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 Equipamento de alta rotação modelo Necta Elipse PB Dentscler 
destinado a remoção de cáries, restaurações entre outros procedimentos 
odontológicos. Indicado para retirada de material cariado e obturações, 
preparação de cavidades e coroas, tratamento e alisamento de superfícies 
em especial para odontopediatria
 Caneta de alta rotação Necta Elipse PB Dentscler com cabeça mediana e 
sistema push button.
 Confeccionada em alumínio anodizado, material de altíssima 
qualidade,  que possibilita leveza e excelente acabamento supercial, 
facilitando a assepsia e desinfecção. Equipamento extremamente leve 
evitando a fadiga do prossional.

Encaixe Borden ou Midwest

Material Alumínio

- Ruído: Baixo nível de ruído, sistema de rolamentos apoiados em anéis de 
borracha, o que permite aumento de sua durabilidade e diminuição do nível 
de vibração. Menos estresse para o paciente e para o dentista.

● 01 Manual de instruções

- Fixação das Brocas: Sistema Push Button

Pressão (psi) 35

- Irrigação: Spray simples.

Acionamento através de botão localizado na parte de trás da cabeça. Permite 
a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.

- Balanceamento: Rotores balanceados individualmente dentro de limites 
rigorosos, garantindo baixo nível de vibração, menos fadiga para o dentista e 
maior durabilidade do instrumento.

● 01 Agulha de limpeza

- Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo 
atrito garantindo alto desempenho e durabilidade, além do baixo nível de 
ruído

***IDEAL PARA ODONTOPEDIATRIA cabeça reduzida (20% menor)

● 01 Saca brocas

*Não acompanha broca.
Brinde: personalize sua turbina de alta rotação Necta Elipse

● 01 Mini lubricante 10 ml

Mini cabeça com linhas arredondadas.

Grave seu nome – sem custo adicional (gravação a laser)

Acessórios que acompanham o produto: 

Equipamento autoclavável a 135°C por até 1000 ciclos.

 Sua cabeça reduzida e arredondada proporciona praticidade nos 
trabalhos de odontopediatria e seu sistema push button torna os 
procedimentos mais dinâmicos.
Rotação (rpm) 0 a 420.000
Consumo de ar (L/min) 42

Diâmetro da cabeça (mm) 8,93
Altura da cabeça (mm) 10,81
Consumo de água no spray (ml/min) 42
Nível sonoro (dB) 69

Fixação de brocas Push Botton
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