SybronEndo é Kerr Endodontics.

KERR ENDODONTICS

TF ADAPTIVE
Secção triangular

Indicação
Para uso em canais extremamente curvos.

Sistema intuitivo, com cores projetadas para garantir facilidade de uso e eficiência, como um sinal de trânsito. As
limas TF Adaptive têm força superior (duas a três vezes mais resistentes à fadiga cíclica do que qualquer lima de
NiTi) e flexibilidade (70% mais flexível que outras limas de NiTi), enquanto mantém alta durabilidade, confiança
para tratar canais extremamente curvos, sem o medo de a lima fraturar, tornando o procedimento mais rápido do
que nunca.
Lima torcida: elimina microfraturas do metal,
proporcionando mais resistência para a lima.

Tecnologia das limas:
TF com sistema de
codificação por cores.
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Possui tratamento de superfície: mantém a
integridade das arestas de corte por mais tempo.
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Parar ou continuar
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Iniciar
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#35 .04

#35 .06

#25 .06

#25 .08

#20 .04

2 faixas

Composição básica

Médio/Largo

1 faixas
Estreito

Torcida em níquel e titânio.

Apresentação
Para canais médio/grande (faixa dupla):

Para canais pequenos (faixa única):

• Caixa sortida com 3 K-Files e 3 TF Adaptive

• Caixa sortida com 3 K-Files e 3 TF Adaptive

Pacote 23mm
K-Files: .08/25mm .10/25mm .15/25mm
TF Adaptive: .25/.08 23mm .35/.06 23mm .50/.04 23mm

Pacote 23mm
K-Files: .08/ 25mm .10 /25mm .15/ 25mm
TF Adaptive: .20/.04 23mm .25/.06 23mm .35/.04 23mm

Pacote 27mm
Files: .08 25mm .10 25mm .15 25mm
TF Adaptive: .25/.08 27mm .35/.06 27mm .50/.04 27mm

Pacote 27mm
K-Files: .08/25mm .10/25mm .15/25mm
TF Adaptive: .20/.04 27mm .25/.06 27mm .35/.04 27mm

• Reposição com 4 unidades
Verde: .25/ .08 /23mm ou .25/ .08 /27mm
Amarelo: .35/ .06 /23mm ou .35/ .06 /27mm
Vermelho: .50/ .04 /23mm ou .50/ .04 /27mm
Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br

• Reposição com 4 unidades
Verde: .20/ .04/ 23mm ou .20/ .04 /27mm
Amarelo: .25/ .06 /23mm ou .25/ .06 /27mm
Vermelho: .35/ .04 /23mm ou .35/ .04 /27mm
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