FORRADOR DE CAVIDADE
Life
Agente de proteção pulpar radiopaco
Composto à base de hidróxido de cálcio indicado para
capeamento pulpar direto ou indireto, e como forramento em
qualquer tipo de restauração.

CARACTERÍSTICAS
Permite a formação de uma dentina secundária.
Possui excelente fluidez, permitindo controle durante a aplicação.
Mantém a vitalidade da polpa caso esta esteja exposta ou quase.
Alta resistência inicial à compressão e aguenta a pressão
normal de inserção.
Isola a polpa contra choque térmico.
Não impede a polimerização de restaurações com compósitos
ou acrílico.
Resistente ao condicionamento ácido.

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

Embalagem plástica: evita desperdício!

SISTEMA ADESIVO
OptiBond S

OptiBond All-In-One

Adesivo fotopolimerizável de 2 passos

Adesivo fotopolimerizável de passo único

Adesivo monocomponente de 5ª geração, contém primer

Adesivo de 7ª geração com ácido, primer e bond em um

e bond em um único frasco. Contém 15% de carga, o que

único frasco. Pode ser usado para aplicação de primer em

garante uma adesão duradoura.

metal, cerâmica e substratos/restaurações com compósito.

Libera flúor

CARACTERÍSTICAS

Libera flúor

CARACTERÍSTICAS

Mais resistência de união devido ao monômero GPDM.

Mais resistência de união devido ao monômero GPDM.

Indicado para adesão direta e indireta.

Uso direto e indireto.

À base de etanol, menos volátil e menos sensibilidade pós-operatória.

Sistema de solvente ternário (etanol, água e acetona).

Contém 6ml.
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RESTAURAÇÃO
Herculite Classic
Resina composta microhíbrida
Resina para dentes anteriores e posteriores. Excelente resistência ao desgaste sem prejuízo ao dente antagonista.

APRESENTAÇÃO
Seringas de 5g.
Esmalte e dentina: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2,
D3 e D4.
Cervical: vermelho/marrom, amarelo/marrom e cinza/marrom.
Seringas de 2,5g.
Incisal light/claro e incisal médio

No mercado desde 1991

Point 4
Resina composta microhíbrida
Sistema de resina composta com partículas otimizadas para dentes anteriores e posteriores. A Point 4 é de fácil aplicação,
excelentes resultados estéticos, possui partículas inorgânicas com uma dimensão média de 0,4 μm.
APRESENTAÇÃO
Seringas de 4g.
Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 e D4.
Extraclaro: XL1 e XL2.
Translucidos: T1, T2 e T3.
Opacos: A2, A3, A3,5, A4, B1 e B2.

Carga patenteada de 0,4 μm

Herculite Précis
Resina composta nanohíbrida
Resina composta para dentes posteriores e anteriores. Entrega uma excelente estética e manipulação com melhor custo-benefício.

APRESENTAÇÃO
Seringas de 4g.
Esmalte: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, C3, D2, Light INC., XL e XL2.
Dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C2, C4 e D2.

Tecnologia padrão ouro Herculite agora na versão nanohíbrida

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br
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RESTAURAÇÃO
Harmonize
Tão simples e perfeito quanto o dente natural. Harmonize-se
Premiada internacionalmente por dois anos consecutivos, a resina nanohíbrida
Harmonize mimetiza o dente natural, garantindo, garantindo excelentes resultados
nos procedimentos estéticos em dentes anteriores e posteriores.

Possui a exclusiva tecnologia ART (Tecnologia de resposta adaptativa), que se
adapta aos procedimentos clínicos, trazendo benefícios:

Efeito Camaleão
Assim como no dente natural, a resina se adapta ao
comprimento de onda da luz, refletindo a luz difusa com
extensão de ondas mais curtas e a luz especular com
comprimentos maiores. O benefício é a mimetização superior.

Excelente manipulação
O aditivo reológico (patenteado pela Kerr) contribui para
que a manipulação seja suave e a resina fácil de esculpir,
sem ser pegajosa para o instrumento, além de recuperar a
viscosidade durante repouso.

Indicado para dentes anteriores
e posteriores
Possui baixa contração de polimerização, resultando em
menores incidências de sensibilidade pós-operatória e
infiltração marginal.

Estética incomparável

2 a cada 3 dentistas considerariam trocar
sua resina atual para Harmonize1

Facilidade no acabamento e maior retenção

APRESENTAÇÃO:

do polimento, garantindo uma maior longevidade

Seringas de 4g.

das restaurações.

Dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C4 e XL2.
Esmalte: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3,
C4, D2, D3, D4 e XL.
Incisal: Amber (TA), Blue (TB), Clear (TC), Gray (TG) e
Translucent (TSC).

¹ 18 de 27 Dentistas líderes de opinião na Europa. Campo
de avaliação da Harmonize, EMEA, Set-2016.
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Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br

RESTAURAÇÃO
Sistema SonicFill

Tecnologia patenteada Kerr

Restauração posterior em uma única aplicação
O Sistema SonicFill permite realizar restaurações posteriores
em um único passo, por meio da ativação sônica de uma
resina especialmente projetada e distribuída pela Kerr, a
resina SonicFill 2. É de fácil utilização, que combina as

Dispensador sônico de resina composta bulk fill.

vantagens de uma resina nanohíbrida de alta fluidez às de
uma resina convencional.
Constituído por uma peça de mão que usa acoplamento
MULTIflex e pode ser utilizada em qualquer equipamento.
Possui um anel regulador na base da peça de mão que
permite ajustar a velocidade de aplicação com 5 velocidades
diferentes, sendo 5 corresponde à velocidade mais rápida e 1
à mais lenta.

15
seg.

CARACTERÍSTICAS

Configuração 5

Preenchimento único.
Dispensa técnica incremental.
Fácil manipulação, não pegajosa. Não gruda na espátula.
Peça de mão acionada a ar.

Configuração 1

Sistema exclusivo:

Resina bulk fill projetada para uma perfeita adaptação à cavidade.
Energia sônica

Resina SonicFill 2
Resina bulk fill nanohíbrida
A resina composta bulk fill SonicFill 2, do sistema SonicFill, baseia-se na premiada performance
de sua antecessora. Com correspondência de cores e polimento, mais durabilidade e tempo de
trabalho, possui o desempenho que você precisa enquanto faz as restaurações posteriores dos
seus pacientes.
Técnica tradicional

Duas camadas

2
5
3

1

4
2

1

Versão nanohíbrida

2
1

5mm

1

Sistema
SonicFill

APRESENTAÇÃO
Peça de mão e acoplamento
MULTIflex (opcional).
Resina SonicFill 2 (caixa com 20
unidoses de 0,3g cada).

Resina convencional em

Resina bulk fill de

Resina fluida (bulk fill)

camadas incrementais.

alta viscosidade

com a última camada

Preenchimento único

com resina flow liner

de resina convencional.

O verdadeiro preenchimento em

(duas camadas).

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br

Opções de cores: A1; A2; A3 e B1.

massa em um único passo.
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ACESSÓRIOS PARA DENTÍSTICA
CompoRoller

Tecnologia patenteada Kerr

Espátula modeladora com pontas antiaderentes que rolam.
O CompoRoller é uma espátula modeladora de resina

Adapt SuperCap
e SuperMat Tecnologia patenteada Kerr
Sistema prático de matrizes adaptáveis

composta desenvolvida para promover controle na colocação

Instrumento regulador que abre e fecha, acoplando

das camadas e na escultura de restaurações diretas em

adaptadores de matrizes e permitindo a regulagem de

dentes anteriores e posteriores. Possui 7 pontas rolantes

tamanho, facilitando a colocação no elemento a ser

antiaderentes, que inibem a formação de bolhas e promovem

restaurado. Esse sistema possui a vantagem de ser prático

uma aplicação homogênea de resina composta em finas

e seguro para o profissional, e confortável para o paciente,

camadas. O cabo do CompoRoller e leve e ergonomicamente

eliminando os problemas de deformação do efeito “alavanca”

projetado para minimizar o cansaço das mãos (autoclavável a

dos sistemas tradicionais (autoclavável a 134ºC por 3 minutos).

134ºC por 3 minutos).

Pontas antiaderentes que rolam

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

7 pontas para todas as
suas necessidades

Maior conforto, menos tensão e elimina o efeito alavanca.
Matrizes disponíveis em duas alturas para molares e pré-molares,
em metal ou plástico transparente.

SUGESTÕES DE USO
Cônica: modelagem das superfícies marginais, oclusal e adaptação do
material restaurador em cavidades classe I.

APRESENTAÇÃO

Cilíndrica de 3 mm: modelagem das superfícies livres e região cervical.

20 matrizes sortidas ( 5 unidades de cada: matriz de aço 0.038/5,0mm; matriz

Disco: modelagem da região interproximal e cervical.

Sistema de matrizes SuperMat e Adapt SuperCap - 1 instrumento SuperMat e
de aço 0.038/6,3mm; matriz transparente 0.050/5,0mm; matriz transparente
0.050/6,3mm).

Ponta: modelagem da região oclusal (fissuras) e adaptação do material
restaurador em paredes de cavidades profundas.

Reposição matrizes de aço: 20 unidades (5 unid. de cada modelo:

Oval: modelagem das superfícies lingual e palatina.

Reposição matrizes transparentes: 10 unidades (5 unid. de cada modelo:

Espátula: modelagem das áreas proximais (anterior e posterior).

0.030/5,0mm; 0.030/6,3mm; 0.038/5,0mm; 0.038/6,3mm).
0.050/5,0mm e 0.050/6,3mm).

Cilíndrica de 4 mm: modelagem das superfícies livres.
APRESENTAÇÃO
Kit CompoRoller (cabo + 7 pontas de cada um dos 7 modelos).
Opções de reposição: CompoRoller ponta cilíndrica 4mm (7 unid.),
CompoRoller ponta cônica (7 unid.), CompoRoller ponta cilíndrica 3mm
(7 unid.), CompoRoller ponta disco (7 unid.), CompoRoller ponta (7 unid.),
CompoRoller ponta oval (7 unid.) e CompoRoller ponta espátula (7 unid.).
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ACESSÓRIOS PARA DENTÍSTICA
OptiDisc
Discos para acabamento e polimento
•

Discos de polimento transparentes
para não colorir a restauração.

•

Facilidade para visualização, com

4 granulações:
Contorno

Acabamento

extragrosso

grosso/médio

80 µm

40 µm

Polimento

Alto Brilho

fino

extrafino

20 µm

10 µm

camada patenteada pronta para usar.
•
•

Não possui centro metálico.
Mandril com encaixe exclusivo (não
risca a restauração).

APRESENTAÇÃO

Maior segurança durante o
polimento das suas restaurações

Kit OptiDisc (15 de cada um dos 8 tipos + 1 mandril).
Opções de reposição: OptiDisc extragrosso 12.6mm (30 unid.), OptiDisc
grosso/médio 12.6mm (30 unid.), OptiDisc fino 12.6mm (30 unid.), OptiDisc
extrafino 12.6mm (30 unid.), OptiDisc extragrosso 9.6mm (30 unid.), OptiDisc
grosso/médio 9.6mm (30 unid.), OptiDisc fino 9.6mm (30 unid.), OptiDisc
extrafino 9.6mm (30 unid.) e Mandril (1 unid.).

Cunhas de Madeira

Opti 1 Step Polisher

Cunhas sortidas e livre de farpas

Polimento e alto brilho em um único passo

As cunhas interdentais de madeira sicômoro têm um

Polimento otimizado para restaurações em resina composta:

formato anatômico otimizado: o lado côncavo se adapta

superfícies lisas e alto brilho em apenas um passo.

perfeitamente ao contorno interdental, a extremidade

Sua matriz diamantada exclusiva garante alta durabilidade.

quadrada facilita a inserção da cunha e a ponta virada para

Melhor custo-benefício comparado com sistemas tradicionais

cima evita danos a papila.

de polimento.

Chama

Taça

Disco

Livres de farpas, garantindo estabilidade

Polidor diamantado

e compressão

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Kit Cunhas Madeira sortidas (5 modelos, 20 unid. de cada).

Kit Opti 1 Step Polisher (6 polidores sortidos).

Cores: turquesa, laranja, branca, verde e amarela.

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br

6 | Kerr

ACESSÓRIOS PARA DENTÍSTICA
OptiShine

Occlubrush

Escova de polimento com carbeto de silício

Escova de polimento com carbeto de silício

Formato côncavo exclusivo. Eficiência em todas as

Apresenta-se nos formatos tradicionais. Alta performance nas

superfícies dentárias, incluindo as menos acessíveis como

superfícies oclusais e côncavas. Para o polimento de resina

espaços interproximais e fissuras oclusais.

composta, compômeros, ionômeros de vidro modificados por
resina e cerâmica.

Ponta

Taça regular

Escova polidora
cônica (3 em 1)

Taça pequena

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Kit OptiShine (3 escovas).

Kit Occlubrush (3 escovas sortidas).

Escovas de polimento Kerr
Detalhes que fazem a diferença

Dispensa uso de pastas: cada cerda é um instrumento de polimento com fibras abrasivas
(carbeto de silício).
Eficazes no polimento de alto brilho para restaurações feitas de resina composta, ionômero de vidro
modificado por resina composta, cerâmica, assim como em profilaxia.
Autoclavável a 134ºC, por pelo menos 3 minutos, sem efeito no polimento.
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CIMENTAÇÃO
Produto
preferido

NX3
Cimento resinoso universal
Try-in

Oferece COMPOSIÇÃO INOVADORA, ESTÉTICA
INCOMPARÁVEL e VERSATILIDADE. Sistema de
aplicação sem complicação, pois é indicado para todos
os tipos de cimentação.

Dual

Veneer

Conheça o segredo da estética do sorriso:
Estabilidade de cores de cimentos após o envelhecimento
de 28 semanas mergulhado em água.

Sistema patenteado Redox
Diferencial exclusivo dos cimentos resinosos da Kerr.

Estado inicial

Elimina problemas como descoloração do material (na
28 semanas
mergulhado em água

prateleira e com o tempo após cimentado) graças a sua
fórmula, que é livre de amina terciária e peróxido de benzoíla.

Concorrente

Isso oferece muitos benefícios como: alta estabilidade de cor,
longevidade das restaurações indiretas e restaurações mais

Fonte: pesquisa interna.

#1

#2

#3
NX3

estéticas.

Sem complicações!
Compatibilidade com

Não precisa ser

qualquer sistema

armazenado em

adesivo.

refrigerador.

Indicado para todo
tipo de cimentação.

APRESENTAÇÃO:
Kit Intro: 1 seringa dual - cure (5g) transparente, 1 seringa dual-cure (5g) branca, 1 seringa dual-cure (5g) amarela, 1 seringa light-cure (1,8g) transparente, 1 seringa
light-cure (1,8g) branca, 1 seringa light-cure (1,8g) amarela, 1 seringa tryin-gel transparente, 1 seringa tryin-gel branca, 1 seringa tryin-gel amarela, 1 frasco (5ml) de
silano primer e 30 pontas de automistura.
Opções de reposição: seringa refil (5g): dual-cure - transparente, branco, amarelo, bleach e branco opaco.
Seringa refil: tryin-gel - transparente, branco, amarelo, bleach e branco opaco.
Seringa refil (1,8g): light-cure - transparente, branco, amarelo, bleach e branco opaco.

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br
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CIMENTAÇÃO
Temp-Bond NE

Maxcem Elite

Cimento provisório

Cimento Resinoso / Dual autoadesivo

Cimento de polimerização química livre de eugenol (não

Cimento autoadesivo, não é necessária a utilização de

interfere na polimerização de resinas e cimentos resinosos),

condicionamento ácido e adesivo na estrutura dentária.

indicado para cimentação de coroas/próteses fixas

Sua fórmula é livre de amina terciária e peróxido de benzoíla.

provisórias ou para prova de cimentação definitiva. Sua

Não necessita refrigeração e não requer mistura manual.

fluidez leva a um excepcional manuseio e fácil assentamento

Maxcem Elite é compatível com todo tipo de restauração

da peça.

indireta: cerâmica anterior ou posterior, próteses metalocerâmicas e em metal e de materiais de CAD/CAM.

Sistema redox
Alta estabilidade de cor - não contém amina
terciária e peróxido de benzoíla.

No mercado desde 1961

APRESENTAÇÃO
2 seringas duais (5g cada), 8 pontas de automistura (tamanho regular), 8 pontas
de automistura (tamanho largo) e 8 pontas intraorais.

APRESENTAÇÃO
1 tubo (50g) pasta base, 1 tubo (15g) pasta catalisadora e 1 bloco para mistura.

Opções de cores: transparente, branco, branco opaco e amarelo.
Acessórios - pontas para mistura (50 unid.) | pontas intraorais (8 unid.) | Pontas
intracanais (8 unid.).

GESSO
Vel-Mix Classic
Gesso para modelos de precisão tipo IV
Obtenção de modelos das estruturas orais e maxilofaciais de
alta precisão.
CARACTERÍSTICAS
Alta resistência à compressão (35KPa).
Alta resistência à abrasão.
Baixa expansão.
Produz superfícies lisas e precisas.
Fluidez excepcional (permite ser usado com todos os materiais
de moldagem).
Cor rosa.
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2kg

15kg

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br

MOLDAGEM
Take 1 Advanced
Silicone por adição
Silicone por adição com uma ampla variedade de
consistências, à base de polivinilsiloxano, feito para
funcionar com qualquer combinação.

Alta hidrofilia:
cópia dos detalhes mesmo em preparos
subgengivais.

Resistência ao rasgamento:

Estabilidade dimensional:

não rompe na hora de retirar da boca após

obtenção de dois modelos em uma única

polimerizado, mantendo a precisão dos

moldagem (modelo de estudo e trabalho) e

detalhes.

permite verter o gesso em até 2 semanas.

Take 1 Advanced Putty (denso)

Regular Body Wash (fluído regular)

Mistura manual

Cartuchos de automistura

Característica: alta viscosidade para um mecanismo de

Característica: alta tixotropia com incrível resistência ao

compressão extra.

rasgamento.

Indicação: individualização da moldeira, confecção de guia

Indicação: ideal para moldagem de prótese e laminados

ou muralha de silicone e moldagem na técnica convencional

cerâmicos.

de próteses e próteses sob implante.
Contraindicação: este produto não deve ser manuseado

APRESENTAÇÃO:

com luvas de látex.

Cartucho Regular Body Wash: caixa com 2 cartuchos de 50ml cada, 6 pontas
de mistura + 6 intraorais - tempo de presa: Fast (4min) ou Regular (5min).

APRESENTAÇÃO:
Putty: 1 Base (400 g), 1 Catalisador (400g) - tempo de presa: 4min15s.

Light Body Wash (extrafluído)

Tray (denso de cartucho)

Cartuchos de automistura

Cartuchos de automistura

Característica: altamente fluído, flexível e hidrofílico.

Característica: incomparável estabilidade

Indicação: ideal para moldagem de prótese e laminados

dimensional e elasticidade. Pode ser utilizado no lugar do

cerâmicos.

Putty (mistura manual) para moldagem.
Indicação: moldagem de transferência. Utiliza-se com a

APRESENTAÇÃO:

viscosidade fluída em moldagem de passo único.

Cartucho Light Body Wash: caixa com 2 cartuchos de 50ml cada, 6 pontas de
mistura + 6 intraorais - tempo de presa: Fast (4min) ou Regular (5min).

APRESENTAÇÃO:
Cartucho Tray: caixa com 2 cartuchos de 50ml cada + 6 pontas misturadoras tempo de presa: Fast (4min) ou Regular (5min).

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br
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MOLDAGEM

Medium/Monophase (monofásico)

Rigid Tray (denso rígido)

Cartuchos de automistura

Cartuchos de automistura

Característica: o balanço perfeito entre o leve e o pesado.

Característica: desenvolvido para promover estabilidade.

Indicação: moldagem de transferência de implantes e para

Indicação: moldagem de transferência, moldagem com

aparelhos invisíveis. Pode ser utilizado sozinho sem combinar

moldeira triplo tray (moldagem simultânea da arcada superior

outra viscosidade.

e inferior). Utiliza-se com a viscosidade fluída em moldagem
de passo único.

APRESENTAÇÃO:
Cartucho Medium/Monophase: caixa com 2 cartuchos de 50ml cada + 6

APRESENTAÇÃO:

pontas misturadoras - tempo de presa: Fast (4min) ou Regular (5min).

Cartucho Rigid Tray: caixa com 2 cartuchos de 50ml cada + 6 pontas
misturadoras - tempo de presa: Fast (4min).

Bite Registration
(registro oclusal)
Característica:

•
•
•
•
•

Configuração rígida, mas não frágil.

Menta

Estabilidade dimensional de 14 dias.
Extremamente preciso.
Fácil manipulação e colocação.
Sem resistência ao fechamento e com presa rápida (tempo de trabalho: 15 segundos, tempo total de presa: 60 seg.).

APRESENTAÇÃO:
Cartucho Bite Registration: caixa com 2 cartuchos de 50ml cada + 6 pontas misturadoras - tempo de presa: 60 seg.

Acessório vendidos separadamente
APRESENTAÇÃO:
Take 1 Adv - Pistola dispensadora universal (1 unid.).
Take 1 Adv LB Wash e RB Wash - Pontas misturadoras pequenas (48 unid.) e pontas intraorais peq (100 unid.).
Take 1 Adv Tray, Rigid Tray, Medium/Mono e Bite Reg - Pontas misturadoras largas (48 unid.) e pontas intraorais larga (100 unid.).
Take 1 Adv Bite Registration - Pontas intraorais ribbon (100 unid.).
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ENDODONTIA | SybronEndo agora é Kerr Endodontics.
Limas manuais
As limas manuais SybronEndo são de aço inoxidável.
Possuem cabo codificado - tipo de secção transversal e
tamanho (padrão ISO de cor) - e estão disponíveis nos
comprimentos 21, 25 ou 30mm.

Limas rotatórias
Uma nova experiência em performance e design
Limas K3XF apresentam características únicas que as tornam
referência no mercado de limas rotatórias. São fabricadas por meio
do processo de usinagem, oferecendo maior resistência.
K³XF – Limas rotatórias
Tecnologia de tratamento térmico R-phase.

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

Diversos tamanhos disponíveis.
K-Files
•

Torcida;

•

Limas mais resistentes dentre as manuais (com menor

Facilidade de individualização de técnica.

Passo de rosca variável.

potencial de fratura);
•

Oferece o máximo em controle comparado às

Desenvolvida pela Kerr.

outras limas de NiTi. Detritos removidos de forma
eficiente.

Triple-Flex
•

Torcida;

•

Lima indicada para canais mais curvos (mais flexível

Ponta com término seguro

que as K-Flex Files).

Modela o canal com menos risco de transporte
apical (presente em todas as limas SybronEndo
apresentadas).

K-Flex
•

Torcida;

•

Mais flexíveis que as limas convencionais (K-Files) de
tamanho semelhante;

•

Facilita a instrumentação em canais curvos.

CARACTERÍSTICAS
Duas vezes mais resistentes à fratura, com a metade da rigidez
de outras limas.

Hedstrom
•

Usinada: lâminas mais afiadas, oferecendo corte mais
eficiente;

•

Espiras profundas: oferecem maior flexibilidade à lima.

Melhor centralização e estabilidade provenientes da terceira
guia radial.
Menos chances de desvio da trajetória do canal.
Mais controle e concentração dos detritos no sentido coronário
graças ao passo de rosca variável.
O cabo em aço inoxidável assegura um melhor acesso nos
dentes posteriores.

APRESENTAÇÃO
(K-File |K-Flex| Triple-Flex| Hedstrom)

Passo de rosca variável: evita o aparafusamento
e transporte apical.

Embalagem com 6 unidades - 21mm/25mm/30mm #6, 21mm/25mm/30mm
#8, 21mm/25mm/30mm #10, 21mm/25mm/30mm #15, 21mm/25mm/30mm

APRESENTAÇÃO

#20, 21mm/25mm/30mm #25, 21mm/25mm/30mm #30, 21mm/25mm/30mm

Embalagem com 6 unidades sortidas ou embalagem com 6 unidades do

#35, 21mm/25mm/30mm #40, 21mm/25mm/30mm #45, 21mm/25mm/30mm

mesmo modelo.

#50, 21mm/25mm/30mm #55, 21mm/25mm/30mm #60, 21mm/25mm/30mm

Opções de comprimento: 17mm, 21mm, 25mm e 30mm.

#70 e 21mm/25mm/30mm #80 (exceto limas Hedstrom).

Opções de Taper: .04, .06, .08, .10 e .12.

Embalagem com 6 unidades sortidas - 21mm/25mm/30mm (15-40) e

Opções de Tip: .15, .20, .25, .30, .35, .40, .45, .50, .55 e .60.

21mm/25mm/30mm (45-80) (exceto limas K-Flex).

*Verifique combinações disponíveis.

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br
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ENDODONTIA | SybronEndo agora é Kerr Endodontics.
TF Adaptive
Limas rotatórias
Sistema intuitivo, com cores projetadas para garantir

3

Parar

2

facilidade de uso e eficiência, como um sinal de trânsito.
Inicie o procedimento com a lima de cor verde, na sequência

Parar ou continuar

1

Iniciar

#50 .04

#35 .04

#35 .06

#25 .06

#25 .08

#20 .04

2 faixas

1 faixas

Médio/Largo

Estreito

utilize a amarela e a vermelha, caso seja necessário. 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, contribuindo para uma
experiência mais fácil.

Técnica

Por esse motivo, a tecnologia TF Adaptive dá confiança
para tratar canais extremamente curvos, sem o medo de
fratura, tornando o procedimento mais rápido do que nunca.
O resultado é um preparo do canal mais circunferencial

K- Files
Limas manuais*

para melhor irrigação e redução da extrusão de debris,
relacionados à dor pós-operatória.

Limas endodônticas
manuais de aço
inoxidável SybronEndo.

Canais
estreitos

SM1

SM2

SM3

Canais médios
e largos
Lima torcida
Elimina microfraturas do metal, proporcionando

ML1

mais resistência para a lima.

ML2

ML3

Secção triangular
Aumenta a eficiência do corte.

APRESENTAÇÃO
Embalagens com 4 limas TF Adaptive do mesmo modelo.
Canais estreitos: lima Verde (.20/.04), lima Amarela (.25/.06) e lima Vermelha

Tratamento de superfície

(.35/.04).

Mantém a integridade das arestas de

Comprimento 23mm ou 27mm e canais médios/largos: lima Verde (.25/.08), lima

corte por mais tempo.
Recomenda-se descartar a lima quando ela apresentar
alguma distorção.

Amarela (.35/.06) e lima Vermelha (.50/.04).
Embalagens com 6 limas (3 K-Files e 3 TF Adaptive).
Kit canais estreitos*: limas TF Adaptive (optar por 23mm ou 27mm), .20/.04 (verde),
.25/.06 (amarela) e .35/.04 (vermelha).
Kit canais médios/largos*: limas TF Adaptive (optar por 23mm ou 27mm): .25/.08
(verde); .35/.06 (amarela) e .50/.04 (vermelha).
*Kit canais estreitos e Kit canais médios/largos acompanham 3 limas manuais
K-files de 25mmm: #8, #10, #15.
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Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br

ENDODONTIA | SybronEndo agora é Kerr Endodontics.
Sealapex

Pulp Canal Sealer EWT

Cimento endodôntico

Cimento endodôntico

À base de hidróxido de cálcio polimérico - livre de

À base de óxido de zinco e eugenol.

eugenol.

Pulp Canal Sealer possui fórmula radiopaca e não irritante

Sua fórmula possui excelente biocompatibilidade, fácil

aos tecidos pulpares e periapicais.

manipulação e ótima aderência às paredes radiculares.

Sua versão EWT permite um melhor tempo de trabalho: até 6

Alta radiopacidade e fluidez adequada. Baixa contração.

horas no bloco de espatulação.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Sem eugenol.

Alta radiopacidade.

Possui hidróxido de cálcio.

Permite variação na mistura.

Resina polimérica.

Conformidade ISO.

Pasta-pasta.
BENEFÍCIOS
Temperatura: 37ºC com presa inicial de 60 minutos e presa final
em 24 horas.
Evita eventual sensibilidade pós-operatória, não irrita os tecidos.
Biocompatibilidade.
Presa rígida.

BENEFÍCIOS
Tempo de presa: *levantar informação*
Promove tempo de trabalho estendido.
Superioridade no acompanhamento de casos clínicos.
Fluídez de acordo com a necessidade do dentista.
Consistência na performance do produto.

Resistência à umidade.

APRESENTAÇÃO

Permite uma mistura uniforme.

1 frasco com 10,5g de pó + 1 frasco com 4ml de líquido + instruções de uso.

APRESENTAÇÃO
1 frasco com 12g de base, 1 frasco com 18g de catalisador e instruções de uso.

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br
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JUNTOS, SOMOS MAIS
A Kerr Corporation é uma fabricante de consumíveis dentais
de primeira linha, presente em todo o mundo. Desde 1891,
desenvolvemos e fabricamos produtos que são utilizados
em todos os procedimentos odontológicos. Promovemos e
preocupamo-nos em oferecer a você soluções inovadoras,
por meio de educação e soluções sustentáveis para o clínico,

tornamo-nos sinônimo de integridade, qualidade e confiança
para os profissionais de Odontologia em todo o mundo. No
Brasil, a marca Kerr é constituída pelas linhas de produtos
Kerr Restoratives e Kerr Endodontics.
Experimente nossas soluções internacionais. Temos certeza
que você vai gostar.

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

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

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

Presente onde você estiver

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda e Centro de Distribuição Kerr

Para assistência técnica acesse o site:

Rua Chapecó 86, Saguaçu - CEP 89221-040 Joinville/SC - Fone: (47) 3451 0100

kavokerr.com.br/centrodereparos

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

Para ouvidoria: falecom@kavo.com

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

(47) 3451 0100 (opção 1, 2, 1)

linkedin.com/company/kavo-kerr-la

facebook.com/kavokerrla

instagram.com/kavokerrbr

youtube.com/user/kavodobrasil

Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns ítens mostrados ou mencionados
são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor. Versão 08 - Setembro, 2019.
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