


Desde 1987, produzindo com 
qualidade, trazendo

inovações aos setores
médico e odontológico

Há mais de 28 anos a Microdent® fornece 
produtos  de alta qualidade, confiabilidade e

durabilidade ao mercado, atendendo aos 
requisitos regulamentares vigentes,

priorizando a satisfação e as necessidades 
de seus clientes.

Dispõe atualmente de equipamentos de
controle numérico de última geração

(sistemas computadorizados), permitindo a
 obtenção de peças com grande precisão.
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ALTA ROTAÇÃO

As canetas de alta rotação da Microdent®

possuem turbina balanceada eletronicamente, 
baixo nível de ruído e conexão Borden.
São anatômicas, muito leves e autoclaváveis.
Disponíveis no sistema convencional (saca brocas) 
ou Push Button (dispensa saca brocas).

Acompanha
1 Embalagem para acomodação.

1 Óleo lubrificante 10 ml.
1 Saca brocas para modelos convencionais:

(Classic 1000 / Microroll 1150 / Suprema III 1250 ).

Classic - Código: 1000
● Médio torque;
● Sistema de fixação da broca FG (Friction Grip);
● Sistema de conexão Borden (universal 2 furos);
● Spray simples (único) para refrigeração da broca;
● Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Microroll - Código: 1150
● Médio torque;
● Sistema de fixação da broca FG (Friction Grip);
● Sistema de conexão Borden (universal 2 furos);
● Spray simples (único) para refrigeração da broca;
● Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Suprema III - Código 1250
● Alto torque;
● Sistema de fixação da broca FG (Friction Grip);
● Sistema de conexão Borden (universal 2 furos);
● Spray triplo para refrigeração da broca;
● Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C;
● Leve e anatômica, caracterizada pela cabeça de
  tamanho médio;
● Excelente acabamento.

Suprema III Push Button - Código 1350
● Alto torque;
● Sistema de fixação da broca PB (Push-Button);
● Dispensa o uso de saca- broca;
● Sistema de conexão Borden; (universal 2 furos);
● Spray triplo para refrigeração da broca;
● Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C;
● Leve e anatômica, possui excelente acabamento
   superficial que facilita a assepsia e desinfecção.

Registro ANVISA 10309310008

Classic 
1000

Microroll 
1150

Suprema III
1250

Suprema III
Push Button

1350
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BAIXA ROTAÇÃO

As peças de mão de baixa rotação da Microdent® possuem sistema 
de acoplamento doriot ou intra, baixo nível de ruído, alto torque, 
conexão Borden, lubrificação a óleo. São anatômicas, muito leves 
e autoclaváveis. Permitem giro de 360o sobre o micro motor.

Micro Motor Intra
Código: 6000 (sem refrigeração) / 6030 (com refrigeração)
● Alto torque;
● Sistema de acoplamento universal Intra;
● Conexão Borden;
● Anel regulador de rotação de 0 a 20.000 rpm;
● Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Contra Ângulo Intra
Código: 8000 (sem refrigeração) / 8030 (com refrigeração)
● Transmissão de 1:1;
● Acoplamento universal Intra;
● Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Ponta Reta Intra
Código 7000 (sem refrigeração) / 7030 (com refrigeração)
● Transmissão de 1:1;
● Acoplamento universal Intra;
● Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Micro Motor Turbo
Código 2000 (sem refrigeração) / 2040 (com refrigeração)
● Alto torque;
● Sistema de acoplamento Doriot;
● Conexão Borden;
● Anel regulador de rotação de 0 a 25.000 rpm;
● Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Contra Ângulo Standard
Código 5000 (sem refrigeração) / 5040 (com refrigeração)
● Transmissão de 1:1;
● Acoplamento Doriot;
● Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
● Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
● Autoclavável até 135°C.

Registro ANVISA 10309310007

Acompanha
1 Embalagem para acomodação.
1 óleo lubrificante 10 ml.
Sistema de refrigeração para os modelos
com refrigeração: (2040 / 6030 /
5040 / 8030 / 7030).

Micro Motor Intra
6000 (sem refrigeração)

Contra Ângulo
Intra

8000 (sem
refrigeração)

Ponta Reta
Intra

7030 (com
refrigeração)

Micro Motor
Turbo
2040 (com
refrigeração)

Contra Ângulo
Standard

5000 (sem 
refrigeração)
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CIRURGIA E IMPLANTODONTIA
Registro ANVISA 10309310007

PROFILAXIA

Produtos desenvolvidos com formas anatômicas e peso ideal, 
específico para procedimentos cirúrgicos. Excelente acabamento, 
facilitando a assepsia e desinfecção. Confeccionado com materiais 
leves e de alta resistência.

Contra Ângulo
Código: 8116 (Redução 16:1) / 8120 (Redução 20:1)
● Indicado para cirurgias em Implantodontia;
● Sistema de acoplamento Intra;
● Autoclavável até 135°C;
● Versátil: 12 posições diferentes de acoplamento da cabeça;
● Sistema de refrigeração acoplado.

Peça Angular Intra
Código: 7100 (com refrigeração)
● Específica para cirurgias precisas;
● Sistema de acoplamento Intra;
● Autoclavável até 135°C;
● Ponta fina e ângulo correto para irrigação.

Contra Ângulo
8116

Peça Angular Intra
7100

Acompanha
1 Embalagem para acomodação.
1 óleo lubrificante 10 ml.
Sistema de Refrigeração.

Peças com formato anatômico fabricadas com material leve, 
que facilita o uso para o profissional. Design diferenciado e 
excelente acabamento, facilitando a assepsia e a desinfecção.

Seringa Tríplice
Código 4005 (Registro ANVISA - 10309310002)
● 100% ar seco;
● Jato de água;
● Spray uniforme no bico;
● Sistema de conexão através de tubos que acoplam as
    mangueiras do equipo do profissional;
● Autoclavável até 135°C.

Ultraflash
Código 9600 (Registro ANVISA - 10309310005)
● Frequência de oscilação de 3.000 a 8.000 Hz;
● Remove tártaros e cálculos;
● Acopla no terminal de Alta Rotação (Borden);
● Pressão de trabalho entre 30 e 35 psi;
● Spray de refrigeração;
● Autoclavável até 135°C.

Acompanha
1 Embalagem para acomodação.
1 óleo lubrificante 10 ml.
* Exclusivo para o modelo 9600:
3 insertos (Periodontia, Universal e Sickle).
1 chave de inserção dos insertos.

Seringa
Tríplice

4005

Ultraflash
9600*
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KITS ACADÊMICOS
Registro ANVISA - Alta Rotação: 10309310008 / Baixa Rotação: 10309310007

Destinado a estudantes de graduação em Odontologia, os Kits Acadêmicos Microdent® possuem
garantia contra defeitos de fabricação estendida até o final do curso do aluno.

Standard Classic (sem refrigeração)
Código: 03017000001
● 01 Alta Rotação Classic;
● 01 Baixa Rotação Micro Motor
   Turbo (sem refrigeração);
● 01 Contra Ângulo Standard
   (sem refrig.).

Intra Microroll (sem refrigeração)
Código: 03017000015
● 01 Alta Rotação Microroll;
● 01 Baixa Rotação Micro Motor
   Intra (sem refrig.);
● 01 Contra Ângulo Intra (sem refrig.);
● 01 Ponta Reta Intra (sem refrig.).

Intra Super Luxo III (com refrigeração)
Código: 03017000034

● 01 Alta Rotação Suprema
Push Button III;

● 01 Baixa Rotação Micro Motor 
Intra (com refrig.);

● 01 Contra Ângulo Intra (com refrig.);
● 01 Ponta Reta Intra (com refrig.).

Standard Classic (com refrigeração)
Código: 03017000019

● 01 Alta Rotação Classic;
● 01 Baixa Rotação Micro Motor 

Turbo (com refrig.);
● 01 Contra Ângulo Standard 

(com refrig.).

A Microdent® oferece um total de 16 kits acadêmicos com composições diferentes,
que atendem alunos de todas as etapas de graduação em Odontologia.

FERRAMENTAS

Ferramentas desenvolvidas especialmente para uso exclusivo em toda a linha odontológica Microdent®.

Kit Completo de Ferramentas
Código: 02017000027

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
 A Microdent®  também oferece ao mercado uma grande variedade de peças de reposição para sua

Linha Odontológica, componentes rigorosamente inspecionados, garantindo assim uma maior segurança 
em sua utilização e um alto padrão de qualidade e confiabilidade.



DESTAQUES

   Em todos os seus departamentos a Microdent® conta 
com o trabalho de profissionais altamente qualificados 
e treinados, que garantem excelente desempenho em 
todas as etapas de produção.
   A mão-de-obra qualificada, aliada ao emprego de 
alta tecnologia, assegura a fabricação de produtos com 
maior durabilidade e precisão que atendem às exigên-
cias e necessidades do mercado consumidor. 

Balanceadora Eletrônica
Permite a produção de peças mais 
silenciosas, com maior durabilidade e 
menor vibração.

   O constante investimento em equipamentos com   
tecnologia de ponta e o cumprimento rigoroso dos re-
quisitos regulamentares vigentes são práticas carac-
terísticas que norteiam a filosofia de trabalho da 
Microdent®.

   Entre outras vantagens, a Microdent® atende em 
todo o território nacional e seus produtos também 

podem ser comprados com o Cartão BNDES.
Acesse o site www.microdent.com.br e confira.




