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 Alta Rotação confeccionada em alumínio anodizado, material de 
altíssima qualidade que possibilita leveza e excelente acabamento 
supercial, com o m de facilitar a assepsia e desinfecção. Além disso, 
contém cabeça mediana com linhas arredondadas.

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

Irrigação: Possui spray triplo para refrigeração da broca evitando o 
superaquecimento.

 

 Equipamento de alta rotação Necta Maxi Plus destinado a 
remoção de cáries, restaurações,  odontosecção, como auxílio na 
extração de dentes, entre outros procedimentos odontológicos. 
Indicado para retirada de material cariado e obturações, preparação 
de cavidades e coroas, tratamento e alisamento de superfícies, por 
exemplo.
 Caneta de Alta Rotação Necta Maxi Plus PBPossui três jatos de 
spray, o sistema de troca de brocas é por botão (push button).

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

Fixação das Brocas: Sistema Push Button
Acionamento através de botão localizado na parte de trás da cabeça, o 
que permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-
brocas.

Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e 
baixo atrito garantindo alto desempenho e durabilidade

Informações gerais:
Possui sistema push button tornando mais rápido e pratico o manuseio de 
brocas, 3 sprays para refrigeração da broca e torque extra para 
procedimentos que exigem maior força. Assim sendo, é uma peça 
completa com tudo que o prossional precisa.

Acessórios inclusos: 

● Manual de instruções

● Equipamento autoclavável a 135°C por até 1000 ciclos.

● Agulha de limpeza

*Não acompanha broca.

Brinde: personalize sua turbina de alta rotação Necta Maxi plus

Grave seu nome – sem custo adicional

● Mini lubricante 10 ml

Escolha a cor – azul, pink ou prata
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