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Alta Rotação Necta Top Jet 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.

Caneta de alta rotação Necta Top Jet com cabeça mediana e sistema saca 
brocas, extra torque, com três jatos de spray de água direcionados ao 
centro da broca.

● Confeccionada em alumínio anodizado, material de altíssima qualidade,  
que possibilita leveza e excelente acabamento supercial, sendo assim, 
facilita a assepsia e desinfecção;

Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo 
atrito, assim sendo, garante alto desempenho e durabilidade

*Não acompanha broca.

● Saca-brocas universal;

● Extra torque para procedimentos que exigem maior força;

Fixação das Brocas: Sistema Saca Brocas.

Irrigação: Spray triplo para refrigeração da broca evitando o 
superaquecimento.

Equipamento autoclavável a 135°C por até 1000 ciclos.

● Encaixe tipo BORDEN.

● Rotação máxima de 0 a 420.000rpm

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

O PRODUTO ACOMPANHA

Necessária a utilização do saca brocas

● Com três jatos de spray de água direcionados ao centro da broca.

Ruído: Baixo nível de ruído, sistema de rolamentos apoiados em anéis de 
borracha, sendo assim, permite aumento de sua durabilidade e diminuição 
do nível de vibração. Menos estresse para o paciente e para o dentista. 
Máximo 64dB.

● Estojo para acondicionamento da peça, bem como para o transporte;

● Óleo lubricante de 10ml;
● Agulha para limpeza do spray;
● Manual de instruções e certicado de garantia.

● Pressão de trabalho de no mínimo de 32psi.

● Cabeça mediana , com linhas arredondadas;
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