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Bienvenidos

Apraz-nos partilhar com os nossos prezados clientes 
o Catálogo Axis Dental 2022-23, que contém 
informação completa e minuciosa acerca da vasta 
gama de produtos que disponibilizamos.

Desde a fundação da empresa na Suíça em 1998, o nosso 
trabalho tem-se norteado pelo impulso da inovação contínua 
que nos leva a proporcionar-lhes produtos da máxima qualidade 
e eficiência, alcançando assim a satisfação de dentistas, técnicos 
de laboratório e, naturalmente, dos pacientes.

Nestes últimos anos, o nosso afã de melhoria tem-nos levado a 
um processo de transformação digital da empresa, através do 
qual desejamos agilizar a comunicação com os clientes através 
do nosso site e das redes sociais. Recentemente também 
inaugurámos a loja online, uma iniciativa que nos permite uma 
maior velocidade de ação e flexibilidade a todos os níveis.

Em paralelo, continuamos a servi-lo de modo direto e 
presencial a partir da nossa vasta rede comercial na Suíça, 
Espanha, Portugal e Bulgária, onde se estabelece um vínculo 
no atendimento contínuo aos clientes, proximidade essa 
que nos permite constatar necessidades que nos motivam a 
continuar a criar.

Para além das referências das nossas mais de 1000 modalidades 
de brocas dentárias, pontas ultrassónicas, postes dentários 
e tratamentos de branqueamento dentário, neste catálogo 
também incluímos informações valiosas para o dentista 
sobre os usos, manutenção e conservação dos instrumentos 
dentários, já que a qualidade e durabilidade dos produtos 
é o que nos define e nelas assentam a confiança e fidelidade                 
dos clientes.

Obrigado por nos escolher 

Jean-Paul Berclaz

Sócios 
Axis Dental

Dominique Rahm 
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INTRODUÇÃO 

Filosofia

A nossa filosofia pauta-se pelo fabrico de instrumentos 
precisos e eficazes de elevada qualidade com uma maior 
duração e que permitem economizar material ao odontologista.

Tratamento personalizado: proximidade e profissionalismo 

O nosso objetivo de trabalho é ganhar a confiança dos 
profissionais da odontologia através do apoio de uma equipa de 
profissionais formados com uma clara orientação para o cliente.

A Axis Dental é uma empresa 
especializada na produção, 
comercialização e distribuição 
de brocas dentárias, pontas 
ultrassónicas, postes radiculares e 
soluções de branqueamento dentário.

Dominique Rahm
Diretor de Marketing e Vendas Axis Dental

Os nossos clientes destacam 
a  qualidade e a durabilidade 

dos produtos da Axis Dental.
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Nossa 
empresa

Missão 

Axis Dental persegue a excelência na qualidade 
dos produtos e serviços disponibilizados. O 
profissionalismo do pessoal da Axis Dental 
satisfaz de modo competente as necessidades 
e expetativas dos clientes.
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INTRODUÇÃO 

8

Qualidade e experiência

Os nossos instrumentos dentários são concebidos e fabricados 
na Suíça, com a garantia da máxima qualidade. 

Os processos de produção levam-se a cabo com recurso a 
equipamentos modernos e a uma supervisão exaustiva de cada 
fase do trabalho. Todos os produtos da Axis Dental cumprem as 
normas europeias mais rigorosas.

Consideramos essencial 
disponibilizar o produto com 

convicção e honestidade 
frisando a qualidade do 

mesmo. Transmitir ao cliente 
que se tem um bom produto.

Criada em 1998, na Suíça, a 
Axis Dental tem como objetivo 
proporcionar aos profissionais do 
setor dentário as melhores soluções 
que lhes facilitem o trabalho graças a 
materiais de última geração.
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Compromisso

Garantia

A Axis Dental persegue a excelência na qualidade dos 
produtos e serviços disponibilizados. A precisão, a qualidade e 
o serviço constituem os valores que nos fazem evoluir. 

Desde a sua criação, a Axis Dental soube ganhar a confiança 
dos profissionais graças ao serviço personalizado, à 
disponibilidade e aos produtos de alta qualidade.

A nossa missão passa pela melhoria contínua e pela 
capacidade de adaptação aos processos e regulamentos 
atuais, o que constitui a nossa melhor garantia. 

Gestão de qualidade internacional 
Os nossos dispositivos médicos são produzidos em 
conformidade com as normas internacionais ISO 13485.

Certificado Comunidade europeia
Todos os nossos produtos médicos possuem o 
reconhecimento CE e cumprem com as disposições da 
Diretiva 93/42/EEC.
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INTRODUÇÃO 

Distribuição Internacional

A Axis Dental conta com uma rede de venda internacional 
capaz de facultar assistência de qualidade aos nossos clientes 
e parceiros.

Na Axis Dental há sempre um especialista perto de si. 
Contamos com uma vasta equipa de técnicos comerciais, para 
que os nossos produtos sejam acessíveis a todas as clínicas e 
laboratórios das nossas zonas de distribuição. 

O profissionalismo do pessoal da Axis Dental satisfaz de modo 
competente as necessidades e expetativas dos clientes.

Rede 
Internacional 

A nossa empresa dispõe de 
laboratório próprio de fabrico na 
Suíça, para além de delegações 
em Espanha, Portugal e Bulgária. 
Também está presente em diferentes 
países através de distribuidores.
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As nossas soluções incluem uma vasta gama de referências 
em brocas dentárias tanto para o trabalho em clínica como em 
laboratório. Todas elas possuem os melhores materiais, o que 
proporciona eficácia, precisão, rapidez de corte, geometrias 
perfeitas e ausência de vibrações. Podemos criar um kit 
personalizado que se adapte às necessidades e dinâmica de 
trabalho do dentista, tanto em clínica como em laboratório.

Kits personalizados 

Como parte inerente do nosso compromisso com o 
desenvolvimento dos profissionais atuais e do futuro, a Axis 
Dental em Portugal criou a Formação AD, um programa de 
formação adaptado aos avanços e novas técnicas de trabalho no 
campo da odontologia.

Os workshops, especializados nas áreas da restauração e estética 
dentária, têm uma componente teórico-prática que permite aos 
assistentes reforçar os conceitos ministrados por conceituados 
profissionais do mundo inteiro.

Descubra a nossa oferta formativa disponível a fim de desenvolver 
as suas competências profissionais ao mais alto nível.

Perto de si

Atendimento pós-venda

Premiamos a sua fidelidade 

Personalizamos kits à medida das suas necessidades

Facultamos formação sobre os nossos produtos

Formação profissional

A nossa excelência na relação com os clientes assenta em 
quatro pilares: 



BROCAS DENTARIAS



Instrumento 
essencial em 
Odontologia
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BROCAS DENTARIAS

Um instrumento essencial para 
a odontologia

Regras de utilização
• Assegurar uma refrigeração suficiente através de um spray de 

água para evitar o deterioro do dente e áreas adjacentes.

• O spray deve distribuir-se por todo o comprimento ativo do 
instrumento. Um desvio do jato poderá provocar lesões de 
origem térmica.

• É necessária uma refrigeração adicional para instrumentos com 
um comprimento superior a 19 mm ou com um diâmetro da 
parte ativa superior a 2 mm.

• Descarte de imediato os instrumentos rombos, bem como os 
instrumentos dobrados e excêntricos.

• Tenha em consideração a pressão de trabalho prescrita de 0,3 
- 2N (30 - 200p) para instrumentos FG e 2 - SN (200 - 500p) para 
instrumentos HP, trabalhe sem pressão.

• As turbinas, contra-ângulos e peças de mão devem estar em 
perfeito estado para um bom funcionamento do material.

As brocas dentárias ocupam um lugar importante nos instrumentos 
básicos da Odontologia. A escolha correta e adaptação ao 
instrumento rotatório determinará a sua eficiência a longo prazo. 

Muito frequentemente estes instrumentos escolhem-se de forma 
empírica. O estudo das diferentes substâncias e materiais sobre 
os quais se trabalha e os resultados de diferentes estudos clínicos 
permitem escolher as brocas que melhor se adaptam.

• Insira os instrumentos com cuidado e sem forçar no modo 
de treino. Os instrumentos devem introduzir-se nas pinças 
até ao fim da sua parte cilíndrica. 

• Durante o trabalho, evite fazer de alavanca e inclinar o 
instrumento e girá-lo sobre o rebordo.

• Deve respeitar inteiramente as velocidades de rotação 
recomendadas indicadas na embalagem.

• Ponha o instrumento na velocidade de rotação 
recomendada fora da boca do paciente (para o protético 
ponha a rotação na velocidade máxima antes de aplicar o 
instrumento no objeto a trabalhar).

• Qualquer instrumento desgastado ou danificado deve ser 
eliminado de acordo com as normas de gestão de resíduos 
em vigor no país de uso.

• Qualquer ocorrência grave que se produza relativamente 
ao instrumento deverá ser comunicada ao fabricante e/
ou à autoridade competente do Estado-Membro no qual o 
utilizador estiver estabelecido.
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Gama de brocas 

Aplicaciones

As principais caraterísticas das brocas são:

• A escolha rigorosa do material com o qual estão realizadas.

• A precisão e o rigor de fabrico.

• A eficácia e conforto do produto quando se trabalha.

• A duração de vida do instrumento a médio e longo prazo.

Estándar
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário

Estandar
Para escavar
Para coroas e pontes
Para acabamento 12 lâminas
Para acabamento 30 lâminas
Endodontia
Para cirugia

Para tecidos moles

Escovas
Universal
Compósito
Cerámicas
Pedras

 

 

Cirurgia
maxilo-facial

Implantologia

Ortodontia

Preparação
de coroas

Preparação
da cavidade

Preparação do

canal radicular

Profilaxia

Eliminação de antigas
restaurações

Separação
de coroa

Alisamento
radicular

Tratamento de
obturações

Brocas diamantadas
Brocas em carboneto 
de tungsténio
Pulidores
Polidores

En Clínica Em laboratório

BROCAS DIAMANTADAS

CARBURO DE TUNGSTENO

POLIDORES

CERÁMICA

EM LABORATÓRIO
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BROCAS DENTARIAS

No nosso site encontrará todas as 
referências de brocas com informação 
minuciosa para poder escolher 
os produtos que se adequem às 
necessidades do profissional. 

VISITA ATRAVÉS DE QR.

CONSULTA NOSSA

WEB
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Como fazer o pedido 

Com a referência Axis Através da nossa e-shop 

Com o número ISO

Acrescentando o diâmetro à referência Axis 
indicada.

FG F 801.014

Selecionando diretamente o diâmetro desejado da 
ponta na e-shop. O sistema

FG G 801.027

Acrescentando o diâmetro do número ISO 
indicado.

806.313.001.524.010

1 2

3

HOW TO ORDER 

1. With Axis Number 

3. With ISO Number 
By adding the diameter 
to the ISO number indicated 

806.313.001.524.010

By adding the diameter 
to the Axis Reference indicated 

2. Throught our e-shop 
By selecting directely the diameter 
of the desired burs on the e-shop.
The system will automatically suggest 
the AXIS reference. 

FG F 801.014

FG G 801.027

DO NOT FORGET TO INDICATE THE NUMBER OF BURS OR BOXES WANTED

2

3

1
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

A Axis Dental concebeu uma nova geração 
de instrumento, uma broca única com 20% 
mais de cobertura de DIAMANTE.

Estándar
Series R-RD
Micropreparación
Veneers
Punta guía
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdental
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Clínica

Os instrumentos de diamante compõem-se de um 
cabo de aço inoxidável de alta resistência à deformação 
(monobloco), perfeitamente calibrado para ter um 
movimento de rotação pura.

Por cima da parte ativa da broca fixa-se o diamante que 
se une ao aço nu por meio de um processo especial de 
eletrodeposição em três fases: 

• Uma camada de preparação de níquel que desempenha 
um papel de antivibração.

• Uma camada de selagem, que une os grãos de diamante 
de forma segura.

• Uma camada dura de níquel que fixa com força os grãos 
de diamante.

Podem ser fabricados com partículas de diamante natural 
ou sintético. Tendo em conta a superioridade das partículas 
de diamante natural, a Axis Dental fabrica unicamente os 
seus produtos com esta opção. 

As propriedades físicas do diamante natural são as 
seguintes:

• A alta dureza.

• A grande pureza. 

• A forma.

• A estrutura.

A parte ativa da broca está coberta por grãos calibrados 
de diamante natural. A grande capacidade abrasiva desta 
superfície, associada à alta velocidade de rotação, permite 
um efeito de abrasão muito efetivo das estruturas duras do 
dente (esmalte e dentina sã). 

Porém, não é efetiva para tirar estrutura dental mole 
(dentina cariada).

Poder do 
diamante

Introdução às brocas de diamante

Ponta ativa 

Pescoço 

Mango

Revestimiento

Código de cor 

Ferro 

Modo de utilização: 

• A broca fixa-se sobre uma turbina ou um contra-ângulo de 
alta velocidade. 

• Estes aparelhos dispõem de um sistema de refrigeração de 
água e ar.

• A rotação da broca e o tamanho das partículas de diamante 
varia segundo o desejo de eficácia requerido.

• Graças à sua alta eficácia, os instrumentos de diamante 
grossos ou supergrossos utilizam-se para realizar qualquer 
tipo de preparação dentária sem aumento da temperatura. 

• As brocas standard são de partículas de grão médio, 
permitindo uma boa abrasão e um corte fino. 

• Os instrumentos de acabamento de diamante possuem 
um grão fino que permite um trabalho mais preciso e, em 
paralelo, a obtenção de uma superfície perfeitamente lisa.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

Composição do Número ISO 

Correspondência ISO com referência Axis Dental

A

ISO AXIS DENTAL

B /C

D

E

F

Material da parte ativa. 

Exemplo: 806 diamante/500 carboneto de tungsténio, etc.

Cabo e comprimento total. 

Exemplo: 314 FG/204 RA, etc. 

Forma da parte ativa. 

Exemplo: 111 cilindro, 001 arredondada, etc. 

Tipo de acabamento da parte ativa. 

Exemplo: 534 grãos de diamante grossos, 007 folhas 
helicoidais com cortes transversais, etc. 

Tamanho nominal, diâmetro da parte ativa maior em 
escala 1/10 mm. 

Exemplo: 012 diâmetro 0,12 mm, etc.

A

B

D E

C F

(ISO 6360, 2157, 1797)

A + B C + D + E + F = ISO-No. 806.314.111.534.012

ISO-No. 806.314.111.534.012

806

314

111

534

012

Diamante  

FG

837

G

012

FG G 837.012

Mango Acabado Forma Diâmetro 

G 850
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Clínica

Mangos de brocas dentais 

Diâmetro: 1,0 mm

Para quaisquer tipos de turbinas ou contra-ângulos de alta velocidade (vermelho)

ISO 313 FG S (Friction Grip Short) 

• Tamanho do cabo L: 16 mm

• Em todos os casos em que a altura de trabalho for limitada, um cabo mais pequeno 
permite um acesso mais confortável.

ISO 314 FG (Friction Grip) 

• Tamanho do cabo L: 19 mm

• É o cabo mais frequente.

ISO 315 FG L (Friction Grip Long ) 

•     Tamanho do cabo L: 21 mm

ISO 316 FG XL (Friction Grip Xtra Long )

• Tamanho do cabo L: 25 mm

• O tamanho deste cabo permite cirurgia.

Diâmetro: 2.35 mm

Para quaisquer tipos de contra-ângulos de baixa velocidade (azul ou verde)

ISO 204 RA (Right Angle)

• Tamanho do cabo L: 22 mm

ISO 205 RA L (Right Angle Long) 

• Tamanho do cabo L: 26 mm

ISO 206 RA XL (Right Angle Xtra Long)

• Tamanho do cabo L: 34 mm

Para uso en piezas de mano 

ISO 104 HP type (Hand Piece) 

• Tamanho do cabo L: 44,5 mm

Fotos proporcionada 

por BienAir.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

Caraterísticas das Brocas de Diamante

 

1/3

2/3

Partículas de diamante natural 

Camada dura de Níquel

Profundidade ótima
de inserção

Camada de união de acoplamento de 

Níquel

Camada de preparação de Níquel antivibração

Perno (aço)
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Clínica

DUREZA

Com uma densidade de 3,5, o diamante é o mineral natural 
mais duro.

Peso específico   3.514
Massa molecular   12.01
Dureza       10 MOHS= 8000 H.V

1

FORMA 

A forma octaédrica das partículas de diamante naturais 
permite uma alta densidade de diamante e uns espaços 
interpartículas regulares. Ambas as caraterísticas são 
necessárias para uma ótima eliminação dos resíduos de corte.

A concentração obtida está entre 50 e 60% da superfície, ao 
passo que a concentração teórica ótima obtida com esferas é 
de 75%. 

As partículas de diamante devem ser calibradas para assegurar 
uma concentração ótima e regular sobre o instrumento. A 
distribuição equitativa garantirá uma rotação concêntrica e 
perfeita da broca.

3

PUREZA 

As partículas de diamante natural não têm praticamente 
nenhuma impureza magnética como o níquel, o cobalto ou 
o ferro.

Um estudo de De Beers compara a pureza do diamante 
natural com o sintético.

2

Comparação entre diamantes naturais e sintéticos

Diamante natural
Diamante sintético

especialmente tratado
por eletrodeposição

Impurezas do Ferro

Ppm
10-50 1000-7000

Suscetibilidade magnética

 X 10-6 cgs
0-4 110-170

ESTRUTURA SUPERFICIAL

A superfície irregular das partículas de diamante natural 
confere-lhe uns efeitos retentivos muito bons na capa de 
adesão de níquel e melhora o comportamento abrasivo graças 
aos rebordos de corte afiados.

4

G 879
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

As partículas de diamantes calibradas distribuem-se 
principalmente em cinco tamanhos diferentes.

Supergrosso (SG) - 
ANEL NEGRO

Tamanho do grão de 
diamante ~ 150-180μ

• O instrumento mais 
abrasivo do mercado. 

• A eficiência é 60% 
superior à de uma 
broca standard.

• Suportam alta 
pressão de corte 
com uma grande 
capacidade de 
abrasão.

Grosso (G) - ANEL 
VERDE

Tamanho do grão de 
diamante ~ 125-150 μ 

• Um instrumento 
relativamente 
abrasivo.

• A eficiência é 30% 
superior à de uma 
broca standard.

• Suportam alta 
pressão de corte 
com uma grande 
capacidade de 
abrasão.

Fino (F) - ANEL 
VERMELHO 

Tamanho do grão de 
diamante ~45μ

Suavidade da superfície 
tratada com um bom 
acabamento.

Extrafinas (C) - ANEL 
AMARELO

Tamanho do grão de 
diamante ~ 15μ

• Suavidade da 
superfície tratada 
com um bom 
acabamento.

• Aplicação ideal sobre 
os compósitos.

Standard - SEM ANEL

Tamanho do grão de 
diamante ~ 106 μ 

Boa capacidade de 
abrasão.
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Vida média da capacidade de abrasão dos instrumentos de diamante baseada nos materiais e 
substâncias tratadas

A vida média de abrasão dos instrumentos de diamante depende do trabalho realizado e do modo como se usem. O desgaste 
provém do descolamento das partículas de diamante.

A vida média dos instrumentos pode diminuir com um uso incorreto.

• O esmalte causa um desgaste normal.

• A dentina sã, os cimentos e os compósitos alteram minimamente o instrumento.

• A amálgama e o ouro, mais que desgastar o instrumento, obstruem o espaço entre as partículas de diamante.

• O aço, o cromoníquel e o cromo-cobalto alteram rapidamente o instrumento.

• A ponta de um espigão de aço incluído na restauração pode danificar a superfície abrasiva do instrumento.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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Clínica
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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Clínica
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário



31
Axis Dental | www.axis-dental.com

Clínica

C 379
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário

801
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Clínica
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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Clínica
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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Clínica
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

830
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Clínica
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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G 837
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário



53
Axis Dental | www.axis-dental.com

Clínica

G 858
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário



55
Axis Dental | www.axis-dental.com

Clínica



56

BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

ESTÁNDAR
Séries R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

SÉRIES R-RD

Estándar
SÉRIES R-RD
Micro preparaçao
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

MICRO PREPARAÇAO

Estándar
Séries R-RD
MICRO PREPARAÇAO
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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838M
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

953M

Estándar
Series R-RD
MICRO PREPARAÇAO
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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No nosso site encontrará todas as 
referências de brocas com informação 
minuciosa para poder escolher 
os produtos que se adequem às 
necessidades do profissional. 

VISITA ATRAVÉS DE QR.

Consulta nossa

WEB
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

VENEERS

Estándar
Series R-RD
Micro preparaçao
VENEERS
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário
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Os guias de contornos definem a quantidade máxima 
de tecido que retiramos, determinando assim o nível 
da preparação definitiva. O mais pequeno (016) cria 
profundidades de 0,3 mm nos incisivos centrais e nos 
caninos, ao passo que o tamanho mais comprido (021) 
de cabeça cria profundidades de 0,5 mm nos incisivos 
laterais. Com a 850/016 reduzimos a estrutura vestibular 
do dente à profundidade predeterminada.

Preparação para facetas
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

GUIA DE PONTA

Estándar
Series R-RD
Micro preparaçao
Veneers
GUIA DE PONTA
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário

Com o apoio de um guia na extremidade, 
esta broca assegura uma largura idêntica 
e controlada sobre os 360 graus do corte 
da coroa.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

DIAMANTADO DLC

Estándar
Series R-RD
Micropreparación
Veneers
Guia de ponta
DIAMANTADO DLC
Multicapa
Periodontología
Interdentário

Brocas de diamantes com tratamento 
superficial DLC (Diamond-like Carbon) 
que lhes confere uma duração 
inigualável.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

MULTICAPA

Estándar
Series R-RD
Micropreparación
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
MULTICAPA
Periodontología
Interdentário

 

2/3

Seguindo os últimos avanços 
tecnológicos, a gama multicamada das 
brocas de diamante é composta por 2 
tipos de grãos, o que permite trabalhar 
com elas sobre a matéria mais resistente 
e prolonga a vida da broca.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

PERIODONTOLOGÍA

Estándar
Series R-RD
Micropreparación
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
PERIODONTOLOGÍA
Interdentário

As brocas de diamante para periodontologia 
dispõem de um cabo mais comprido e 
fixação do contra-ângulo; deste modo, está 
assegurado o sucesso dos tratamentos 
efetuados com as mesmas.
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO CERÁMICA POLIDORES

INTERDENTÁRIO

Estándar
Series R-RD
Micropreparación
Veneers
Guia de ponta
Diamantado DLC
Multicapa
Periodontología
INTERDENTÁRIO

Brocas Interdentais de diamantes que 
necessitam um contra-ângulo EVA.
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No nosso site encontrará todas as 
referências de brocas com informação 
minuciosa para poder escolher 
os produtos que se adequem às 
necessidades do profissional. 

VISITA ATRAVÉS DE QR.

CONSULTA NOSSA

WEB



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

A criação de um design inovador 
para resolver todos os problemas 
que existem com o carboneto de 
tungsténio foi um dos grandes 
sucessos da Axis Dental.

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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O carboneto é 10 vezes
mais eficaz do que o aço.

ELIMINAÇÃO DE CÁRIES 

REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES MOLES 
(amálgamas, compósitos, cimentos)
 

REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES METÁLICAS 

 

Eficaz e cómoda. 

Estas brocas permitem cortar o esmalte sem ter de 
utilizar previamente uma broca de diamante.

Segura e funcional. 

Estas gamas proporcionam duas opções que se adaptam 
à sua forma de trabalho.

Qualidade e potência

Uma liga especial de carboneto que consegue cortar o metal de 
maneira muito eficiente.

1

2

3

4

5

COROAS E PONTES
Carboneto especial com lâminas cruzadas para ter um 
melhor controlo e comodidade sobre a broca.

ODONTOSECÇÃO
Perfeita capacidade de corte com um controlo e uma 
segurança ótimos.



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

A ponta ativa das brocas de carboneto de tungsténio 
soluciona seis problemas para o odontologista:

• Evita o choque no momento do contacto com o tecido.

• Com a nossa lâmina exclusiva, a broca entra suavemente no 
tecido sem oferecer resistência e/ou golpe. 

• Elimina as vibrações durante o trabalho. 

• É uma broca confortável e agradável para trabalhar, já que 
o profissional detém o controlo total da broca durante a 
intervenção.

• Evita a rutura da parte ativa da broca. 

• Não provoca desajustes inecessários da turbina prevenindo 
revisões custosas.

As brocas de carboneto de tungsténio são a melhor 
ferramenta para o trabalho sobre os tecidos moles, 
por diferentes motivos:

• São mais eficazes neste tipo de situações.

• Conseguem deixar a superfície que o profissional necessite, 
lisa ou retentiva, conforme o tratamento.

• Reduzem o tempo de intervenção do profissional.

• Os metais requerem uma atenção específica de forma 
a evite aquecer a zona da intervenção e incomodar o 
paciente. As brocas de carboneto de tungsténio da Axis 
Dental possuem uma qualidade superior e um design 
especial que asseguram um sucesso total neste tratamento.

• A Axis Dental propõe-lhe sempre a melhor escolha de broca 
para cada tipo de atividade.

Graças às caraterísticas do 
carboneto de tungsténio 
selecionado pela Axis Dental, o 
efeito de corte das nossas brocas 
é várias vezes superior ao de uma 
broca de aço convencional.
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Instrumentos de carboneto de tungsténio

A parte ativa é feita de folhas cujo perfil permite um efeito de 
corte eficaz associado à eliminação de resíduos.

• As folhas são helicoidais.

• As folhas podem apresentar cortes transversais que formam 
pequenas ranhuras.

• A quantidade de folhas e o espaço entre elas pode 
aumentar ou diminuir em função do propósito do trabalho.

• Poucas folhas separadas entre si produzirão uma boa 
efetividade de corte e uma eficaz remoção de resíduos, em 
troca de uma maior fragilidade e vibração.

• Um grande número de folhas muito juntas entre si 
produzirão um lento e preciso trabalho de acabamento sem 
vibração, com uma menor efetividade de corte e menor 
produção de calor.

Modo de utilização:

• Montada numa turbina ou num contra-ângulo de alta 
velocidade, para brocar estruturas dentais duras.

• Montada num contra-ângulo de baixa velocidade, para um 
recorte da cavidade (folhas finas e numerosas), expulsão de 
tecidos moles, dentina cariada (folhas largas e espaçadas 
entre si), raspagem rotatória.

Ponta ativa

Pescoço

Cabo

Aço

Código de cor

Soldadura

Carboneto de Tungsténio

Extremidade ativa que garante o conforto e 
a eficácia

As brocas redondas da Axis Dental distinguem-se por uma 
lâmina transversal ativa na extremidade que facilita um 
trabalho sem golpes e com ausência de vibrações. 

A eficácia de corte das brocas de carboneto de tungsténio 
da Axis Dental permite trabalhar de modo simples sobre 
superfícies tanto rugosas como lisas e sempre com a 
melhor qualidade.



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

STANDARD
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia

STANDARD
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

STANDARD

STANDARD
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES

90

BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

STANDARD

STANDARD
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

STANDARD

STANDARD
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

STANDARD

STANDARD
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia



95
Axis Dental | www.axis-dental.com

Clínica

31R



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

STANDARD

STANDARD
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ESCAVAÇÃO

Standard
ESCAVAÇÃO
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

COROAS E PONTES

Standard
Escavação
COROAS E PONTES
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia

Brocas específicas e fabricadas 
com um carboneto de tungsténio 
especial, que lhes permite realizar 
o corte dos metais das coroas e 
pontes com grande eficácia.
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                           36R



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ACABAMENTO 12 LÂMINAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
ACABAMENTO 12 LÂMINAS
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ACABAMENTO 12 LÂMINAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
ACABAMENTO 12 LÂMINAS
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES

106

BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ACABAMENTO 12 LÂMINAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
ACABAMENTO 12 LÂMINAS
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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                212RL



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ACABAMENTO 12 LÂMINAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
ACABAMENTO 12 LÂMINAS
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
Cirurgia
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No nosso SITE encontrará todas
as referências de brocas com
informação minuciosa para poder 
escolher os produtos que se adequem 
às necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.

CONSULTA NOSSA

WEB



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ACABAMENTO 30 LÂMINAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
ACABAMENTO 30 LÂMINAS
Endodontia
Cirurgia
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

ACABAMENTO 30 LÂMINAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
ACABAMENTO 30 LÂMINAS
Endodontia
Cirurgia
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KIT DE BROCAS

PERSONALIZADAS

O FORMATO MAIS ÁGIL PARA
TER TUDO À MÃO.

As nossas soluções incluem
uma vasta gama de referências
em Brocas dentárias tanto para
o trabalho em clínica como em
laboratório.

Todas elas possuem os melhores
materiais, o que proporciona
eficácia, precisão, rapidez de
corte, geometrias perfeitas e
ausência de vibrações.

Podemos criar um kit
personalizado para si.



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
ENDODONTIA
Cirurgia

ENDODONTIA
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CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
CIRURGIA

CIRUGIA
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ESTAMOS PERTO DE SI.

A nossa vasta rede de comerciais nacional e internacional está 
sempre atenta às necessidades das clínicas e laboratórios da 
respetiva zona.

No nosso site pode conferir no mapa quem é o técnico mais próximo 
da sua zona. Resolva qualquer dúvida connosco. Estamos aqui para 
ajudar.

CONSULTE SEU

TÉCNICO
COMERCIAL
MAIS PERTO.
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
CIRURGIA

CIRUGIA
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CIRUGÍA



CERÁMICA POLIDORES
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS

Standard
Escavação
Coroas e pontes
Acabamento 12 lâminas
Acabamento 30 lâminas
Endodontia
CIRURGIA

CIRUGIA
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CIRUGIA



CARBURO DE TUNGSTENO
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BROCAS DENTÁRIAS
CERÁMICABROCAS DIAMANTADAS POLIDORES

A solução ideal para cortar os tecidos moles 
enquanto cicatriza a ferida. 
Uma alternativa simples e eficaz ao bisturi 
elétrico.
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• Limpar cavidades profundas.

• Laceração de tecido granular interradicular.

• Papilectomia/remover gengiva hiperplásica.

• Exposição de secções de implantes osteointegrados e 
dentes inclusos. 

Antes de usar a CSTT, deve-se limpar o pus e sangue da zona, 
que deve ser seco com um algodão ou seringa de ar. A ponta 
da CSTT deve mover-se através do tecido com pequenos 
movimentos de pinceladas num ângulo de 30-45 graus, 
evitando forçar a ponta do recortador no tecido ou cortar 
demasiado profundo num só corte. 

A CSTT move-se no sulco através de um movimento 
equilibrado à profundidade necessária. Para evitar qualquer 
perda de tecido, é importante preservar o epitélio da gengiva 
marginal.

Ao usar a CSTT de modo correto, em todas as suas aplicações, 
constatará que a CSTT não só é capaz de substituir os bisturis 
elétricos e os convencionais, mas que também pode evitar o 
uso do fio de retração em muitas ocasiões.

Recortando
tecidos moles

Aplicação: EXEMPLOS



CARBURO DE TUNGSTENO
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BROCAS DENTÁRIAS
CERÁMICABROCAS DIAMANTADAS POLIDORES

CERÁMICA
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Informações para o utilizador 

A CSTT é utilizada com alta rotação em turbina (300 000 – 450 
000 rpm). O uso correto da energia cinética produz coagulação 
por calor sem queimar o tecido. Quando usamos a CSTT, há 
que evitar o contacto excessivo com dentes ou tecido ósseo.

Refrigeração

Utiliza-se sem água e sem spray refrigerante.

Limpeza

Água e detergente. Aviso: não usar nenhum dissolvente na 
limpeza.

Esterilização

Com calor seco a 180 ºC de temperatura máxima ou com 
autoclave de vapor a 134 ºC durante 18 minutos.



CARBURO DE TUNGSTENO
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

Diferentes soluções de polidores 
com aditivos adaptados a qualquer 
tipo de material que se encontra na 
área dentária.
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Polidores dentais de 
nova geração

NOVA GERAÇÃO DE POLIDORES APLICAÇÃO DO PRODUTO

Um polimento excecional acresce um valor extra às 
restaurações realizadas. O aspeto brilhante obtido com a nova 
geração de polidores da Axis Dental conservará a longo prazo 
a beleza e perfeição do trabalho realizado.

Esta nova geração de polidores enche-nos de orgulho 
por todo o esforço realizado por parte da empresa em 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Obter produtos de 
alta qualidade introduzindo materiais inovadores é sinónimo 
de sucesso para nós. Um sucesso recompensado pela 
satisfação dos clientes.

O profissional enfrenta uma infinidade de problemas 
quando realiza os tratamentos, alguns deles inesperados, 
nomeadamente as alergias a determinados materiais. Esta 
responsabilidade do profissional da saúde é muito importante 
para a Axis Dental e implica uma parte do nosso compromisso 
para com o Odontologista. 

Substituir o silicone dos polidores tradicionais pelo poliuretano 
consegue resolver inúmeros problemas de alergias que afetam 
uma parte dos pacientes.

ROTAÇÃO E PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO

Aconselhamos respeitar a velocidade de rotação no uso dos 
polidores, dessa forma garante-se a eficácia máxima dos 
mesmos conseguindo que o profissional trabalhe mais rápido, 
o polidor se desgaste menos, prolongue a sua vida útil e, 
portanto, se produza uma economia do material clínico. 

Um excesso de velocidade de rotação abrandará o polidor, a 
temperatura subirá de modo imediato anulando a eficácia do 
polidor e, para mais, não se conseguirá o resultado estético 
adequado.

Os profissionais da Axis Dental integram uma equipa com 
capacidade de lhe resolver todas as dúvidas a respeito da 
rotação adequada ou qualquer questão relativa ao uso correto 
do material. Entre em contacto com o delegado da sua zona 
que terá o maior prazer em poder ajudar.

O polidor utiliza-se com spray de água e sem exercer pressão 
de modo que o odontologista apenas tenha de procurar o 
contacto com a matéria.
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

Pulidores universales para amalgama, oro, aleaciones de 
metales no preciosas, titanio.

    Con poliuretano y carburo de silicio

        Serie 10..            Desbastar           Abrasión 60 / 105 micras

        Seria 20..            Prepulido            Abrasión 20 / 25 micras

        Serie 30..            Efecto espejo    Abrasión 2 / 4 micras

Pulidores para composites                        

    Con poliuretano y carburo de silicio

        Serie 40..            Prepulido            Abrasión 45 / 75 micras

        Serie 50..            Efecto espejo    Abrasión 2 / 4 micras

Pulidores para composites y cerámica hibrida

    Con poliuretano y diamante

        Serie X45..          Prepulido            Abrasión 50 / 65 micras

        Seria X55..          Brillo espejo      Abrasión 4 / 8 micras

Pulidores para porcelana (cerámica), disilicato de litio, oxido 
de cerámico, porcelana

    Con poliuretano y diamante

        Serie X70..          Prepulido            Abrasión 40 / 58 micras

        Serie X80..          Efecto espejo    Abrasión 10 / 20 micras

Brochas

        Profilaxis

        Nylon

        Diamante

Piedras

        Verde

        Arkansas

TIPO E ABRASÃO
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Clínica

4008 5005
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

BROCHAS  / Profilaxis

BROCHAS  / Profilaxis nylon

ESCOVAS
Universal
Compósito
Cerámica
Pedras
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BROCHAS  / Profilaxis nylon
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

Escovas  / Diamante

ESCOVAS
Universal
Compósito
Cerámica
Pedras



133
Axis Dental | www.axis-dental.com
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SELEÇÃO DE FORMAS

Como escolher a forma adequada?

Aquando da escolha da forma de um polidor não só se deve 
ter em consideração o tipo de tratamento a realizar, também é 
importante ter em conta a poupança que poderá pressupor a 
compra do material. 

Dentro da mesma família, a duração de vida do produto pode 
ser bastante superior. Por exemplo, a forma 4014 (forma de 
disco) tem uma vida útil duas vezes superior a uma forma 4006 
(forma de ponta).

Esta situação melhora ainda mais quando comparamos a 
forma 4012 (forma de roda) que tem uma vida útil duas vezes 
e meia superior à 4006 (forma de ponta).
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

UNIVERSAL / Desbastar 

Escovas
UNIVERSAL
Compósito
Cerámica
Pedras
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UNIVERSAL / Desbastar 
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

UNIVERSAL  / Prepulido

Escovas
UNIVERSAL
Compósito
Cerámica
Pedras
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UNIVERSAL  / Prepulido
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

UNIVERSAL / Efecto espejo

Escovas
UNIVERSAL
Compósito
Cerámica
Pedras
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UNIVERSAL / Efecto espejo
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

COMPÓSITO / Prepulido

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerámica
Pedras
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COMPOSITE / Prepulido
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

COMPÓSITO  / Efecto espejo

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerámica
Pedras
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COMPOSITE  / Efecto espejo
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

COMPÓSITO / Prepulidor / Diamante

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerámica
Pedras

 /
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COMPOSITE / Prepulidor / Diamante

 /
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

COMPÓSITO / Efecto espejo / Diamante

Escovas
Universal
COMPÓSITO
Cerámica
Pedras
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COMPOSITE / Efecto espejo / Diamante



CARBURO DE TUNGSTENO

148

BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

Cerámica / Prepulidor /Diamante

Escovas
Universal
Compósito
CERÁMICA
Pedras
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Cerámica /  Prepulidor /Diamante

X7008
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

Cerámica / Efecto Espejo / Diamante

Escovas
Universal
Compósito
CERÁMICA
Pedras
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Cerámica / Efecto Espejo / Diamante
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

PEDRAS VERDE / Fino

Escovas
Universal
Compósito
Cerámica
PEDRAS
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PIERDRAS VERDE / Fino
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESBROCAS DIAMANTADAS CERÁMICA

PEDRAS ARKANSAS / Extra fino

Escovas
Universal
Compósito
Cerámica
PEDRAS
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PEDRAS ARKANSAS / Extra fino
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BROCAS DENTÁRIAS

A nossa seleção de brocas para 
laboratório oferece uma coleção de 
variedades de brocas de diamante, de 
carboneto de tungsténio e polidores 
que cobrem todas as necessidades do 
profissional técnico dentário.
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Laboratorio
HOW TO ORDER 

1. With Axis Number 

3. With ISO Number 
By adding the diameter 
to the ISO number indicated 

806.104.250.534.016

By adding the diameter 
to the Axis Reference indicated 

2. Throught our e-shop 
By selecting directely the diameter 
of the desired burs on the e-shop.
The system will automatically suggest 
the AXIS reference. 

HP 863.016

HP F 863.012

DO NOT FORGET TO INDICATE THE NUMBER OF BURS OR BOXES WANTED

Laboratorio

Como fazer o pedido 

Com a referência Axis Através da nossa e-shop

Com o número ISO

Acrescentando o diâmetro à referência Axis 
indicada.

HP 863.016

Selecionando diretamente o diâmetro desejado da 
ponta na e-shop. O sistema

HP F 863.012

Acrescentando o diâmetro do número ISO indicado

806.313.001.524.010

1 2

3

3

1
2
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO POLIDORES DIVERSOS

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR
Discos Super Flex
Diamante DLC
Diversos
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Laboratorio

ESTÁNDAR
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO POLIDORES DIVERSOS

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR
Discos Super Flex
Diamante DLC
Diversos
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Laboratorio

ESTÁNDAR
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO POLIDORES DIVERSOS

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR
Discos Super Flex
Diamante DLC
Diversos
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Laboratorio

ESTÁNDAR
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO POLIDORES DIVERSOS

Estándar
DISCOS SUPER FLEX
Diamante DLC
Diversos

DISCOS SUPER FLEX
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Laboratorio

DISCOS SUPER FLEX
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BROCAS DENTÁRIAS
BROC AS DIAMANTADAS CARBURO DE TUNGSTENO POLIDORES DIVERSOS

DIAMANTE DLC

Standard
Disques Super Flex
DIAMANTE DLC
Diversos
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Laboratorio

DIAMANTE DLC



As brocas de carboneto de tungsténio são a melhor 
ferramenta para o trabalho sobre as matérias 
moles: são eficazes, proporcionam um acabamento 
liso ou retentivo, conforme a necessidade do 
profissional, e reduzem o tempo de intervenção.

168

BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS POLIDORES DIVERSOS

Aplicação Compósito

Aplicações Compósito e Resina

Aplicações Ligas e Metais Preciosos

Aplicações Ligas e Metais Preciosos

CX SG

CX G

CX F

CX 

Broca 4 lados

Aplicações Ligas e Metais Preciosos

C 
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Laboratorio

Aplicações Ligas e Metais Preciosos

APLICAÇÕES COMPÓSITO E RESINA/ Folhas transversais super grossos

Aplicações Ligas e Metais Preciosos
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS POLIDORES DIVERSOS

APLICAÇÕES DE GESSO E RESINA/ folhas transversais grossas
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Laboratorio

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS/ Folhas super grossas
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS POLIDORES DIVERSOS

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS/ Folhas super grossas
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Laboratorio

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS/ Folhas super grossas
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS POLIDORES DIVERSOS

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS / folhas transversais finas
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Laboratorio

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS / folhas transversais finas
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENOBROCAS DIAMANTADAS POLIDORES DIVERSOS

APLICACIONES ALEACIONES Y METALES PRECIOSOS / Láminas cruzadas fina
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Laboratorio

BROCA 4 LADOS

APLICAÇÕES LIGAS E METAIS PRECIOSOS / Folhas helicoidais
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESCARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSBROCAS DIAMANTADAS

ZIRCÔNIA PRÉ-SINTETIZADA/ Fino

ZIRCÔNIA PRÉ-SINTETIZADA/ Médio
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Laboratorio

RESINA/ Grosso
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESCARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSBROCAS DIAMANTADAS

RESINA/ Médio
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Laboratorio

RESINA/ Fino
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESCARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSBROCAS DIAMANTADAS

PEDRAS / Grosso / Diamante
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Laboratorio

PEDRAS / Médio / Diamante
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESCARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSBROCAS DIAMANTADAS

CERÂMICA/ Pré-polido/ Diamante
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CERÂMICA/ Pré-pulido/ Diamante 
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BROCAS DENTÁRIAS
POLIDORESCARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSBROCAS DIAMANTADAS

CERÁMICA / Efecto espejo / Diamante
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Laboratorio

CERÂMICA/ Efeito de espelho/ Diamante
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSPOLIDORESBROCAS DIAMANTADAS

DISCOS REFORÇADOS
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Laboratorio

DISCOS REFORZADOS
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BROCAS DENTÁRIAS
CARBURO DE TUNGSTENO DIVERSOSPOLIDORESBROCAS DIAMANTADAS

ADAPTADOR
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Laboratorio

ADAPTADOR
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POSTES RADICULARES
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Solução eficaz 
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POSTES RADICULARES

A Axis Dental concebeu uma vanguardista gama 
de postes radiculares de fibra de vidro que 
proporcionam um comportamento similar ao 
de um dente natural. As alturas e diâmetros são 
ideais, as restaurações são mais simples, mais 
resistentes e mais seguras.
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Eficaz, cómoda, duradoura e 
compatível 

Dentistas e especialistas do setor de todo o mundo convertem 
os nossos espigões radiculares numa solução pioneira do 
mercado graças aos seus múltiplos benefícios.
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POSTES RADICULARES

FIBRA DE VIDRO  / SET 

FIBRA DE VIDRIO / BLISTER
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FIBRA DE VIDRIO / BLISTER
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POSTES RADICULARES

Brocas para postes 

Brocas de preparação para postes 1,00

Brocas de preparação para postes 1,00
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FRESAS PARA POSTES

Brocas de preparação para postes 1,00

Brocas de preparação para postes 0,80
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PONTAS DE ULTRASOM



Precisión 
rigurosa 

201
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PONTAS DE ULTRASOM

Eficaz, cómoda, duradoura e 
compatível

A precisão rigorosa do acoplamento e a forma 
exata da ponta permitem a estes instrumentos 
realizar as intervenções do profissional com uma 
eficácia ótima. A seleção oferecida é simples, mas 
adequada para se usufruir de uma dinâmica de 
trabalho idónea.

Formas curtas para dispor de uma potência 
máxima ou formas longas e curvas para poder 
aceder a qualquer lugar do dente, sem descurar as 
extremidades planas que aumentam a potência de 
ondas ou extremidades finas para chegar a lugares 
estreitos. Cada profissional encontrará a solução 
para os seus tratamentos.

Dispomos dos acoplamentos mais conhecidos 
do mercado, nomeadamente,  EMS, KAVO, NSK, 
SATELEC e SIRONA. 

Para poder dispor da sua total eficácia é 
imprescindível trabalhar com os últimos 2-3 mm da 
ponta.
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Três variedades de produto para as necessidades do dentista

• A aplicação e intervenção das pontas ultrassónicas no 
campo da profilaxia assegura um trabalho mais rápido, 
permitem chegar a lugares de difícil acesso de forma muito 
fácil, para além de que a superfície dental ficará mais lisa.

• Com o apoio da refrigeração com água evacuam-se 
imediatamente as bactérias deixando um campo limpo e 
seguro.

• Como a intervenção é mais rápida, logicamente é menos 
stressante para o paciente e cansa menos o profissional.

• Tratamentos de qualidade ótima graças à eficácia, rapidez e 
comodidade destes instrumentos, preservando a saúde oral 
do paciente.

• Ajuda a limpeza dos implantes.

• Como a superfície é rugosa, as bactérias ficam aderidas 
ao implante, afetando o osso e causando problemas de 
sobrevivência do implante (peri-implantite).

• Com uma limpeza específica poderá eliminar esta situação 
e assegurar a longo prazo a estabilidade do implante e 
melhorar a saúde oral do paciente.

• Pontas ultrassónicas especiais com extremidade branda em 
PEEK. A zona afetada ficará limpa e segura.

1

2

3

PROPHYLAXIS

LIMPIEZA DE IMPLANTES

PERIODONCIA • Uma população cada vez mais afetada por periodontite e 
gengivite obriga os profissionais a limpar lugares de difícil 
acesso e fraca visibilidade.

• A precisão e fiabilidade destas pontas permitem alcançar 
estes lugares sem risco e preservar a saúde oral do 
paciente.

• As formas específicas facilitam ao profissional aceder 
debaixo da gengiva e seguir o contorno do dente sem 
perder tecidos sãos, permitindo limpar as zonas afetadas 
com total segurança.
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PONTAS DE ULTRASOM

Porquê trabalhar com pontas 
ultrassónicas?

• É mais rápido do que com outras técnicas.

• O acesso a lugares profundos é mais simples.

• A refrigeração com água permite evacuar as bactérias.

• A superfície dental fica mais lisa.

• Estresa menos al paciente por ser la intervención más 
rápida.

• Cansa menos o profissional.

Um desgaste de 1 mm da ponta implica uma perda de 25% da 
eficácia do instrumento e um desgaste de 2 mm 50%.

Compatível com todas às conexões 
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ESTAMOS PERTO DE SI.

A nossa vasta rede de comerciais nacional e internacional está sempre atenta 
às necessidades das clínicas e laboratórios da respetiva zona. 

No nosso site pode conferir no mapa quem é o técnico mais próximo da sua zona. 
Resolva qualquer dúvida connosco. 
Estamos aqui para ajudar.

CONSULTA SEU

TÉCNICO 
COMERCIAL
MAS PRÓXIMO.
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PONTAS DE ULTRASOM
EMS KAVO NSK SATELEC SIRONA LLAVES

PROFILAXIS 

Scaling  EMS1

Scaling EMS2

Scaling EMS3

Scaling EMS4

Scaling EMS5

Utiliza-se para eliminar o
cálculo supragengival, que 
é pouco ou regularmente
anexado, e a placa 
bacteriana.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Limpeza de implantes. Ponta 
PEEK para uma limpeza 
segura e suave de implantes.

Ponta plana utiliza-se para
eliminar o cálculo supragengival 
que está fortemente
ligado ao dente.

Utiliza-se para eliminar o
cálculo e placa bacteriana
das áreas interdentais
supragengivais.

Utiliza-se para eliminar
todo o cálculo
supragengival e a placa
bacteriana.

Utiliza-se para eliminar
todo o cálculo
supragengival e a placa
bacteriana.

PERIODONCIA

LIMPIEZA DE IMPLANTE

Perio EMS1

Perio EMS3

Perio EMS4

EMS IC
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KAVO

Geral. Para a eliminação
do cálculo de todas as
superfícies dentárias.

Fino. Instrumento no
para áreas mais pequenas e 
para as de difícil acesso.

Subgengival. Instrumento 
usado para descalcicação da
parte subgengival.

Subgengival. Para
remoção de cálculo
subgengival.

A ponta #60 é uma ponta reta comprida 
com superfícies arredondadas, que é 
utilizada para uma limpeza suave do saco
periodontal durante o tratamento 
periodontal. É uma limpeza ecaz em sacos 
até 9 mm de profundidade. É utilizado na
região anterior em superfícies lisas.

KAVO Soniflex 2003 

Kav 5

Kav 6

Kav 7

Kav 8

Kav 60
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PONTAS DE ULTRASOM
NSKEMS KAVO SATELEC SIRONA LLAVES

PROFILAXIS 

Scaling  NSK 1

Utiliza-se para eliminar o
cálculo supragengival, que é
pouco ou regularmente
anexado, e a placa bacteriana.

Scaling NSK 2

Scaling NSK 3

Scaling NSK 4

Scaling NSK 5

Ponta plana utiliza-se para
eliminar o cálculo 
supragengival que está 
fortemente ligado ao dente.

Utiliza-se para eliminar o
cálculo e placa bacteriana
das áreas interdentais
supragengivais.

Utiliza-se para eliminar
todo o cálculo supragengival e 
a placa bacteriana.

Utiliza-se para eliminar
todo o cálculo supragengival e 
a placa bacteriana.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Limpeza de implantes. Ponta 
PEEK para uma limpeza 
segura e suave de implantes.

PERIODONCIA

LIMPIEZA DE IMPLANTE

Perio NSK 1

Perio NSK 3

Perio NSK 4

NSK IC
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PROFILAXIS 

Scaling  SAT 1 Scaling  SAT #1

Utiliza-se para eliminar o
cálculo supragengival, que é
pouco ou regularmente
anexado, e a placa bacteriana.

É universal. Para uma 
simples descalcicação 
supragengival e 
remoção de tártaro
sem danicar o esmalte.

Scaling SAT 2 Scaling SAT 1S

Scaling SAT 3

Scaling SAT 4

Scaling SAT 5

Ponta plana utiliza-se para
eliminar o cálculo 
supragengival que está 
fortemente ligado ao dente.

Fina. Descalcicação supra
e subgengival 
Particularmente ecaz para 
espaços interproximais.

Utiliza-se para eliminar o
cálculo e placa bacteriana
das áreas interdentais
supragengivais.

Utiliza-se para eliminar
todo o cálculo supragengival e 
a placa bacteriana.

Utiliza-se para eliminar
todo o cálculo supragengival e 
a placa bacteriana.

SATELEC
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PONTAS DE ULTRASOM
SATELECEMS KAVO NSK SIRONA LLAVES

Interproximais. A sua parte ativa 
plana torna-a adequada para 
espaços interproximais e para 
descalcicação supragengival. O seu 
design anatómico permite uma 
utilização rápida e eciente.

Supercial. Instrumento redondo e 
no adequado para a descalcicação 
de sacos periodontais pouco 
profundos com menos de 2-3 mm 
de profundidade.

Subgengival. Para sacos de
profundidade média (4 mm).
Eliminação de biolme e depósitos
macios, e permite a medição da
profundidade dos sacos, utilizando
a escala de 3 mm.

Periodoncia anterior. Permite o
tratamento do bloco incisivo-canino. 
A borda da guia é orientada
paralelamente ao saco periodontal.
Permite trabalhar no saco 
periodontal sem danicar o 
ligamento.

Limpeza de implantes. Ponta 
PEEK para uma limpeza segura 
e suave de implantes.

PERIODONCIA

LIMPIEZA DE IMPLANTE

Perio SAT 10X

Perio SAT 10P

Perio SAT 10Z

Perio SAT  H3

SAT IC

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Perio SAT 1

Perio SAT 3

Perio SAT 4
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No nosso site encontrará todas as
referências de brocas com informação
minuciosa para poder escolher
os produtos que se adequem às
necessidades do profissional.

VISITA ATRAVÉS DE QR.
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PONTAS DE ULTRASOM
SIRONAEMS KAVO NSK SATELEC LLAVES

PROFILAXIS 

Scaling  SIR 1 Scaling  SIR 1L

Utiliza-se para eliminar o cálculo 
supragengival, que é pouco ou 
regularmente anexado, e a placa 
bacteriana.

Um instrumento de ponta
plana para a descalcicação
inicial da língua e boca.

Scaling SIR 2 Scaling SIR 2L

Scaling SIR 3 Scaling SIR 3L

Scaling SIR 4 Scaling SIR 4L

Ponta plana utiliza-se para
eliminar o cálculo supragengival
que está fortemente ligado ao 
dente.

Versátil. Un instrumento 
versátil utilizado para las 
caras linguales- bucales e 
interproximales.

Utiliza-se para eliminar o cálculo 
e placa bacteriana das áreas 
interdentais supragengivais.

Interdental. Um instrumento
universal que pode ser 
usado para a descalcicação 
subgengival em locais 
interdentários

Utiliza-se para eliminar todo o 
cálculo supragengival e a placa
bacteriana.

É universal. Um instrumento 
no, ideal para superfícies 
dentárias supragengivais 
e subgengivais e áreas 
interdentais

Scaling SIR 5

Utiliza-se para eliminar todo o 
cálculo supragengival e a placa 
bacteriana.
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Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

Usado para remover o
cálculo subgengival.

PERIODONCIA

Perio SIR 1

Perio SIR 3

Perio SIR 4
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PONTAS DE ULTRASOM
LLAVESEMS KAVO NSK SATELEC SIRONA

Twrench EMS Twrench SAT

Twrench KAV #

Twrench SIR

Twrench KAV Q

Twrench NSK

Chaves dinamométrica 
EMS

Chaves dinamométrica 
SATELEC

Chaves dinamométrica
Kavo Soniflex 2003

Chaves dinamométrica 
SIRONA

Chaves dinamométrica
Kavo Soniflex 2003
Kavo Soniflex Quick 2008

Chaves dinamométrica NSK

PUNTAS DE ULTR ASONIDOS 
E�caz, cómoda, duradera y compatible

COMPATIBLE 
CON TODAS LAS CONEXIONES

EMS KAVO NSK SATELEC SIRONA

REFERENCIA

PRECIO UNIDAD

Twrench Ems Twrench Kav Twrench Nsk Twrench Sat Twrench Sir

29,00€ 

Soni�ex Quick 2008Soni�ex 2003
KAVO

www.axis-dental.com
info@axis-dental.es

Cuevas del Valle, 32 bis 
28023 Madrid 

Tel: +34 916 795 980 Atentos a la labor tan especí�ca que deben 
cumplir estas puntas, hemos elegido el mejor 
metal para poder realizarlas.

Gracias a la precisión rigurosa de la conexión y 
forma exacta de la punta permiten a estos instru-
mentos realizar las intervenciones del  profesional 
con una e�cacia óptima.

La selección ofrecida es sencilla pero adecuada 
para tener una dinámica de trabajo idónea.

Formas cortas para disponer de una potencia 
máxima o formas largas y curvas para poder 
acceder a cualquier lugar del diente, sin olvidar 
extremidades planas aumentando la potencia de 
ondas o extremidades �nas para llegar a lugares 
estrechos. Cada profesional encontrará la solución 
a sus tratamientos.

Tenemos a su disposición las conexiones más 
conocidas del mercado, es decir, EMS, KAVO, NSK, 
SATELEC y SIRONA.

NUEVA  GENERACION  DE  PUNTAS  DE  ULTRASONIDOS

Para poder disponer de su total e�cacia es 
imprescindible trabajar con los últimos  2-3 
mm de la punta.

POR QUÉ TRABAJAR CON PUNTAS DE ULTRASONIDOS

Es más rápido que si se hace de manera manual.

El acceso a lugares profundos es más sencillo.

La refrigeración con agua permite evacuar las bacterias.

La super�cie dental se queda más lisa.

Estresa menos al paciente por ser la intervención más rápida.

Cansa menos al profesional.

POSICIÓN ADECUADA PARA TRABAJAR DE MANERA ÓPTIMA

Posición habitual 10º - 30º

Posición especí�ca en caso de mancha o tinción 90º

Un desgaste de 1 mm de la punta conlleva a 
una pérdida del 25% de la e�cacia del instru-
mento y un desgaste de 2 mm en un 50%.

CHAVES
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GUIA DE DESGASTE DE PONTAS DE ULTRASSOM 
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BRANQUEAMIENTO DENTÁRIO



217
Axis Dental | www.axis-dental.com

Solução eficaz
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BRANQUEAMIENTO DENTÁRIO

Com os tratamentos de branqueamento dentário
PURE da Axis Dental descobrirá um novo sorriso 
nos seus pacientes com o qual transmitir
felicidade a quem o rodeia.
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O PURE é um branqueamento dentário reconhecido pelo 
seu  elevado prestígio, avalado pela respetiva tecnologia e 
desenvolvimento.

Os resultados, rapidamente visíveis, garantem um sorriso 
mais branco e brilhante durante muito tempo. O PURE é um 
tratamento de enorme eficácia, sem risco e muito simples de 
utilizar. Possui um pH ideal, o que proporciona uma  tolerância 
excelente.

Com o PURE obtém-se uma diferença de cor nos dentes desde 
os primeiros dias.

• Tratamento profissional simples e seguro.

• Resultado ótimo e garantido a longo prazo.

MÉTODO INOVADOR E EFICAZ TRATAMENTO FÁCIL E RÁPIDO

Rápido e
seguro

DepoisAntes
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BRANQUEAMIENTO DENTÁRIO
EN CLÍNICA A DOMICILIO ACCESORIOS

É o tratamento mais rápido para branquear os 
seus dentes, conseguindo um sorriso mas brano 
e brilhante em apenas 1 hora. O producto aplica-
se directamente sobre os dentes, protegendo 
completamente os tecidos moles.

Tratamento sem risco que nao afecta a estructura 
dos seus dentes.
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KIT

JERINGAS INDIVIDUALES

En el Dentista
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BRANQUEAMIENTO DENTÁRIO
A DOMICILIOEN CLÍNICA ACCESORIOS

PEN

O seu dentista fará um molde dos seus dentes com a finalidade 
de elaborar suas moldeiras personalizadas, facultando-lhe o 
melhor tratamento e indicando-lhe os passos a seguir para 
optimizar o resultado.

Tratamento flexível adaptado ao paciente Três opções de tratamento em casa 

É un tratamento noturno que responde a todos os casos.É 
a soluçao ideal paraos dentes sensíveis, a forma mais 
suave para obter dentes mais brancos.
Uma aplicaçao de 4 horas durante 16 noites.

É a fórmula ideal para as pessoas que desejam usar 
menos tempo as moldeiras e que possuem uma cor 
dentária mais intensa. Uma aplicaçao de 2 horas 16 dias.

É un pincel que proporciona um efeito luminoso e 
brilhante sobre os dentes, de uma forma simples e 
segura, com apenas uma aplicaçao de 20 minutos.
Permite realizar entre 15 e 20 aplicaçoes.
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KITS

JERINGAS INDIVIDUALES

capturas capturas

A domicilio
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BRANQUEAMIENTO DENTÁRIO
ACCESORIOSEN CLÍNICA A DOMICILIO

O seu dentista fará um molde dos seus dentes com a 
finalidade de elaborar suas moldeiras personalizadas, 
facultando-lhe o melhor tratamento e indicando-lhe os 
passos a seguir para optimizar o resultado.
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ACCESORIOS

Continuamos a renovar-nos ininterruptamente para podermos 
melhorar os nossos produtos e assim facilitar a tarefa dos 
dentistas na aplicação destes tratamentos tão procurados. 
Consulte a gama disponível de acessórios  no nosso site.



AXIS Dental Sarl 
Ch. du Closalet 4
1023 Crissier Swizerland
Tel: +41 21 633 0 633 
Email: mail@axis-dental.ch

Axisworld Unipessoal LDA
Avda Da Republica 43
Lisboa 1050-187
Tel: 34 91 679 59 80
Email: info@axis-dental.es

www.axis-dental.com
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