sistema «R-Motion®» é a nova
revolução do sistema reciprocante de FKG.
.
A FKG amplia sua gama de motores de endodontia com o lançamento do Rooter® X3000, um motor endodontico sem fios, com localizador de ápice integrado, e que
permite alcançar as 3000 rpm.

A FKG expande a familia de su sistema reciprocante «R-Motion®», com duas novas limas adicionais à gama.
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FKG Iberia

FKG Swiss Endo Iberia inicia as suas
atividades em Setembro de 2019.

A nossa sede está localizada em
Madrid, de onde servimos toda a
Península Ibérica e outros territórios
de Espanha e Portugal.

Nossos escritórios são a base da
nossa equipa comercial e
administrativa, além de abrigar
nosso próprio armazém e centro de
treinamento.
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Onde estámos: Madrí - Espanha
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Situación
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Presenta internacional em mais de 110 países

▪ Appliques de cadran pour montre de prestige
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EDUCAÇÃO INOVAÇÃO QUALIDADE

OFERECER A MELHOR 
SOLUÇÃO ENDODONTICA
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Os pilares de FKG
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La Chaux-de-Fonds (CH)

Dubai (U.A.E.)

Oslo (NO)
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Centros de Formação

Educação

Madrid (ES)
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2011

iRaCe

2013 2015

XP-endo
Finisher

2017

XP-endo
Shaper

2019

XP-endo
Retreatment

Evolução Cronológica

Inovação

2020

Race EVO
R-Motion

Rooter Universal
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Race TotalFill
&

Booster Tip
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Rooter X3000



Sistema de Qualidade
Certificações de qualidade e internacionais
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Política de Qualidade
« Nos comprometemos a oferecer soluções endodonticas inovadoras que superam as expectativas dos nossos clientes. O
compromisso, a excelência, o respeito e o prazer são nossos valores fundamentais que nunca estaremos dispostos a
comprometer para conseguir os nossos objetivos de excelência operativa, comercial e organizativa. Cada funcionário
participa na concretização destes objetivos, na melhoria continua do nosso sistema de gestão de qualidade e em manter a
conformidade com a normativa aplicável. »

Certificações Internacionais
Todos os produtos de FKG levam a marca CE. FKG Dentaire está certificada de acordo com a versão actual da normativa ISO
13485.

➢ ISO 13485 :2016 EN ISO 13485 :2016 (PDF) ➢ Directive 93/42/EEC (PDF)
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https://www.fkg.ch/sites/default/files/repertoire/1_about_us/1.3_quality_system/FKG_Certificate_ISO%2013485_2016-EN%20ISO%2013485_2016.pdf
https://www.fkg.ch/sites/default/files/repertoire/1_about_us/1.3_quality_system/FKG_Certificate_Directive_93_42_EEC.pdf


ROOTED IN INNOVATION

Gama de Produtos
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Motor & Localizador 
de Ápice

Abertura & Acesso
dos canais

Glide path

Conformação & 
Limpeza

Retratamento

Obturação

Reconstrução & 
Acessórios
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Gama de Produtos
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Motor & Localizador de Apical - Rooter® X3000
MOTOR ENDO com LOCALIZADOR DE ÁPICE INTEGRADO

15

O Rooter® X3000 é o único motor de endodontia
inalâmbrico, sem escovas, com localizador de
ápex integrado, e que é capaz de alcançar as
3.300 rpm. Seu localizador de ápex incorporado
permite um tratamento mais seguro e eficiente.
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Motor & Localizador Apical - Rooter® X3000

O Rooter® X3000 pode utilizar-se como um motor de endodontia para a preparação de canais radiculares, o como 
localizador de ápex para ajudar a determinar o comprimento de trabalho do canal radicular. Para além disso, é 
possível utilizar o motor em modo multifunção (modo combinado de motor e localizador de ápex) de modo que 
ao preparar o canal radicular é possível monitorizar a posição relativa da ponta da lima dentro do canal.

3 modos disponíveis:

o Modo Motor de Endodontia
o CW – Modo de rotação continua no sentido horário.

o CCW – Modo de rotação continua em sentido anti-horario (Este modo é ideal para injetar hidróxido de calcio).

o REC – Modo de movimento reciprocante.

o ATR – Modo Auto Reverse (previne eficazmente a fractura da lima).

o Modo Localizador de Apex
o EAL – Modo Localizador de Apex para medição.

o Modo Multifunção (Motor Endo & Localizador de Apex)

Rooter® X3000 - Apresentação

16© FKG Swiss Endo Iberia SL



Motor & Localizador Apical - Rooter® X3000
Rooter® X3000 - Um motor Excelente para ganhar TEMPO e melhorar EFICIÊNCIA

17

• Contra-ângulo giratório 360º

• Carga Sem fios

• Motor Endo com Localizador de 
ápex integrado

• Sistemas FKG Pré-configurados:
o RACE® EVO

o R-Motion®

o XP-endo® Treatment

o XP-endo® Retreatment)

• 10 Memórias livres ajustáveis: 
o Movimento de Rotação Contínua

• Velocidade: 100 – 3’300 rpm 
(incrementos de 50 rpm)

• Torque: 0.4 – 4 Ncm

o Movimento Reciprocante

o Ângulos de avanço/retrocesso 
(incrementos de 10°)

© FKG Swiss Endo Iberia SL

• Mini Cabeça contra-ângulo 
e pescoço extra fino



Motor & Localizador Apical - Rooter® X3000

FACILIDADE e COMODIDADE nas tuas mãos

Peça de mão e base compacta, ligeira e portátil

Cabeça do contra-ángulo extra fino, permitindo um 

campo de operação mais claro durante o tratamento.

Centro de gravidade bem equilibrado

Ecran OLED muito intuitiva, clara e ampla.

Manipulação perfeito tanto para usuários destros 

como canhotos graças ao seu ecrã comutável.

Contra-ângulo giratório de 360°

RENDIMENTO optimizado

Forte potencia e Alta Velocidade (até 3.300 rpm)

Motor sem escovas para um maior rendimento, 

durabilidade e precisão.

Localizador de apex incorporado de alta precisão.

Carga sem fios.

Liberdade de ajuste e de fácil configuração.

Batería de Litio de 2000 mAh de máxima duração. 

Funções Apicais: “Apical Slow down”, “Apical Reverse” 

y “Off”.

Função Auto-reverse.
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Rooter® X3000 - Características & Vantagens
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Motor & Localizador Apical - Rooter® Universal
MOTOR ENDO com LOCALIZADOR DE APEX INTEGRADO
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O Rooter® Universal é um motor de endodontia,
sem fios, com localizador de ápex integrado.
Devido à sua grande variedade de funções e a sua
potente capacidade de obter medições precisas, o
clínico pode preparar e realizar de forma fácil e
simples seus tratamentos de instrumentação e
limpeza do canal radicular, garantindo um
resultado perfeito no tratamento do canal.

© FKG Swiss Endo Iberia SL

NUEVO!



Motor & Localizador Apical - Rooter® Universal
Rooter® Universal - Características & Vantagens
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Luz LED

Carga Sem Fios

Motor Endo com 
Localizador de ápex 
integrado

Sistemas FKG Pré-determinados: 
(RACE® EVO, R-Motion® e XP-endo®)

Opção de 5 memórias livres:
✓ 4 memórias movimento Rotatório

✓ 1 memória movimento Reciprocante

3 modos de trabalho

Seleção de Velocidade e Torque
✓ Velocidade: 150 – 1’000 rpm

✓ Torque: 0.6 – 3.9 Ncm

Opção de programação de movimento de rotação contínua ou 
reciprocante e activação de funções “Apical Reverse” y “Apical Slow”.

© FKG Swiss Endo Iberia SL

Modo
Motor Endo

Modo
Localizador

Modo
Multifunção

(Motor + Localizador)



Abertura e acesso aos canais
Instrumentos Rotativos – Brocas & Gates
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Brocas e Kit de acesso à cavidade: Jogo de instrumentos rotatórios, consta de 5 brocas, disponíveis em formato de

blíster de 5 unidades ou em kit sortido (5 unidades/blíster) que podem utilizar-se com uma turbina ou um contra-ângulo de velocidade
crescente para a preparação da cavidade de acesso endodontico. Os instrumentos utilizam-se a distintas velocidades (60.000 a 120.000
min-1).

Composición del Kit (5 instrumentos):

✓ Broca redonda de diamante 016, ISO 016, 25 mm

✓ Broca redonda de carboneto 012, ISO 016, 25 mm

✓ Broca cilíndrica de carboneto 012, ISO 012, 19 mm

✓ Broca cónica de diamante com «borde seguro» 012, ISO 012, 25mm

✓ Broca cónica de diamante com «borde seguro» 017, ISO 017, 25mm

Gates: Os alargadores que utilizam-se para ampliar e alisar a parte coronária dos canais e permitir um melhor acesso aos

instrumentos de conformação. O seu uso está estritamente limitado à parte reta dos canais.

Os instrumentos Gates têm uma forma ovalada, com uma ponta guia de segurança arredondada e bordos de corte afiados.

Ø ISO 50, 70, 90, 110, 130, 150

Longitude: 19 mm

Velocidade recomendada: 1.200 rpm

Disponível em caixa (6 un. iguais ou sortidas)
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Cateterismo mecanizado – Limas Manuais
Limas manuais, fabricadas em aço o Niti para permitir a sondagem e desbridamento do canal.
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As limas endodonticas manuais, feitas de aço ou NiTi, tem uma ponta de segurança arredondeada, que é uma característica exclusiva da
FKG, tem também um cabo ergonómico, a SafetyMemoGrip (SMG) que oferece um melhor agarre, graças ao seu maior diâmetro traseiro.
Para além disso, no extremo do cabo esta desenhou um indicador de "usos" de 8 pétalas/segmentos, que permite ao dentista controlar a
informação sobre o número de ciclos de uso e esterilização, e que deve ser retirado a cada uso, até concluir os 8 usos, e seus subsequentes
resíduos finos.

Também existem as chamadas limas de acho manuais "Flex", que proporcionam uma maior flexibilidade. São reconheciveis graças ao
pequeno"F" fixada na sua asa, é igual às de NiTi manuais.

As limas manuais também estão disponíveis com o punho Ergoflex. As suas particulares características ergonómicas, uma secção
arredondada seguida de uma secção plana, facilitam o agarre na hora de limar e impedem a rotação acima de 180°.

Limas K (Kerr) Limas H (Hedström)
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Cateterismo mecanizado – Limas Manuais
Limas manuais, fabricadas em aço, o Niti para permitir a sondagem e o desbridamento do canal.
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Limas K: As limas K estão perfeitamente adaptadas para a exploração e permeabilização durante a preparação do canal. Fabricadas
em aço inoxidável, as limas K são instrumentos mais rígidos que as Reamers (espaçadores), e por essa razão mais eficazes na hora da
sua introdução no canal.

Longitude: 21, 25, 31 mm

Conicidade: 2%

Disponível em blíster (6 un. iguais ou sortidas (6-25, 15-40 o 45-80))

Limas K-Flex: Fabricadas em aço inoxidável o NiTi, as limas K-Flex são mais flexiveis que as limas “K” convencionais, com o qual
facilita o tratamento dos canais curvos, sendo a sua preparação com minimas possibilidades de formação de degraus ou perfurações.
As limas K-Flex identificam-se com a letra “F” no cabo.

✓ Aço:

Ø ISO 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

✓ Niti: 

Ø ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40 (NiTi)

Longitude: 21, 25, 31 mm

Conicidade: 2%

Disponível em blíster (6 un. iguais ou sortidas (15-40))
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Cateterismo mecanizado – Limas Manuais
Limas manuais, fabricadas de aço ou Niti para permitir a sondagem e o desbridamento do canal.
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Limas H (Hedström): As limas H de bordes afiados utilizam-se para exploração, permeabilização ou extracção de restos.
Fabricadas em aço inoxidável, estas limas só se podem utilizar em movimento de tracção devido ao seu perfil. Por conseguinte,
utilizam-se essencialmente para a ampliação depois de passar a lima K do mesmo número e para a evacuação de restos e tecidos
orgânicos.

Longitude: 21, 25, 31 mm

Conicidade: 2%

Disponível em blíster (6 un. iguais ou sortidas (15-40 ou 45-80))

Limas H-Flex (Hedström): Fabricadas em aço inoxidável o NiTi, estas limas só se podem utilizar em movimento de tracção
devido ao seu perfil. Por conseguinte, utilizam-se essencialmente para a ampliação depois de passar a lima K do mesmo número e para
a evacuação de restos e tecido orgânico.

✓ Aço:

Ø ISO 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

✓ Niti:

Ø ISO 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 (NiTi)

Longitude: 21, 25, 31 mm

Conicidade: 2%

Disponível em blíster (6 un. iguais ou sortidas (15-40))
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Cateterismo mecanizado – Limas Rotatórias
Instrumentos rotatórios, fabricadas em NiTi, para permitir a sondagem e o desbridamento do canal.
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Os instrumentos rotatórios de NiTi oferecem uma preparação da via de deslizamento de maneira mais fiável que os instrumentos manuais.

Mediante seu uso, obtem-se um maior respeito da anatomia dos terços médio e apical, sem transporte nem formação de barreira. Graças à
sua ligeira conicidade e extrema flexibilidade, os instrumentos rotatórios NiTi seguem com perfeição a anatomia do canal e utilizam-se sem
pressão até ao CT (comprimento de trabalho), permitindo assim uma melhor conformação do canal.

ScoutRace Race ISO 10

© FKG Swiss Endo Iberia SL

Já disponível em 
RACE® EVO, com 

liga térmica blue e 
controlo de 

memória de forma! 



Cateterismo mecanizado – Limas Rotatorias
Limas rotatórias, fabricadas en Niti para permitir a sondagem e o desbridamento do canal.
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ScoutRace: Sequência de três instrumentos, com conicidade de 2%, desenhada para canais com forte curvatura ou em forma de
«S». Ao serem instrumentos de primeira passagem, utilizam-se depois de determinar o CT (comprimento de trabalho), utilizando limas
K manuais ou um localizador de ápex.

3 instrumentos: ISO 10/.02,15/.02 y 20/.02

Longitude: 21, 25, 31 mm

Velocidade ótima: 800 rpm (600 rpm mínimo)

Toque: 1,5 Ncm

8 usos recomendados: Control mediante los SMD 

(Pétalas – SafetyMemoryDisc)

Disponível em blíster estéril (6 un.: 2x 10.02 + 2x 15.02 + 2X 20.02)

Race ISO 10: Desenhada para canais calcificados ou muito estreitos. São uma sequência de três instrumentos, todos com um
tamanho ISO 10 e com conicidades de 2%, 4% y 6%. Estão concebidos para alcançar o CT (comprimento de trabalho), quando as limas K
ISO 6 ou 8 não conseguem avançar.

3 instrumentos: ISO 10/.02, 10/.04 y 10/.06

Longitude: 21, 25, 31 mm

Velocidade óptima: 800 rpm (600 rpm mínimo)

Torque: 1,5 Ncm

8 usos recomendados: Control mediante os SMD 

(Pétalas – SafetyMemoryDisc)

Disponível em blíster estéril (6 un: 2x 10.02 + 2x 10.04 + 2 10.06)
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Já disponível em 
RACE® EVO, com 

liga térmica blue e 
controlo de 

memória de forma! 



Conformação e limpeza do canal
Sistemas de limas: Race®, iRaCe®, RACE® EVO, R-Motion® e XP-ENDO® Soluções
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RaCe®

iRaCe®
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Conformação e limpeza do canal
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Sistemas de limas: Race®, iRaCe®, RACE® EVO, R-Motion® e XP-ENDO® Soluções
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Conformação e limpeza do canal
Sistema RaCe®
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RaCe®:
A gama de instrumentos RaCe® (Reamer with Alternating Cutting Edges) podem-se utilizar em sequências “ad hoc” segundo a
necessidade profissional e também estão disponíveis em sequências específicas.

Todos os instrumentos da familia RaCe® incluem um desenho exclusivo que evita que se enrosquem (alternando as arestas de corte),
um pulido electroquímico que melhora a resistência à fadiga e à corrosão, uma grande flexibilidade que permite ao usuário seguir as
curvaturas do canal e uma ponta de segurança arredondada que garanta um centrado perfeito do instrumento dentro do canal. Os

instrumentos RaCe® são compatíveis com os SMD (Discos 8 Pétalas – SafetyMemoryDisc), através dos quais podemos controlar o
número de usos da lima.

GAMA INSTRUMENTOS RACE®:
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Conformação e limpeza do canal
Sistema iRaCe® & iRaCe® Plus
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iRaCe®: Rápido, Eficaz e Seguro
Graças às suas exclusivas características, facilidade de uso e manipulación, iRace oferece com apenas três instrumentos rotatórios NiTi,
tratar a maioria dos casos (conductos rectos, ligeiramente curvos ou largos), proporcionando um ganho de tempo considerável. A
sequência iRace permite realizar praparações até um diámetro de ISO 30/.04.

3 instrumentos: R1 15/.06, R2 25/.04 y R3 30/.04
Longitude: 21, 25, 31 mm
Velocidade recomendada: 600 rpm (400 rpm mínimo)
Torque: 1,5 Ncm
8 usos recomendados: Controlo mediante a SMD 
(Pétalas – SafetyMemoryDisc)

Disponível em blíster estéril (3 uni: R1 + R2 + R3)

iRaCe® Plus:
Complementa a sequência básica iRaCe®. Composto por dois instrumentos de grande flexibilidade (com uma conicidade de .02) que
permitem o tratamento dos casos mais dificeis (canais de forte curvatura, estreitos e calcificados).

2 instrumentos: R1 15/.06, R2 25/.04 y R3 30/.04
Longitude: 21, 25, 31 mm
Velocidade recomendada: 600 rpm (400 rpm mínimo)
Torque: 1,5 Ncm
8 usos recomendados: Controlo mediante a SMD 
(Pétalas – SafetyMemoryDisc)

Disponível em blíster estéril (4 um: 2x 20.02 + 2x 25.02)
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Conformação e limpeza do canal

O LEGADO DAS RACE

RACE® EVO é a última evolução do nosso
famoso e comprobado sistema rotatório
RaCe. A grande fiabilidade e características
genuinas de Race, soma-se um exclusivo
tratamento térmico patentado e uma
maior capacidade de velocidade de
rotação, permitindo que os novos
instrumentos RACE® EVO sejam mais
seguros, fáceis de controlar e mais
eficientes que nunca.

Sistema RACE® EVO
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NOVO!



Conformação e limpeza do canal

CARACTERÍSTICAS

– “Reamer with Alternating Cutting Edges” (RaCe®)

– Secção transversal triangular

– Ponta de segurança arredondada

– Pulido Electroquímico

– Multi-usos: (8 usos recomendados)

– Tratamento térmico blue
– Controlo de memória de forma

PROTOCOLO DE USO
– Alta velocidade com Baixo torque:

• 800 -1’000 rpm
• 1.5 Ncm

Sistema RACE® EVO - Características e Protocolo
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Para toda a gama RACE® EVO

© FKG Swiss Endo Iberia SL

NUEVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema RACE® EVO – Características & Vantagens
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CARACTERÍSTICAS VANTAGENS

Desenho RaCe • Baixo efeito de aparafusamento e melhor control do instrumento

Baixa conicidade • Minimamente invasivo

Secção transversal triangular
• Eficiência de corte optimizada (x 1,5 superior vs. RaCe)
• Maior flexibilidade devido ao seu núcleo de menor tamanho
• Mais espaço para a eliminação de detritos

Punta de segurança arredondada • Menor risco de perfurações
• Melhor centrado do instrumento dentro do canal

Pulido electro-químico • Maior resistência contra a fadiga cíclica e a corrosão
• Facilidade de limpeza e desinfeção

Tratamento térmico

• Pré-dobrado
• Mais seguro (o instrumento adverte deformando-se antes de fracturar)
• Maior flexibilidade (x 1,4 superior vs. RaCe)
• Baixo efeito de transporte

• Mais resistência à fadiga cíclica (x 2,8 superior vs. RaCe)
• Maior resistencia e tempo para fractura (vs. RaCe)
• Melhor visibilidade (Eliminação da SMD de série)
• Sequência mais curta
• Mais rápido: Menor tiempo de conformação do canal  
• Menor força necessária exercida para baixo

Alta velocidade
• Baixo stress para a dentina
• Detritos mais pequenos
• Progressão mais suave do instrumento

© FKG Swiss Endo Iberia SL

NUEVO!



Conformação e limpeza do canal

IDENTIFICAÇÃO DA CONICIDADE (1) E DO DIÂMETRO ISO (2)

MARCAS DE PROFUNDIDADE (EM MILIMETROS)

Disponiveis em instrumentos de 19 / 21 / 25 / 31 mm

TOPE ENDODONTICO - LONGITUDE ISO / PARTE ACTIVA

Sistema RACE® EVO - Discrições Técnicas

35© FKG Swiss Endo Iberia SL

(1) Conicidade do anel fino

(2) Diâmetro ISO do anel grande

(Exemplo em instrumentos de 25 / 31 mm)

NUEVO!



Conformação e limpeza do canal

SUA ABORDAGEM. SUA 
ELEIÇÃO

RACE® EVO, permite eleger a sua
abordagem terapêutica. Com a nossa
completa gama de instrumentos poderá
tratar com éxito os mais diversos
sistemas radiculares. Só tem que
começar com a sequência de
instrumentos básicos e ir ampliando
gradualmente o tamanho do canal.

A sequência básica das RACE® EVO
consta de 2 sequências independentes,
incluindo 1 Glide Path y 2 instrumentos
de conformação: Sequência RACE® EVO
4% e Sequência RACE® EVO 6%. Existe,
também, uma opção de dois tamanhos
de instrumentos maiores para canais
largos.

Sistema RACE® EVO – 2 opções de Sequência Básica

36© FKG Swiss Endo Iberia SL

NUEVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema RACE® EVO – Gama Completa (Calibres e Conicidades)
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4%

15/.04 25/.04 30/.04 40/.04 50/.04

6%

25/.06 30/.06 35/.06

2%

15/.0210/.02 20/.02 30/.02 40/.0615/.0625/.08 10/.04 20/.04 35/.04

8%

Gama Completa RACE® EVO - Disponível em: 21mm /25 mm /31 mm

NOVO!

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Conformação e limpeza do canal
Sistema RACE® EVO – Sequências & Gama Reposições

38

Secuencia RACE® EVO 4%: Sequência de três instrumentos: 
RE1 15/.04, RE2 25/.04 e RE3 30/.04

Disponível em blíster estéril (3 un: RE1 + RE2 + RE3)

Sequência RACE® EVO 6%: Sequência de três instrumentos: 
RE1 15/.04, RE2 25/.04 y RE3 25/.06

Disponível em blíster estéril (3 un: RE1 + RE2 + RE3)

© FKG Swiss Endo Iberia SL

Gama RACE® EVO: 18 opções de tamanho:
Disponível em blíster estéril – Reposições (6 unidades)

Referências incluidas nas sequências independentes e  
correspondentes limas adicionais

Referencias ampliadas, já disponíveis.

NUEVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema RACE® EVO – Referências da gama
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NOVO!





Conformação e limpeza do canal

®

Sistema R-Motion® - A Revolução Reciprocante
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NOVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema R-Motion® - Discrição
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®

NUEVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema R-Motion® - Principais Vantagens
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®

®

NUEVO!



Conformación y limpieza del conducto
Sistema R-Motion® - Gama de productos
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* Para conductos calficados

*



Conformação e limpeza do canal

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Sistema R-Motion® - Propriedades & Características
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NOVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema R-Motion® - Secção Transversal e Ponta patentada
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NOVO!



Conformação e limpeza do canal

➢

➢

➢
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DENTSPLYFKG

Sistema R-Motion® - Tratamento térmico & Electroquímico

© FKG Swiss Endo Iberia SL

NOVO!



Conformação e limpeza do canal

IDENTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO ISO (1)

MARCAS DE PROFUNDIDADE (EM MILIMETROS)

Disponiveis nos instrumentos de 19 / 21 / 25 / 31 mm

Sistema R-Motion® - Discrições Técnicas
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(1) Identificação diâmetro ISO no anel do cabo e no stop

(Exemplo nos instrumentos de 25 / 31 mm)

NOVO!



Conformação e limpeza do canal

Característica específica da R-Motion® Glider
➢

Porque é que este instrumentos tem uma conicidade variável?
➢

®

➢

Sistema R-Motion® - Características R-Motion® Glider

49

ISO 15

®

© FKG Swiss Endo Iberia SL

Imagem da Dra. Ana Laura Resa (Argentina)

NOVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema R-Motion® - Características & Vantagens

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Identificação • Fácil identificação ISO e distinção, no que diz respeito a um instrumento de rotação reciprocante (Familia FKG)

Baixa Conicidade • Mínimamente invasivo

Extremidades de corte alternados • Baixo efeito de rosca e melhor controlo do instrumento

Secção transversal triângular 
arredondada

• Alta eficiência de corte
• Maior flexibilidade devido ao núcleo pequeno
• Mais espaço para a eliminação de detritos
• Só uma direção de corte adaptada ao modo de movimento reciprocante

Ponta reciprocante otimizada

• Menos risco de prefuração
• Melhor centrado do instrumento
• Melhor eficiência de corte (devido a um diâmetro menor que o tamanho ISO (o que permite realizar a conformação e  

instrumentação do canal radicular com uma única lima))

Pulimento electroquímico
• Melhor resistência contra a fadiga e à corrosão
• Facilidade de limpeza e desinfeção

Tratamento térmico Blue

• Possibilidade de pre-curvar o instrumento
• Mais resistência à fadiga cíclica (vs. Wave One Gold & Reciproc Blue*)
• Maior duração do instrumento até à fratura (vs. Wave One Gold & Reciproc Blue*)
• Mais seguro (o instrumento avisa ao deformar-se antes de fraturar)
• Máxima flexibilidade (vs. Wave One Gold & Reciproc Blue*)
• Efeito de transporte mais baixo (vs. Wave One Gold & Reciproc Blue*)

*Segundo estudos realizados em laboratórios

© FKG Swiss Endo Iberia SL 50

NOVO!



Conformação e limpeza do canal
Sistema R-Motion® – Gama de produtos

51

R-Motion®

Glide Path Canais Standard Canais 
Médios

Canais 
Largos

R-Motion 
Glider

R-Motion 
25

R-Motion 
30

R-Motion 
40

R-Motion 
50

15/.03v 25/.06 30/.04 40/.04 50/.04

O sistema R-Motion® não requer um sistema específico de obturação (ISO/cores standard)

Reposição R-Motion®:
Disponível em blíster estéril de 3 
unidades

© FKG Swiss Endo Iberia SL

NOVO!

Canais
calcificados

R-Motion 
Glider C

15/.03v

R-Motion 
20

20/.04
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Conformação e limpeza do canal
Sistema XP-ENDO® Solutions

53

O XP-Endo® Solutions é um sistema 3D que
pode ser utilizado tanto para o tratamento,
como para o retratamento de canais, e
consta de 2 limas diferentes: XP-Endo®
Shaper e XP-Endo® Finisher.

Através da sua tecnología MaxWire®, os
instrumentos expandem-se à temperatura
corporal para permitir uma endodontia fácil
e segura, onde por sua vez preserva
também a dentina. Este sistema apresenta
uma alta adaptabilidade e ferramentas
mínimamente invasivas para a máxima
proteção do canal.

© FKG Swiss Endo Iberia SL

O sistema XP-endo® Solutions é, com diferenciação, o sistema endodôntico 3D mais completo disponível na atualidade,
oferecendo soluções innovadoras, que garantem um tratamento altamente adaptativo e menos invasivo, utilizando um
menor número de instrumentos.



Conformação e limpeza do canal
Sistema XP-ENDO® Solutions – Lima XP-Endo® Shaper

54© FKG Swiss Endo Iberia SL

Simplifique as endodontias! A XP-ENDO® Shaper é um inovador instrumento de conformação que pode-se utilizar para
simplificar radicalmente as sequências endodonticas, permitindo a limpeza do conducto 3D garantindo um tratamento
menos invasivo. As tecnologias MaxWire® y Booster Tip combinam-se para fazer com que o XP-endo Shaper seja um
sistema único de uma lima só.

➢ Capacidade para conformar de Ø 15 a Ø 
30

➢ Desenhado com seis arestas cortantes 
para um óptimo guiado

➢ Capacidade de óptima expansão, até 3 
vezes o tamanho do seu núcleo

➢ Adaptação perfeita às irregularidades 
dos canais.

➢ Excelente resistência à fadiga cíclica

➢ Super-elasticidade e flexibilidade 
extrema

➢ O seu desenho único patentado, 
proporciona uma inigualável eliminação 
dos restos.

➢ As paredes de dentina sofrem uma 
pressão mínima.



Conformação e limpeza do canal
Sistema XP-ENDO® Solutions – Lima XP-Endo® Shaper
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XP-Endo® SHAPER:

Com a sua forma serpenteante, XP-endo® Shaper está desenhada principalmente para a conformação de canais.
Graças a seu núcleo adaptativo e a sua conicidade de 1 % associada a um Booster Tip (ponta guía), XP-endo® Shaper
pode conformar todo tipo de canais com uma maior proteção da forma original da raíz, desde as estructuras mais
comuns até às mais complexas.

As tecnologías MaxWire® y Booster Tip combinam-se para fazer com que a XP-endo® Shaper seja uma lima que se
adapte ao canal.

Tem a capacidade para iniciar a conformação con un diâmetro ISO de 15 e alcançar um diâmetro ISO 30 e também
para aumentar a conicidade de .01 até pelo menos .04. Permite alcançar uma conformação de canais mínima de
30/.04 com um único instrumento.

El XP-endo® Shaper é o instrumento ideal para o tratamento da maioria dos canais.

Ø ISO: 30
Conicidade: 4 %
Longitude: 21, 25, 31 mm
Velocidade óptima: 800 - 1.000 rpm
Par: 1 Ncm

Disponível em blísters estéreis (6 un. o 3 un.)

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Conformação e limpeza do canal
Sistema XP-ENDO® Solutions – Opções de Sequências XP-endo® Shaper
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Sequência XP-endo® Shaper:
A Sequência XP-endo® Shaper, são 3 instrumentos
para um cataterismo mecanizado utilizando limas K e
conformação por parte da XP-endo Shaper.

Disponível em blíster estéril de 6 un:

(2 x Lima K10 + 2 x Lima K15 + 2 x XP-endo Shaper)

Sequência XP-endo® Shaper Plus:
A Sequência XP-endo® Shaper Plus, são 4 instrumentos
para um tratamento integral, desde o cataterismo
mecanizado até a limpeza dos canais, dando também
uma excelente conformação.

Disponível em blíster estéril de 4 un:

(Lima K 10 + lima K 15 + XP-endo Shaper + XP-endo Finisher)

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Conformação e limpeza do canal
Sistema XP-ENDO® Solutions – Lima XP-endo® Finisher
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Melhore as Endodontias! A XP-ENDO® Finisher é o sistema de limpeza mecânico universal. Baseado nos principios de
memória de forma da liga NiTi e graças a sua extraordinária capacidade de expansão, a lima XP-endo Finisher é capaz de
tratar canais radiculares com morfologias muito complexas, desde os mais estreitos até aos de maior tamanho, dos canais
mais rectos aos mais fortemente curvados.

➢ Seu desenho revolucionário proporciona 
uma melhor capacidade de limpeza em 
zonas até agora impossíveis de alcançar.

➢ Ponta exclusiva

➢ Optimização extrema da sua capacidade 
de expanção, até 100 vezes o tamanho 
do seu núcleo

➢ Perfeita adaptação para os canais 
radiculares com qualquer morfologia

➢ Excelente resistência a la fadiga cíclica

➢ Flexibilidade e agilidade extremas

➢ Especialmente desenhado para uma 
completa eliminação dos restos

➢ Excepcionais características para a 
conservação da dentina



Conformação e limpeza do canal
Sistema XP-ENDO® Solutions – Lima XP-endo® Finisher
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XP-endo® FINISHER:

A lima XP-endo® Finisher está desenhada para oferecer umas propiedades de expanção óptimas graças ao seu
desenho minimalista, que garante uma limpeza suave e extraordinariamente eficiente das paredes do canal radicular.

Graças ao pequeno tamanho do seu núcleo (ISO 25 de diâmetro) e a sua conicidade zero, a XP-endo Finisher oferece
uma incrível flexibilidade e mostra uma inigualável resistência a fadiga cíclica. Assim mesmo, a lima fará contacto e
limpará a dentina, mas não mudará a forma original do canal. Com a XP-endo Finisher atinge-se uma limpeza ótima
do canal radicular ao mesmo tempo que conserva a dentina. Este instrumento universal pode-se utilizar com
posterioridade em qualquer preparação de canal radicular com diâmetros ISO 25 ou superiores.

XP-endo® Finisher encontra-se disponível em dois tamanhos: ISO 025 e ISO 030 (Finisher R), ambos com uma
conicidade de 0 %. Os dois instrumentos podem limpar as paredes do canal: Finisher R (ISO 30) está destinada aos
casos de retratamento, enquanto que a versão Finisher (ISO 25) está concebida para o tratamento inicial.

Ø ISO: 25 (Tratamento)
Ø ISO: 30 (Retratamento)
Conicidade: 0 %
Longitude: 21, 25, 31 mm
Velocidade óptima: 800 - 1.000 rpm
Par: 1 Ncm

Disponível em blíster estéril (3 un.)

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Retratamento
Sistema D-RaCe®, Sistema XP-ENDO® Solutions Retratamento
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D-RaCe®: A desobturação mais fácil

Os instrumentos D-RaCe® utilizam-se para extrair dos canais a maior parte do material antigo de obturação da raíz, tal como
Guta Percha, obturadores ou materiais a base de resina.

O surtido D-RaCe® consta de duas limas NiTi: DR1 y DR2.

➢ O primeiro instrumento, DR1, conta con uma ponta ativa para manipular o material de obturação e utiliza-se nos
primeiros milímetros das partes coronal e recta do canal.

➢ Uma vez claro o acesso com a DR1, utiliza-se o segundo instrumento, DR2, para chegar ao Comprimento de Trabalho (CT).
Este instrumento foi desenhado para um só uso devido à grande carga de trabalho a que está sujeito. A conformação
levará a cabo mediante instrumentos FKG especializados.

2 instrumentos: DR1 30/.10, DR2 25/.04

Longitude: DR1 15 mm, DR2 25 mm

Velocidad recomendada da DR1: 1.000 rpm (800 rpm minimo)

Velocidade recomendada da DR2: 600 rpm (400 rpm minimo)

Torque: 1,5 Ncm

DR2: Uso único

Disponível Blíster estéril 6 un (DR1 o DR2) ou em surtido (2 x DR1 + 2 x DR2)

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Retratamento
Sistema D-RaCe®, Sistema XP-ENDO® Solutions Retratamento
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XP-endo® Retratamento: Simplifica o protocolo de Retratamento e reduz o tempo de operação

A XP-endo® Retreatment é uma solução de tratamento total e integral que combina as propriedades únicas das nossas duas
limas, garantindo uma maior capacidade de manobra nos processos de retratamento de canais radiculares e resultados da
mais alta qualidade.

➢ XP-endo® Shaper: A sequência clínica XP-endo® Retreatment utiliza a lima XP-endo® Shaper, que actúa como um saca 
rolhas para eliminar o material de obturação do canal com extrema precisão e eficiência.

➢ XP-endo® Finisher R: Está concebida para casos de retratamento, e conta com um diâmetro de núcleo superior (ISO 
30)  à XP-endo® Finisher (ISO 25), fazendo-a ligeiramente mais rígida e eficiente na hora de eliminar materiais de 
obturação de raíz colado nas paredes do canal, especialmente na curvatura ou em zonas ovaladas.

Ø ISO 30
Conicidade: 0 %
Longitude: 21, 25, 31 mm
Velocidade ótima: 800 - 1.000 rpm
Torque: 1 Ncm
Disponível em blíster estéril de 3 un (iguais)

➢ Sequência XP-endo® Retreatment
3 instrumentos para um retratamento integral, desde la desobturação até à limpieza do canal, além da remoção de
materiais de obturação da raíz.

Disponível em blíster estéril de 3 un:
(DR1 + XP-endo Shaper + XP-endo Finisher R)

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Obturação
Materiais Biocerâmicos, Pontas de Guttapercha, BC Points, Pontas de Papel, Sensipast, Condensadores, Espaçadores

61

A linha de produtos biocerâmicos TotalFill® são materiais pre-misturados, utilizados nos tratamentos
endodonticos e está disponível para dois tipos de uso, permitindo obturação 3D e reparações radiculares
e obturações retrógradas.

A gama TotalFill® divide-se entre Cimentos Seladores (BC), ideais para a obturação de canais radiculares, e Materiais Reparadores
de Raiz (RRM), em formato de massa e indicados para a reparação de canais e preenchimentos retrógrados.

© FKG Swiss Endo Iberia SL



Obturação
Materiais Biocerâmicos Seladores – TotalFill® BC Sealer™
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A obturação possibilita a prevenção de qualquer recontaminação mediante el selamento tridimensional do sistema de canais para
garantir uma impermeabilidade duradoura. FKG oferece soluções avançadas e biológicas para númerosas técnicas de obturação.

A linha de cimentos seladores biocerâmicos TotalFill® são materiais pre-misturados e está disponível em
dois tipos de formato, dependendo da técnica de obturação utilizada…

TotalFill® BC Sealer™: É um selador, altamente radiopaco e hidrófilo, forma hidroxiapatita ao fixar e estabelece

ligações químicas, tanto com a dentina como com as nossas pontas biocerâmicas (TotalFill® BC Points™). El BC Sealer atua
como um selador antibacteriano durante a fixação(2hs) devido ao seu pH altamente alcalino, e a diferença dos selladores
tradicionais, o BC Sealer nâo exibe nenhuma contração.

Dispensa-se utilizando uma seringa em casos de obturação de canal radicular.

Disponível em Seringa de 2g + 15 pontas descartáveis

© FKG Swiss Endo Iberia SL

❖ Técnica baseada no selamento

❖ Ótimo para a obturação a frío

❖ Biocompatível

Características Principais



Obturação
Materiais Biocerâmicos Seladores – TotalFill® BC Sealer HiFlow™
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TotalFill® BC Sealer HiFlow™: Em comparação com TotalFill® BC Sealer™ standard, o TotalFill® BC Sealer HiFlow™

exibe uma viscosidade mais baixa quando se aquece e é mais radiopaco, por isso, é ideal para técnicas de obturação a quente.

Disponível em Seringa de 1.5g + 15 pontas descartáveis

Características Principais

❖ Técnica baseada na condensação

❖ Ótimo para la obturação a quente

❖ Baixa viscosidade quando se aquece

❖ Maior radiopacidade
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Obturação
Materiais Biocerâmicos Reparadores - TotalFill® RRM™

64

TotalFill® BC RRM™: O material de reparação TotalFill® BC RRM comercializa-se em 3 consistências diferentes

especialmente formuladas: como pasta (seringa de 1 g), massa (boião de 2,5 g) ou massa de fixação rápida (seringa de 0,3 g).

O material de reparação radicular (RRM) é muito resistente à lavagem e é ideal para todos os tipos de reparação radicular e
tratamentos de recobrimento pulpar. Muito fácil de manipular, robusto e con um tempo reduzido de fixação (apenas 20 min.
para a fixação rápida) é também biocompatível e osteogénico.

❖ TotalFill® BC RRM™ Paste
Indicado tanto para o tratamento de
perfurações e reabsorções, como
para o recobrimento da pulpa.
Disponível em forma de pasta
injetável, pré-misturada de baixa
viscosidade, e disponível em seringa
de 1 g.

❖ TotalFill® BC RRM™ Putty
Indicado para la apexificação e
preenchimento. o objetivo principal
é criar uma barreira apical duradoura
e a regeneração de tecidos. Sua
consistência é ligeiramente mais
grossa e mais maleável que a
TotalFill® BC RRM™ Paste e vem
disponível em frasco de 2.5 g.

❖ TotalFill® BC RRM™ Fast Set 
Putty
Tem as mesmas propriedades, mas a sua
composição química difiere ligeiramente,
o que permite endurecer em um tempo
récorde: apenas 20 minutos. Está pronto a
usar e disponível em seringa Sanidose™ de
0.3 g.
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Obturação
Sensipast

65

Sensipast: É um lentulo com exclusivo mecanismo de segurança. Sensipast é o único portador de pasta com um travão

automático de segurança para trabalhar sem stress. Quando está ativo, o travão automático reacciona antes de que se podem romper
as espirais. O travão em miniatura está alojado dentro do cabo do instrumento Sensipast, um desenho exclusivo que le permite ser
utilizado com a maioria dos contra-ângulos do mercado.

Ø ISO 25, 30, 35, 40

Longitude: 21, 25, 29 mm

Disponível em Caixa de 4 unidades (iguais ou sortidas)
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Obturação
Pontas de Papel, Pellets

66

Pontas de papel: As pontas de papel utilizam-se para secar os canais e permitir uma melhor adesão dos materiais de selado e

obturação. Enrolado sem ligantes, as pontas de papel são muitos absorventes, rígidas e flexiveis ao mesmo tempo. Estão disponíveis
em uma ampla variedade de tamanhos ISO e paquetes.

❖ Caixa individual:

Ø ISO 15 a 80: 02

Ø ISO 15 a 50: 04

Ø ISO 15 a 40: 06

❖ Caixa Sortida:

Ø ISO 15-40 o 45-80: 02, 04, 06

Disponível em caixa com 200 unidades

TotalFill® BC Pellets: É um material de obturação biocerâmico. São pellets usados para a técnica vertical quente a 150ºC -

220ºC, junto a TotalFill BC Sealer Hiflow. 

Disponível em caixa com 100 unidades
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Obturação
Pontas de Guttapercha, BC Points (Pontas de Guttapercha Biocerâmicas)

67

Guttapercha: As nossas pontas de Guttapercha são radiopacas (sem Cadmio) e comercializam-se em uma ampla variedade de
diâmetros ISO e opções.

❖ Caixa individual:
Ø ISO 15 a 80: 02
120 un.

Ø ISO 15 a 50: 04
60 un.

Ø ISO 15 a 40: 06
60 un.

Guttapercha TotalFill® BC Points™: Nossas pontas de Guttapercha BC estão impregnadas com partículas 
biocerâmicas que permitem a ligação química com os seladores TotalFill® BC Sealer™ y TotalFill® BC Sealer HiFlow™ .

❖ TotalFill® BC Points™: Disponível em caixa ou roda

✓ 100 un: 02
✓ 60 un: 04
✓ 60 un: 06
✓ 300 un: Roda sortida (02, 04)
✓ 240 un: Roda sortida (06)

❖ TotalFill® BC Points™ HiFlow 150 Series: Disponível em caixa

✓ 60 un: 04

❖ Caixa sortida:

Ø ISO 15-40 o 45-80: 02

120 un.

Ø ISO 15-40 o 45-80: 04, 06

60 un.
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Obturação
Spreadres, Pluggers
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Os Spreaders (Espaçadores digitais) e Pluggers (Espaçadores ponta plana) adquirem um relevante protagonismo, já que sua função é criar
espaços para introduzir os cones acessórios e por sua vez, condensá-los e compactá-los até formar junto com o cone principal e o selador,
uma massa que preencha a totalidade do canal principal.

Os Espaçadores e Condensadores são fabricados em aço ou NiTi, e dispõe de um cabo ergonómico, o SafetyMemoGrip (SMG) que oferece
uma melhor pega, graças ao seu maior diâmetro traseiro. Além do mais, no extremo do cabo está um indicador de "usos" de 8
pétalas/segmentos, que permite ao dentista controlar a informação sobre o número de ciclos de uso e esterilização, e que deve ser tirado a
cada uso, até concluir os 8 usos.

Spreaders (Espaçadores
Digitais)

Pluggers (Espaçadores ponta plana)
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Cateterismo mecanizado – Limas Manuais
Limas manuais, fabricadas em Aço ou Niti para permitir a sondagem e desbridamento do canal.
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Spreaders (Espaçadores): Os Spreaders ou espaçadores são instrumentos manuais com uma ponta cónica utilizada para a

obturação por condensação lateral. Os espaçadores adquirem, na condensação lateral, um relevante protagonismo, já que a sua Função é criar
espaços para introduzir os cones acessórios, condensando-os e compactando-os até formar, junto com o cone principal e o selador, uma massa que
preencha a totalidade do canal principal. Fabricados e disponíveis em Aço ou NiTi

Conicidade: 2%, Ø ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40. Longitud 21, 25 mm

Conicidade: 4%, Ø ISO 20. Longitud: 21 mm

Disponível em box não estéril (6 un. iguais ou sortidas (15-40)

Pluggers (Condensadores): Os Pluggers ou condensadores são instrumentos manuais com uma ponta plana utilizados para a

obturación vertical no canal radicular. Fabricados em Aço ou NiTi.

Longitude: 21 y 25 31 mm

Conicidade: 2%

Disponível em box não  estéril (6 un. iguais ou sortidas (15-40)
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Acessórios
SafetyMemoDiscs (SMD) & Endo Stops
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SafetyMemoDisc: Os SafetyMemoDiscs (SMD) vem já com determinadas gamas de instrumentos. São compostos por

um disco de siicone com 8 pétalas, que permite um control visual do número de usos do instrumento, reduzindo o risco de
ruptura, facilitando um uso ótimo dos instrumentos e oferecendo controlo sobre a fadiga do metal. Os SMD podem ser
esterilizados e permanecem sujeitos a instrumentos para garantir que toda a informação sobre o uso seja guardada.

Estão disponíveis (exclusivamente em cor translucida) sacos de 12 unidades ou embalados em dispensadores de 100 unidades.

Para os instrumentos manuais, os SMD registam o número de usos ou a frequência da esterilização.

❖Para instrumentos rotatórios extraem-se entre um e quatro pétalas de borde depois de cada tratamento.

O número de pétalas restantes indica que os tratamentos ainda são possiveis:

✓ Uma pétala corresponde a um caso Facil (S), é dizer, canais retos, ligeramente curvados ou largos.

✓ Duas pétalas correspondem a casos moderadamente complexos (M), p. ex. Canais mais curvados ou estreitos.

✓ Quatro pétalas correspondem a casos difíceis (D), p. ex. canais em forma de «S», muito estreitos, calcificados ou com uma forte
curvatura.
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Acessórios
SafetyMemoDiscs (SMD) & Endo Stops
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❖SMD: Existem em bolsas de entre 12 e 100 unidades, em
Função do tamanho de perfuração:

❖SMD Dispensers: existem em formato de dispensador de
100 unidades.

Os SafetyMemoDiscs (SMD) existem em diferentes formatos, opções e embalagen.

(Tamanhos e quantidades prox. página)
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Acessórios
SafetyMemoDiscs (SMD) & Endo Stops
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QUANTIDADES E OPÇÕES - SafetyMemoDiscs (SMD)*:

* Materiais não estéreis
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Acessórios
SafetyMemoDiscs (SMD), Endo Stops
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Endo Stop: Os Endo Stops são discos de silicone para a endodontia. Os Endo Stop marcam a longitude de trabalho e são

radiopacos. Dispõe-se de dispensadores de stops Endo para uma melhor ergonomía. Válidos para limas de qualquer grossura

e são estrelizáveis.

Estão disponíveis em separado e em bolsas de 12 ou 100 unidades.
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Accesórios
SafetyMemoDiscs (SMD), Endo Stops
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QUANTIDADES E OPÇÕES – Endo Stops*:

Os stops de silicone existem em diferentes formatos, opções  e embalagens:

❖ STOPS SILICONE: Existem em bolsas de 12 e 100 unidades

* Materiales no estériles
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Reconstrução

Matrizes: As matrizes são compatíveis com todos os tipos de reconstrução. A FKG oferece matrizes perfuradas ou não 

perfuradas de diferentes geometrías e grossuras, além de tratamentos de bandas de matrizes, como réguas.

Postes de impressão calcináveis: Para tomar impressões, com forma cónica, opaca ou transparente, combustão 

rápida sem resíduos.

Os postes calcináveis tem um diâmetro ligeiramente inferior à dos postes radiculares de aço inoxidable com o fim de 
compensar as variações em massa dos materiais. Utilizados no laboratório.

Materiais para reconstrução: Matrizes & Postes Calcináveis
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Educação
Small Ruler, Endo Kit Universidade
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Small Ruler Endo: A FKG dispõe de uma régua de medição, ideal para a para tratamentos endodônticos.

ENDO KIT UNIVERSIDADE: Reforçando o seu compromisso com a educação, a FKG Ibéria oferece a possibilidade de 

elaborar Endo Kits, destinado aos alunos universitários, para que possam iniciar as suas prácticas de endodontia, adquirindo 
os materiales solicitados pela equipa docente, de forma fácil, rápida e segura. 
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*Os kits são elaborados em Função dos materiais exigidos pela equipa de docentes de cada universidade



Educação
Dente FKG-3D
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FKG-3D Tooth #26-01: O dente FKG-3D é uma reprodução de um primero molar superior esquerdo.

© FKG Swiss Endo Iberia SL

Propriedades
Os materiais utilizados para o desenho do dente FKG-3D conferem
propriedades similares à dentina natural.

Graças à sua transparência, é possível ver o progresso do instrumento
em cada etapa do tratamento, desde a abertura do canal até à
obturação.

No caso do dente FKG-3D a cavidade de acesso já está aberta e dá
entrada a 4 canais de diversas dificultades e morfologías.

Esta ferramenta de formação é adequada para estudantes e
profissionais. Foi desenhado para eles mesmos conseguirem aprefeiçoar
a sua técnica, ao experimentar novos instrumentos de endodontia o
mais parecido possível com a realidade

Características
Canais: 4
Particularidades: Extra conexão do canal lateral: MB1 & MB2
Longitudes dos Canais: Mesio-vestibular (MB1): 21 mm

Mesio-vestibular (MB2): 21 mm
Distobucal: 19 mm
Palatino: 20 mm

N° FDI : N°26 (Notificação da Federação Dental Mundial)

Cavidade de acesso 
já aberta

1er canal radicular 
Mesio-vestibular (MB1)

2o canal radicular 
Mesio-vestibular (MB2)

Canal extralateral que 
conecta os 2 Mesio-
vestibulares

4 forámenes apicais

Canal radicular 
Palatino (P)

Canal radicular 
Distobucal (DB)



Thank you, Merci, Danke, Grazie, 
Gracias, Obrigado, Tak, Kitos, Takk, 

Spassiba, Danku, Shukran, 
Motshakeram, Arrigato, Shishie, 

Dankie, Graciñas, Pachi, Yuspajara, 
Hvala, Eskerrik asko, Milesker, 

Tesekkur, Dziekuje, Moltes Gracies, 
Aguije, Maururu, Efkaristo, Aciu, 

Gamsajamnida, Salamat, Ke yaleboha, 
Ngiyabonga …
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FKG Swiss Endo Iberia

C/Toronga 25-1ºD, 28043, Madrid

T +34 910 889 695 |       +34 601 642 240 

info@fkgiberia.com | www.fkgiberia.com
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