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Sobre a Linha

A linha odontológica da Biotron 
segue modernos conceitos 
tecnológicos, ergonômicos e de 
biossegurança, entregando 
conforto e bem estar ao 
dentista e ao seu paciente. Com 
foco em qualidade, tecnologia e 
inovação os equipamentos são 
projetados para o uso intenso 
do dia a dia.

O comprometimento com os 
clientes levou a Biotron receber 
diversos prêmios, dentre os 
principais o prêmio da ANPEI - 
A s s o c i a ç ã o  Na c i o na l  d e 
Pesquisa e Desenvolvimento 
das Empresas Inovadoras e 
FINEP através da Agência 
Brasileira de Inovação.

Aquecedores
Hotron - Aquecedor de Resinas 
Hotron - Aquecedor de Resinas e Anestésicos
 
Autoclaves
Digital PLUS 5L
Digital 5L
Digital 12L
Digital 21L
Flor de Lótus 5L
Mini Autoclave Silver 5L
Vertical 5L
 
Bombas a vácuo
Bomba à Vácuo Mega VAC
Bomba à Vácuo Silent
Mini Aspirador Cirurgico Odontológico
 
Câmaras de Desgaste e Jateamento 
Câmara de Desgaste e Jateamento
Câmera de Desgaste e Jateamento com Exaustor e Iluminação

Câmara de revelação
Câmaras Advanced, Classic e Classic Black
 
Câmeras intraorais
Câmera Intraoral com Monitor de 17 polegadas
Câmera Intraoral sem Fio Advanced 
Câmera Intraoral sem Fio Advanced Wifi
Câmera Intraoral com Monitor e Bateria
Câmera Intraoral

Compressor
Compressor 60L
Dreno para Compressor 

Estufas e Esterilizadoras
Esterilizador Ultravioleta de Ar
Esterilizador Ultravioleta para Pisos
 
Equipamentos Portáteis
Cadeira Portátil
Mocho Odontológico Portátil
Consultório Portátil
Consultório Portátil Completo - Plus

Fotopolimerizadores
Fotopolimerizador sem fio 1000mW
Fotopolimerizador sem fio 1200mW

ODONTOLOGIA
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ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

A Biotron tem a inovação 
tecnológica como vantagem 

competitiva e diferencial 
em seu mercado de 

atuação.

Desde o início de suas 
atividades possui clientes 
em todo território nacional 
e a marca estabelecida em 
seu mercado de atuação. 

Mini Incubadora
Mini Incubadora Slim
Mini Incubadora
Teste de Indicador Biológico

Misturadores de Alginato
Misturador de Alginato 
Misturador de Alginato Faster
Misturador Faster de Alginato e Silicone
 
Negatoscópios
Negatoscópios Ultra Slim LED
Negatoscópios  Slim LED
Negatoscópios Tomográficos de Metal 
 
Plastificadora
Plastificadora com Bomba de Vácuo
 
Produtos Especiais 
Desintegrador de Agulhas
Destilador de Água
Válvula Elétrica para torneira
Magic (Conversor de Corrente)
Secador de Instrumentos
Solda Ponto Solid

Recortador de Gesso
Recortador de Gesso
 
Seladoras
Seladora Selabem Bivolt
Seladora Selabem Mini
 
Suportes e Acessórios
Mesa Auxiliar 3 bandejas
Suporte articulado para clareador
Suporte de Monitor ou TV
Suporte Master para Monitor ou TV
Suporte de Mesa para Negatoscópio LED
Suporte de Parede e Equipo para Negatoscópio LED
Suporte de Mesa para Rolo
Suporte de Parede para Rolo
Separador de Envelopes
Suporte e Prateleira
Luvas para Câmara
Fonte de alimentação para Negatoscópio Ultra Slim LED
Imã Neomídio (para Negatoscópio LED)
Kit Botão Francês (para Negatoscópio Ultra Slim LED)
 
Vibradores de Gesso
Vibrador de Gesso Sonny
Vibrador de Gesso Master



Destaques

• Alta eficiência e baixo custo.

• Confeccionado externamente em PSAI (Poliestireno de Alto 

Impacto) garantindo durabilidade, beleza e facilidade de 

limpeza.

• Possui controle eletrônico automático de temperatura que 

se mantêm dentro da faixa adequada para o aquecimento 

das resinas. Histerese de ±1°C.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 V/220 V (Bivolt automático)

• Frequência: 50/60 Hz

• Material: PSAI

• Cor: Preto

• Número de orifícios: 3

• Temperatura máxima: 68 °C

• Tempo de aquecimento: 18 min

• Consumo energético: 5 W

• Dimensões do gabinete: 95 x 62 mm (D x A)

• Dimensões dos orifícios menores: 15X32 mm (D x A)

• Dimensões do orifício maior: 17X32 mm (D x A)

• Peso do produto: 0,210 kg

• Garantia: 1 ano

• Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260 

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 V/220 V (Bivolt automático)

• Frequência: 50/60 Hz

• Material: PSAI

• Cor: Preto

• Número de orifícios: 4

• Temperatura para resinas: 68 °C

• Temperatura para anestésicos: 37 °C

• Tempo de aquecimento: Para 37 ºC: (8 – 15 min)

                                         Para 68 °C: (9 – 35 min)                                       

• Consumo energético: 5 W

• Dimensões do gabinete: 95 x 62 mm (D x A)

• Dimensões dos orifícios menores: 12X32mm (D x A)

• Dimensões do orifício maior: 17X32mm (D x A)

• Peso do produto: 0,210 kg

• Garantia: 1 ano

• Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260 

Hotron - Aquecedor de Resinas
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Hotron - Aquecedor de Resinas e 

Anestésicos
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Propicie as condições de 
temperatura ideais para a 
aplicação no seu paciente. 

Além de não sofrer corrosão, 
ele promove a dissipação de 

calor mais homogênea por toda 
área de aquecimento!



A MINI-INCUBADORA é um 
equipamento utilizado por 

profissionais da área de biossegurança 
com a função de monitorar os ciclos de 

esterilização em autoclaves a vapor. 
O uso deste produto em conjunto com 
o indicador biológico detecta erros e 
falhas no processo de esterilização, 

previne acidentes com materiais 
infectados e garante a segurança de 
vida dos pacientes e profissionais da 

saúde. 

Destaques

• Mini incubadora acoplada a autoclave.

• Dispensa a compra de uma mini incubadora a 

parte.

• Aproveita temperatura da autoclave para 

aquecer a mini incubadora, reduzindo consumo 

de energia.

• Possibilita incubar até 2 ampolas.

• Controle de Temperatura da Mini Incubadora. 

Acessórios e partes que acompanham a 

autoclave.

• Revestimento externo totalmente em material 

metálico revestido com pintura a pó, eliminando 

qualquer risco de oxidação e altamente resistente à 

variação de temperatura.

• Permite fazer quantos ciclos forem necessários de 

forma contínua.

• Câmara de esterilização em aço inox altamente 

resistente à temperatura, pressão e oxidação.

• Display controlado por LEDs, permitindo maior 

durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional.

• Controlador microprocessado, garantindo o perfeito 

funcionamento durante o ciclo.

• Válvula de segurança contra pressão excessiva.

• Tubulação interna em cobre.

• Manômetro digital.

•

Autoclave Digital PLUS 5L
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Pressão de esterilização: 1,0 Kgf/cm² ~ 2,0 Kgf/cm²  (±0,2 

Kgf/cm²)

• Temperatura: 121°C até 134 °C

• Potência: 400 W

• Consumo de água destilada: 100 mL / ciclo

• Tempo total de ciclo de esterilização: Até 1h30min

• Capacidade: 5 litros

• Dimensões do produto: 430x280x325 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara de esterilização: 270x165 mm (CxD)

• Dimensões da bandeja: 142,8x241x10 mm (CxLxA)

• Dimensões do suporte da bandeja: 158,4x243x52,1 mm 

(CxLxA)

• Peso do produto: 17,8 K

• Acessórios: mangueira, copo dosador, suporte com 01 

prateleira, cabo de alimentação e abraçadeira.

• Acessório Opcional: Separador de envelopes (item vendido 

separadamente)

• Registro ANVISA: 80652760003

• Código ANVISA: AD5LB  

• Garantia: 1 ano                                                        

*OBS: O anel de vedação não está incluso na garantia.                     

A garantia da resistência é válida até 3 meses.



Destaques

• Revestimento externo totalmente em material 

metálico revestido com pintura a pó, eliminando 

qualquer risco de oxidação e altamente resistente 

à variação de temperatura.

• Câmara de esterilização em aço inox altamente 

resistente à temperatura, pressão e oxidação.

• Controlador micro processado auto gerenciado, 

garantindo perfeito funcionamento durante o 

ciclo.

• Porta com sensores que iniciam o ciclo somente 

com a porta totalmente travada.

• Válvula de segurança contra pressão excessiva.

• Termostato de segurança que desliga a autoclave 

se houver superaquecimento. 

Autoclave Digital
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

A utilização das autoclaves 
são uso obrigatórios em 
serviços de saúde de um 

modo geral como: 
consultórios dentários , 
médicos, veterinários, 

clínicas, assim como todos 
os estabelecimentos sujeitos 

à vigilância sanitária onde 
cabe a esterilização de 

artigos, como por exemplo : 
salões de beleza, estúdios 
de tatuagem e piercing, 

gabinetes de podologia e 
clinicas de estética.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Pressão de esterilização: 1,0 Kgf/cm² ~ 2,0 Kgf/cm² (±0,2 

Kgf/cm²)

• Temperatura: 121°C até 134 °C

• Tempo total de ciclo de esterilização: Até 1h30min

• Acessórios: mangueira, copo dosador, suporte e prateleira, 

separador de envelopes, cabo de alimentação e 

abraçadeira.

• Registro na ANVISA: 80652760003

• Garantia: 1 ano                                                         

*OBS: O anel de vedação não está incluso na garantia.

                A garantia da resistência é válida até 3 meses.

Modelo: 5 Litros

• Código ANVISA: AD5LB 

• Potência: 600W

• Consumo de água destilada: 100 mL / ciclo

• Dimensões da autoclave: 408x283x280 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara: 270x166 mm (CxD)

• Peso da autoclave: 17,8 Kg

Modelo: 12 Litros

• Código ANVISA: AD12LB 

• Consumo de água destilada: 150 mL / ciclo

• Potência: 1200W

• Dimensões da autoclave: 486x363x350 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara: 337x240 mm (CxD)

• Peso da autoclave: 22 Kg

           

Modelo: 21 Litros

• Código ANVISA: AD21LB 

• Consumo de água destilada: 200 mL / ciclo

• Potência: 1700W

• Dimensões da autoclave: 650x363x350 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara: 472x240 mm (CxD)

• Peso da autoclave: 30 Kg



Destaques

• Revestimento externo totalmente em material 

metálico revestido com pintura a pó, eliminando 

qualquer risco de oxidação e altamente resistente 

à variação de temperatura.

• Permite fazer quantos ciclos forem necessários de 

forma contínua.

• Câmara de esterilização em aço inox altamente 

resistente à temperatura, pressão e oxidação.

• Display controlado por LEDs, permitindo maior 

durabilidade, confiabilidade e facilidade 

operacional.

• Controlador microprocessado, garantindo o 

perfeito funcionamento durante o ciclo.

• Válvula de segurança contra pressão excessiva.

• Silenciosa durante utilização.

• Manômetro analógico.

• Despressurização manual.

Autoclave Flor de Lótus 5L
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

A utilização das autoclaves 
são uso obrigatórios em 
serviços de saúde de um 

modo geral como: 
consultórios dentários , 
médicos, veterinários, 

clínicas, assim como todos 
os estabelecimentos sujeitos 

à vigilância sanitária onde 
cabe a esterilização de 

artigos, como por exemplo : 
salões de beleza, estúdios 
de tatuagem e piercing, 

gabinetes de podologia e 
clinicas de estética.

A utilização das autoclaves 
são uso obrigatórios em 
serviços de saúde de um 

modo geral como: 
consultórios dentários , 
médicos, veterinários, 

clínicas, assim como todos 
os estabelecimentos sujeitos 

à vigilância sanitária onde 
cabe a esterilização de 

artigos, como por exemplo : 
salões de beleza, estúdios 
de tatuagem e piercing, 

gabinetes de podologia e 
clinicas de estética.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Pressão de esterilização: 1,0 Kgf/cm² ~ 2,0 Kgf/cm²                           

(±0,2 Kgf/cm²)

• Temperatura: 121°C até 134 °C

• Potência: 600 W

• Consumo de água destilada: 100 mL / ciclo

• Tempo total de ciclo de esterilização: Até 1h30min

• Capacidade: 5 litros

• Dimensões da autoclave: 410x270x280 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara: 280x160 mm (CxD)

• Dimensões da embalagem: 465x365x345 mm (CxLxA)

• Peso da autoclave: 11,5 Kg

• Peso da autoclave embalada: 12,8 Kg

• Acessórios: mangueira, copo dosador, separador de 

envelopes e abraçadeira.

• Registro na ANVISA: 80652760003

• Código ANVISA: AA55LB

• Garantia: 1 ano                                                               

*OBS: O anel de vedação não está incluso na garantia.                

                A garantia da resistência é válida até 3 meses.



Destaques

• Revestimento externo e câmara de esterilização totalmente 

em material aço inox, eliminando qualquer risco de oxidação 

e altamente resistente à variação de temperatura.

• Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma 

contínua.

• Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, 

confiabilidade e facilidade operacional.

• Controlador microprocessado, garantindo o perfeito 

funcionamento durante o ciclo.

• Válvula de segurança contra pressão excessiva.

• Silenciosa durante utilização.

• Manômetro Analógico.

• Despressurização manual.

Autoclave Mini Silver
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

A utilização das autoclaves 
são uso obrigatórios em 
serviços de saúde de um 

modo geral como: 
consultórios dentários , 
médicos, veterinários, 

clínicas, assim como todos 
os estabelecimentos sujeitos 

à vigilância sanitária onde 
cabe a esterilização de 

artigos, como por exemplo : 
salões de beleza, estúdios 
de tatuagem e piercing, 

gabinetes de podologia e 
clinicas de estética.Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Pressão de esterilização: 1,0 Kgf/cm² até 2,0 Kgf/cm² 

(±0,2 Kgf/cm²)

• Temperatura: 121°C até 134 °C

• Potência: 400 W

• Consumo de água destilada: 200 mL / ciclo

• Tempo total de ciclo de esterilização: Até 1 h

• Capacidade: 5 litros

• Dimensões da autoclave: 255x320x315 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara: 260x160 mm (CxD)

• Dimensões da embalagem: 280x330x325 mm (CxLxA)

• Peso da autoclave: 5,6 Kg

• Peso da autoclave embalada: 6,0 Kg

• Acessórios inclusos: separador de envelopes, mangueira, 

copo dosado e abraçadeira.

• Registro na ANVISA: 80652760003

• Garantia: 1 ano                                                        

*OBS: O anel de vedação não está incluso na garantia.            

                 A garantia da resistência é válida até 3 meses.



A utilização das autoclaves 
são uso obrigatórios em 
serviços de saúde de um 

modo geral como: 
consultórios dentários , 
médicos, veterinários, 

clínicas, assim como todos 
os estabelecimentos sujeitos 

à vigilância sanitária onde 
cabe a esterilização de 

artigos, como por exemplo : 
salões de beleza, estúdios 
de tatuagem e piercing, 

gabinetes de podologia e 
clinicas de estética.

Destaques

• Autoclave analógica robusta, prática e eficiente 

com desligamento automático.

• Indicada para esteri l ização em diversos 

segmentos.

• Permite fazer quantos ciclos forem necessários de 

forma contínua e silenciosa durante utilização.

• Possui carenagem metálica externa com pintura 

eletrostática interna e externa.

• Controle de temperatura e pressão automático.

• Manômetro de visualização de pressão e LED de 

alto bilho de identificação de atividade.

• Câmara de esterilização em alumínio reforçado e 

tampa com alça térmica.

• Sistema de proteção automático em caso de 

excesso de temperatura e pressão.

Autoclave Vertical 5L
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Pressão de esterilização: 1,0 Kgf/cm² ~ 2,0 Kgf/cm²  (±0,2 

Kgf/cm²)

• Temperatura: 121°C até 134 °C

• Potência: 400 W

• Consumo de água destilada: 100 mL / ciclo

• Tempo total de ciclo de esterilização: Até 1h30min

• Capacidade: 5 litros

• Dimensões da autoclave: 305x290x220 mm (CxLxA)

• Dimensões da câmara: 220x160 mm (CxD)

• Dimensões da embalagem: 340x350x290 mm (CxLxA)

• Peso da autoclave: 5,8 Kg

• Peso da autoclave embalada: 6,5 Kg

• Acessórios: mangueira, copo dosador, bandeja, cabo de 

alimentação e abraçadeira.

• Registro ANVISA: 80652760003

• Código ANVISA: AA5LB  

• Garantia: 1 ano                                                        

*OBS: O anel de vedação não está incluso na garantia.
           A garantia da resistência é válida até 3 meses.



Destaques

• Controlador de vácuo linear, que permite ao profissional 

selecionar a intensidade de aspiração de acordo com o 

procedimento.

• Capacidade de armazenamento de 6 litros.

• Voltagem 127V e 220V (Bivolt automático).

• Baixo nível de ruído, menos de 70dB no nível máximo de 

potência de vácuo.

• Equipamento elétrico, portátil e de design inovador.

• Produto com fabricação 100% nacional.

• Acionamento por pedal.

Especificações Técnicas 

• Tensão de alimentação: 127 e 220 Volts (Bivolt automático)

• Potência do motor: 1200 Watts / 1,5 HP

• Frequência de rede: 50 / 60 Hz

• Dimensões do produto: 365x 365x630 mm (CxLxA)

• Dimensões da mangueira corrugada para aspiração: 1500x 

10 mm (CxD)

• Dimensões da mangueira PVC para aspiração: 1500x14 mm 

(CxD)

• Dimensões da mangueira de drenagem: 1000x12,7 mm 

(CxD)

• Peso do produto: 11,6 Kg

• Cor: Branca

• Vácuo: 30 - 80,0 mmHg

• Capacidade de armazenamento: 6 L

• Ruído ambiente: 56 – 66 dB (A)

• Garantia: 1 ano

Bomba à Vácuo Mega VAC
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

O uso da bomba de vácuo é 
fundamental para que não haja 
uma sobrecarga no compressor 

odontológico. Assim, o 
equipamento alcança uma 

durabilidade muito maior, pois 
não executa as devidas funções 

no limite de sua capacidade.

Além disso, devido ao uso 
rotineiro dos sugadores, a 

necessidade de uma bomba a 
vácuo no consultório é maior 

ainda -  ela auxilia na 
prevenção do desgaste das 

peças, diminui a frequência de 
manutenções mais trabalhosas 

e controla o excesso de ruído no 
equipamento.

A bomba a vácuo é uma 
importante aliada para todos os 

procedimentos que exigem 
sucção! Ela ainda reduz o raio 

de alcance da névoa 
contaminante!!!



Destaques

• Vácuo produzido por intermédio de um sistema de motor 

elétrico seco, livre de óleo, com acionamento por pistões, 

anéis em PTFE não grafitados e anéis de vedação em 

silicone.

• Baixo nível de ruído, menos de 45dB, o mais silencioso do 

mercado.

• Equipamento elétrico, portátil e de design inovador.

• Controlador microprocessado, garantindo perfeito 

funcionamento durante o processo.

• Sensor de nível interno do reservatório, que garante a 

drenagem automática em caso de reservatório cheio.

• Válvulas internas anti-refluxo.

• Produto com fabricação 100% nacional.

Especificações Técnicas 

• Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (NÃO É BIVOLT)

• Capacidade de armazenamento: 1,8 L com drenagem 

automática

• Vácuo: 315 mmHg

• Vazão de ar máxima: 55 L / min

• Ruído Ambiente: Menor que 60 dB(A)

• Potência: 1/4 HP

• Faixa de temperatura de armazenamento: 0 a 55 °C

• Faixa de umidade relativa de armazenamento: 0 a 99 % 

(não condensante)

• Dimensões da mangueira de drenagem: 12,70x1000 mm 

(DxC)

• Dimensões da mangueira de sucção: 10,2x1500 mm (DxC)

• Dimensões do produto: 300x360x290 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 9,0 kg

• Garantia: 1 ano

Bomba à Vácuo Silent
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

A bomba a vácuo é uma importante 
aliada para todos os procedimentos 

que exigem sucção! Além de 
auxiliar na prevenção do desgaste 
das peças, devido ao uso rotineiro 

dos sugadores e, ainda reduz o raio 
de alcance da névoa 

contaminante!!!



Destaques

• Portátil e extremamente compacto

• Possui alta capacidade de sucção.

• Voltagem 127V e 220V (Bivolt automático).

• Super silencioso.

• Equipamento elétrico e de design inovador.

• Produto com fabricação 100% nacional.

Especificações Técnicas 

• Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (Bivolt automático)

• Vácuo: 350 mmHg

• Fluxo de aspiração: 1,5 L / min

• Capacidade de armazenamento: 1 L

• Potência: 10 W

• Modo de operação: Intermitente / Utilizar por no máximo 20 

min

• Nível de ruído: 50 dbA

• Dimensões do produto: 114x130 mm (DxA)

• Dimensões da mangueira PVC para aspiração: 1,5 MT, 

10,2x7,0

• Dimensões do produto embalado: 130x130x270 mm 

(CxLxA)

• Peso do produto: 0,676 kg

• Acessório opcional: Pedal 

• Garantia: 1 ano

Mini Aspirador Cirúrgico
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Equipamento empregado por 

profissionais da área 

odontológica durante os 

procedimentos cirúrgicos, 

efetuando a aspiração de 

líquidos e secreções.

O aspirador pode ser usado 

como opção às bombas de 

vácuo comuns ou como reserva 

de segurança em caso de 

quebra ou manutenção da 

bomba de vácuo instalada. É 

também ideal para 

procedimentos home-care!



Destaques

• Amplo visor transparente que permite perfeita visualização 

do trabalho em vários ângulos.

• Visor de fácil remoção para higienização com a possibilidade 

de reposição do mesmo a fim de possibilitar a sua câmera 

sempre o aspecto de nova.

• Baixo custo, leve, prática e funcional.

• Design moderno e inovador que permite utilização no colo 

ou bancada.

• Utiliza iluminação ambiente com total visualização do 

interior da câmara.

• Tampa e base removíveis que facilitam higienização e 

reposição do visor. 

• Bandeja para coleta de resíduos.

• Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza.

• Possui amplo espaço interno que facilita o manuseio das 

mãos.

• Leve, portátil, ergonômica e em material resistente de alta 

durabilidade e sem riscos de oxidação.

Especificações Técnicas

• Cor das laterais e bandeja: Branca

• Visor: Transparente

• Dimensão do visor aberto: 535x255 mm (CxL)

• Material: Poliestireno de Alto Impacto – PSAI e PET

• Dimensões do produto: 378x246x234 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,4 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Câmara de Desgaste e Jateamento
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Amplo visor transparente que permite perfeita visualização 

do trabalho em vários ângulos.

• Visor de fácil remoção para higienização com a 

possibilidade de reposição do mesmo a fim de possibilitar a 

sua câmera sempre o aspecto de nova.

• Baixo custo, leve, prática e funcional.

• Design moderno e inovador que permite utilização no colo 

ou bancada e proporciona maior espaço interno facilitando 

o manuseio das mãos.

• Utiliza iluminação ambiente com total visualização do 

interior da câmara.

• Iluminação por meio de LEDs, o que gera uma área de 

claridade homogênea.

• Tampa e base removíveis que facilitam higienização e 

reposição do visor.

• Bandeja para coleta de resíduos.

• Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza.

• Possui amplo espaço interno que facilita o manuseio das 

mãos.

• Leve, portátil, ergonômica e em material resistente de alta 

durabilidade e sem riscos de oxidação.

• Baixo consumo.

• Exaustor de baixo ruído.

• Os itens visor e luva e o filtro de resíduos podem ser 

adquiridos separadamente, a fim de garantir a sua câmera 

sempre o aspecto de nova.

Especificações Técnicas

• Fonte de alimentação: 110V e 220V (Bivolt automático)

• Cor das laterais e bandeja: Branca

• Visor: Transparente

• Dimensões do visor aberto: 535x255 mm (CxL)

• Material: Poliestireno de Alto Impacto – PSAI e PET

• Potência consumida: 4 W

• Dimensões do produto: 378x246x234 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,6 kg

• Garantia: 1 ano

Câmara de Desgaste e Jateamento 

com Exaustor e Iluminação
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Possui iluminação com acionamento por chave on/off, que 

permite total visualização do interior da câmara e não 

danifica a radiografia.

• Iluminação realizada por meio de LEDs.

• Material bicolor que evita entrada de luminosidade 

externa.

• Tampa e base removíveis que facilitam higienização e 

reposição dos químicos.

• Com sistema de ventosa para fixação.

• Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção 

ultravioleta.

• Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e 

desinfecção.

• Copos de fácil reposição e que permitem maior economia 

de químicos.

• Luvas confortáveis, removíveis e laváveis.

• Design moderno e inovador que proporcionam maior 

espaço interno e facilitam o manuseio das mãos.

• Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente 

de alta durabilidade e sem riscos de oxidação.

• Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza 

energia elétrica.

 

Especificações Técnicas

• Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno)

• Dimensão do visor: 192 x 95 mm

• Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI

• Copos: 4 copos de 200 ml – Formato econômico

• Dimensão do produto: 320 x 220 x 250 mm (C x L x A)

• Peso do produto: 0,9 kg

• Alimentação: Duas pilhas AA de 1,5v. (3v)

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Câmara de Revelação Advanced
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Design moderno e inovador.

• Disponível na cor branca ou preta (Câmara Classic Black).

• Material bicolor que evita entrada de luminosidade 

externa.

• Tampa e base removíveis que facilitam higienização e 

reposição dos químicos.

• Sistema de ventosa para fixação.

• Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção 

ultravioleta.

• Copos com tampa de fácil reposição e que permitem 

economia de químicos.

• Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza.

• Design moderno e inovador que proporcionam maior 

espaço interno e facilitam o manuseio das mãos.

• Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente 

de alta durabilidade e sem riscos de oxidação.

• Partes e peças de fácil reposição.

• Reciclável e ecologicamente correta.

 

Especificações Técnicas

• Cor: Material bicolor (branco externo e preto interno) OU

•                               (preto externo e preto interno)

• Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI

• Dimensões do visor: 192x95 mm (CxL)

• Copos: 4 copos de 200 mL – Formato econômico

• Dimensões do produto: 320x220x250 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,740kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Câmara de Revelação Classic / Black
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Disponibilidade de transferir as imagens para o 

computador sem o fio.

• Monitor de 17’’ de alta resolução.

• Portas USB, HDMI que facilitam as transferências de 

imagens.

• Iluminação da câmera por LEDs.

• Dispõe de furos no padrão Vesa para fixação no 

suporte máster Biotron.

• Software para cadastramento e armazenamento de 

imagens.

• Adequado para realizar exame e permitindo a 

comparação do Antes e Depois do tratamento.

Especificações Técnicas

• Fonte de alimentação: 110 ~ 240 V

• Frequencia: 50/60 Hz

• Corrente: 3A

• Saída: 12 Vdc

• Peso do produto embalado: 3,5 Kg

• Dimensões da embalagem: 435x107x442mm (CxLxA)

• Resolução do Monitor: 1280x1024 pixels (HD)

• Resolução da câmera: 

                 Resolução horizontal: 96 dpi      

                 Resolução vertical: 96 dpi              

                 Dimensão da imagem: 1280x1024 pixels (HD)

• Tamanho do cabo da câmera: 1,5m

• Fixação do monitor: Padrão VESA

• Acessórios que acompanham o produto:

                                 - Monitor de 17 polegadas de LCD;

                                 - Protetor plástico;

                                 - Suporte da Câmera;

                                 - Tampa do Conector do Monitor;

                                 - KIT de Parafusos (M4x10mm);

                                 - Controle Remoto do Monitor;

                                 - Pen drive e

                                 - Fonte de Alimentação do Monitor.

• Registro na ANVISA: 80652760001  

• Garantia: 1 ano

 Câmera Intraoral com Monitor de 

17 Polegadas
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• A câmera possui um sensor de imagem de alta definição de 

1/4".

• O monitor de 17"apresenta uma resolução de alta definição. 

• Porta USB completa permite uma transferência fácil de 

imagem.

• A entrada de vídeo em tempo real de alta definição permite 

uma reprodução rápida e um diagnóstico simples do paciente.

• Os botões da câmera são facilmente acessíveis para controlar 

as funções de captura e reprodução.

• Possui foco, zoom e controle de intensidade de luz de forma 

automáticos.

• Transmissor e receptor sem fio de quatro canais com 

protocolo de transmissão sem fio de 5,8 GHz.

• O formato de reprodução de mídia inclui: vídeo MP4 e 

imagens JPG.

• Ajustes no monitor incluem: Contraste, brilho e cor.

• O monitor vem equipado com o painel frontal de vidro 

temperado para minimizar riscos.

• Idiomas de configuração do monitor: Inglês, chinês, 

espanhol, alemão, português e árabe.

• Fácil integração do monitor LCD diretamente com a câmera 

intraoral sem necessidade de instalação de software ou cabos 

especiais.

• O transmissor Wi-Fi (opcional) permite que as imagens sejam 

exibidas no monitor e em computadores remotos de modo 

simultâneo para fácil consulta, transferência e gerenciamento 

das imagens.

 Câmera Intraoral sem Fio 

Advanced
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação da Fonte da Câmera e da Fonte da 

Bateria:110V e 220V (Bivolt automático)

• Tensão de saída da fonte: 12 V e 4,0 A

• Peso do produto embalado: 5,5 kg

• Dimensões do produto embalado: 470x140x550 mm (CxLxA)

• Resolução do monitor: 1280 x 1024 pixels (HD)

• Configuração de imagem: Sistema PAL / NTSC

• Faixa de temperatura adequada de trabalho: 20~60°C

• Iluminação da câmera: 6 LEDs

• Alcance da câmera para módulo (sem bateria): 10 m

• Acessórios que acompanham o produto:

                - Monitor de 17 polegadas de LCD;

                - Bateria recarregável com transmissor;

                - Fonte de alimentação da bateria e do monitor;

                - Receptor RX;

                - Controle remoto;

                - Cabo extensor da câmera;

                - Pendrive e,

                - Adaptador de tomada.

• Registro na ANVISA: 80652760001  

• Garantia: 1 ano



Destaques

• A câmera possui um sensor de imagem de alta definição de 

1/4" CCD.

• Porta USB completa permite uma transferência fácil de 

imagem.

• A entrada de vídeo em tempo real de alta definição permite 

uma reprodução rápida e um diagnóstico simples do 

paciente.

• Os botões da câmera são facilmente acessíveis para 

controlar as funções de captura e reprodução.

• A câmera é iluminada com seis LEDs brilhantes, dando o 

melhor contraste, definição e resolução.

• Possui foco, zoom e controle de intensidade de luz de forma 

automática.

• Suporta entrada: USB, VGA, HDMI e AV.

• Transmissor e receptor sem fio de quatro canais com 

protocolo de transmissão sem fio de 2,4 GHz.

• O formato de reprodução de mídia inclui: vídeo MP4 e 

imagens JPG.

• Pendrive de 4GB (incluso) permite fácil transferência de 

imagem e gerenciamento de casos dos pacientes.

• O transmissor Wi-Fi (opcional) permite que as imagens 

sejam exibidas em um monitor adicional ou computadores 

remotos de modo simultâneo para fácil consulta, 

transferência e gerenciamento das imagens.

 Câmera Intraoral sem Fio 

Advanced Wifi
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 V e 220 V (Bivolt automático)

• Voltagem da fonte do módulo de trabalho: 9 V e 2,4 A

• Voltagem da fonte da bateria: 8,5 V e 300 mA

• Peso da câmera: 46 g

• Peso do produto: 900 g

• Dimensões externas da câmera: 210x27 mm (CxD)

• Resolução da câmera: 640x480 pixels (VGA)

• Iluminação da câmera: 6 LEDs

• Acessórios que acompanham o produto:

                         - Bateria do TX;

                         - Receptor RX;

                         - Fonte de alimentação da câmera;

                         - Módulo de trabalho; 

                         - Fonte de alimentação do módulo de trabalho;

                         - Adaptador de tomada;

                         - Cabo extensor;

                         - Cabo conector USB;

                         - Cabo conector VGA;

                         - Cabo Conector Analógico;

                         - Adaptador WIFI e,

                         - Pendrive.

• Registro na ANVISA: 80652760001  

• Garantia: 1 ano



Destaques

• Permite visualização pelo monitor que acompanha o produto 

ou diretamente na TV.

• Possui bateria que possibilita mobilidade e conforto na 

utilização.

• Salve suas fotos no cartão de memória de 16 GB que 

acompanha o produto e que podem ser visualizadas em 

qualquer computador.

• Poderosa ferramenta de marketing e auxílio em 

tratamentos. Surpreenda seus pacientes!

• Autofoco - eletrônico e automático.

• Funciona direto ligada no monitor ou TV pela entrada VGA e 

está pronta para utilização.

• Realiza fotos intraorais e extraorais.

• Resolução (VGA): 640 x 480 pixels.

• Iluminação própria com 6 LEDs de alta intensidade.

• Design ergonômico com peça de mão ultraleve com apenas 

46 g.

 Câmera Intraoral com Monitor e 

Bateria
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Voltagem da fonte do corpo do produto: 5 V e 1,5 A

• Voltagem da bateria: 5 V e 300 mA

• Peso da câmera (peça de mão): 46 g

• Peso do produto embalado: 1.100 g

• Extensão (comprimento) do conjunto cabo conector, cabo 

extensor de vídeo e fonte de alimentação da câmera: 2300 

mm (2,30 m)

• Dimensões do produto: 215x27 mm (CxD)

• Resolução da câmera: 640 x 480 pixels (VGA)

• Configuração de imagem: Sistema PAL / NTSC

• Iluminação da câmera: 6 LEDs

• Capacidade de memória do cartão micro SD: 16 GB 

• Acessórios que acompanham o produto:

                           - Monitor de 2,5 polegadas de LCD;

                           - Bateria recarregável de encaixe rápido;

                           - Fonte de alimentação da bateria;

                           - Cartão Micro SD com 16 GB (memory card);

                           - Cabo de vídeo RCA;

                           - Cabo de alimentação e conexão;

                            - Adaptador USB para cartão de memória e,

                            - Fonte de alimentação da câmera .

• Registro na ANVISA: 80652760001  

• Garantia: 1 ano



Destaques

• Poderosa ferramenta de marketing e auxílio em 

tratamentos. Surpreenda seus pacientes!

• Autofoco - eletrônico e automático.

• Funciona diretamente ligada na TV pela entrada de vídeo 

sem necessidade de instalações de software e/ou 

configurações complexas.

• Realiza fotos intraorais com alta qualidade.

• Utiliza cartão de memória de 16 GB que acompanha o 

produto, dispensando o uso de placa de captura.

• Resolução (VGA): 640 x 480 pixels.

• Iluminação própria com 6 LEDs de alta intensidade.

• Design ergonômico com peça de mão ultraleve com apenas 

46 g.

 Câmera Intraoral 
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Voltagem da fonte do corpo do produto: 5 V e 1,5 A

• Peso da câmera (peça de mão): 46 g

• Peso do produto embalado: 800 g

• Extensão (comprimento) do conjunto cabo conector, cabo 

extensor de vídeo e fonte de alimentação da câmera: 2300 

mm (2,30 m)

• Dimensões do produto: 215 x 27 mm (C x D)

• Dimensões do produto embalado: 335x170x55 mm (CxLxA)

• Capacidade de memória do cartão micro SD: 16 GB

• Resolução da câmera: 640 x 480 pixels (VGA)

• Configuração de imagem: Sistema PAL / NTSC

• Iluminação da câmera: 6 LEDs

• Acessórios que acompanham o produto:

                   - Cartão Micro SD com 16 GB (cartão de memória);

                   - Cabo de vídeo RCA;

                   - Cabo de alimentação e conexão e,

                   - Adaptador USB para cartão de memória.

• Registro na ANVISA: 80652760001  

• Garantia: 1 ano



Destaques

• Isento de óleo (sem fumaça e odores).

• Baixa emissão de ruído.

• Design compacto.

• Fácil instalação e manutenção.

• Elevado fluxo de ar.

• Válvula de segurança e manômetro acoplado no 

reservatório.

• Válvula de retenção e filtro de aspiração.

• Válvula reguladora para estabilizar a saída de ar conforme 

necessidade do usuário.

• Reservatório com tratamento antioxidante e dreno para os 

líquidos condensados.

• Registro de saída de ar que permite fechar o ar sem 

esvaziar o tanque.

• Bloco do compressor com aletas e ventoinha para 

refrigeração.

• Suporta até três consultórios com utilização de bomba a 

vácuo ou 2 consultórios sem bomba a vácuo.

 Compressor 60 L
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V ou 220 V (Não é Bivolt)

• Frequência: 60 Hz

• Corrente: 13,6 A (127 V) e 6,8 A (220 V)

• Vazão: 14,2 PCM (PES)

• Pressão de Operação: 

                   Mínima – 0,5 MPa (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI)

                   Máxima – 0,8 MPa (8,16 Kgf/cm2) (116 Libras/PSI)

• Motor: 2 motores (4 pistões)

• Diâmetro de saída: ¼ Polegada

• Deslocamento de ar: 400 LPM (Litros por minuto)

• Capacidade: 60 litros

• Nível de ruído: 63 dB

• Dimensões do produto: 700x350x760 mm (CxLxA)

• Potência: 2 HP (1500 W) (3000 VA)

• Peso do produto: 48,3 kg

• Acessórios que acompanham o produto:02 filtros de ar

• Registro na ANVISA: Isento (não necessário)

• Garantia: 1 ano



Destaques

• Possibilita a drenagem automática dos líquidos condensados 

dos compressores.

• Adapta-se a todos os modelos de compressores que possui 

válvula de drenagem.

• Leve, portátil e com design funcional que facilita o seu 

manuseio e instalação.

• Fácil instalação.

• Não existe risco de oxidação.

• Caso o Dreno fique por um período sem energia, ele irá 

voltar a Programação Inicial.

 Dreno para Compressor
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Especificações Técnicas

• Programas: 1 DRENAGEM A CADA DIA

                       1 DRENAGEM A CADA 3 DIAS

                       1 DRENAGEM A CADA 7 DIAS

                       DURAÇÃO DE 5 SEG. DURAÇÃO DE 10 SEG.

                       DURAÇÃO DE 30 SEG.

• Programação Inicial: 1- Uma drenagem a cada um dia e o 

tempo de 5 – Drenagem de 5 segundos.

• Tensão de alimentação: 127V e 220V (Bivolt Automático)

• Temperatura de operação: 5°C a 40°C

• Dimensões do produto: 120x70x50 mm (CxLxA)

• Dimensões do produto embalado: 135x100x70 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,260 kg

• Peso do produto embalado: 0,300 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano



Destaques

• O Esterilizador ultravioleta de Ar é composto por uma 

câmara irradiada por UV-C que tem por finalidade a 

eliminação dos microrganismos presentes no ar através do 

fluxo forçado para o interior da câmara. O ar ao ser expelido 

do equipamento renova o ambiente continuamente.

• O equipamento é direcionado para ambientes fechados.

• Possui material de aço carbono com pintura eletrostática.

• Seguro, leve, econômico, prático e de fácil instalação em 

paredes.

Especificações Técnicas

• Lâmpada: UV-C

• Potência: 30 W

• Vida útil da lâmpada: 9.000 h

• Tensão de trabalho: 127 ou 220 V (Bivolt com chave 

seletora)

• Material: Aço carbono com pintura eletrostática

• Cor: Branco

• Área de Esterilização máxima: 20m² cada equipamento.

• Tempo para Esterilização: 1 min. para cada m² sala (altura 

máx. da sala de 3m)

• Dimensões do produto: 125x125x1010 mm (CxLxA)

• Dimensões da embalagem: 130x130x1130 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 4,3 kg

• Peso do produto embalado: 4,5 kg

• Filtro: 120x120mm anti poeira TNT

• Registro Anvisa: Isento

• Garantia: 1 ano

Esterilizador Ultravioleta para Pisos

Destaques

• Solução eficiente e inteligente para desinfecção de pisos.

• Seguro, leve, cômodo e econômico. 

• Produto portátil, prático e de fácil utilização

Especificações Técnicas

• Material do corpo do produto: Aço carbono

• Tensão de alimentação: 127 Vac ou 220 Vac (Bivolt com 

chave seletora)

• Frequência: 60 Hz

• Consumo energético: 30W

• Cor: Branco

• Dimensões do produto: 235x950x80 mm (CxLxA)

• Dimensões do produto embalado: 235x980x90 (CxLxA)

• Alcance da haste telescópica: 970 – 1600 mm

• Peso do produto: 2,2 kg

• Peso do produto embalado: 2,4 kg

• Lâmpada UV-C

• Garantia: 1 ano

Esterilizador Ultravioleta de Ar
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

O esterilizador de ar é uma 

importante ferramenta para impedir 

a ação de fungos, bactérias e ácaros 

em ambientes fechados como 

residências, clínicas de estética, 

médicas, odontológicas e etc. 
Seu é papel evitar que as bactérias 

presentes nesses locais entrem em 

contato com nosso organismo, 

causando alergias respiratórias, 

infecções e dermatites.



Destaques

• Equipamento em material leve e resistente e de fácil 

manuseio que suporta até 250 kg.

• Possui mala de transporte em nylon.

• Estruturas reforçadas, compactas e de fácil ajuste de 

operação - Regulagem da altura de assento e angulação de 

encosto.

• Estofamento sem costuras que facilitam o procedimento de 

limpeza.

• Braços anatômicos.

• Luz de LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e 

baixo aquecimento.

Especificações Técnicas

• Peso suportado: 250 Kg

• Alimentação da luz de LED: 12 Vdc

• Capacidade de resíduo: 1 L

• Ângulo do Encosto: 110 a 175 Graus

• Altura de ajuste do assento: 39 – 64 cm

• Dimensões da cadeira aberta: 1600x710x1400 mm (CxLxA)

• Altura de ajuste do assento: 39 – 64 cm

• Partes: - Bolsas de transporte em Nylon;

                   - Cadeira de atendimento;

                   - Foco odontológico em Led de alta potência;

                   - Cuspideira integrada e,

                   - Bandeja para equipamentos e instrumentos.

• Garantia: 1 ano

Mocho Odontológico Portátil

Destaques

• Equipamento em material leve e resistente e de fácil 

manuseio.

• Possui mala de transporte em nylon.

• Estruturas reforçadas e compactas de fácil ajuste de 

operação - regulagem de altura do assento.

• Estofamento sem costuras facilitando o procedimento de 

limpeza.

Especificações Técnicas

• Altura de ajuste do mocho: 730 – 800 mm

• Peso suportado: 120 Kg

• Peso do produto: 5,8 Kg

• Peso do produto na bolsa de transporte: 6.9 Kg

• Altura do assento em relação ao chão: 460 mm /                                                                   

500 mm / 530 mm

• Atura do encosto em relação ao assento: 280 mm

• Peso do produto: 5,5 Kg

• Partes: Bolsas de transporte em Nylon e Encosto de apoio e 

rodízios

• Garantia: 1 ano

Cadeira Portátil
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Aplicação: Atendimento em leito 

hospitalar, Consultório 

odontológico, Atendimento em 

domicílio, atendimento em 

barcos /ou locais de difícil 

acesso, projetos sociais, etc.



Destaques

• Fabricado em caixa militar tipo mala em material leve, resis-

tente, contendo rodízios e alças para facilitar o transporte.

• Compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso.

• Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamen-

to de 7 litros.

• Controle de velocidade pelo pedal.

• Ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta veloci-

dade.

• Válvula de controle do fluxo de sucção.

• Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas pon-

teiras.

• Interruptor de liga/desliga da garrafa de água e da sucção.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 Vac ou 220 Vac (NÃO É BIVOLT)

• Frequência: 60 Hz

• Cor: Verde Militar

• Dimensões do produto: 435x300x605 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 23,0 kg

• Nível de ruído: 70 dB (A)

• Potência do compressor: 550 W (3/4 HP)

• Pressão de operação do compressor:

                - Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI)

                - Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm2) (116 Libras/PSI)

• Pressão de alta rotação:    

                      - Mínima – (0,2MPa) (2,1 Kgf/cm2) (30 Libras/PSI)

                     - Máxima – (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm2) (60 Libras/PSI)

• Vazão do compressor: 6,2 PCM (PES)

• Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min

• Partes: - Sugador; 

    - Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água);

    - Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias);

    - Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias);

    - Pedal para acionamento.

• Registro no ANVISA: 80652769002

• Garantia: 1 ano

Consultório Odontológico Portátil
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

dra.elisaribeiro



Destaques

• Fabricado em caixa militar tipo mala em material leve, resis-

tente, contendo rodízios e alças para facilitar o transporte.

• Compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso.

• Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamen-

to de 7 litros.

• Controle de velocidade pelo pedal.

• Ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta veloci-

dade.

• Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade.

• Válvula de controle do fluxo de sucção.

• Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas pon-

teiras.

• Interruptor de liga/desliga da garrafa de água e da sucção.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 Vac ou 220 Vac (NÃO É BIVOLT)

• Frequência: 60 Hz

• Cor: Verde Militar

• Dimensões do produto: 435x300x605 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 24,7 kg

• Nível de ruído: 70 dB (A)

• Potência do compressor: 550 W (3/4 HP)

• Pressão de operação do compressor:

                - Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI)

                - Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm2) (116 Libras/PSI)

• Pressão de alta rotação:    

                      - Mínima – (0,2MPa) (2,1 Kgf/cm2) (30 Libras/PSI)

                     - Máxima – (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm2) (60 Libras/PSI)

• Vazão do compressor: 6,2 PCM (PES)

• Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min

• Partes: - Sugador; 

    - Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água);

    - Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias);

    - Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias);

    - Fotopolimerizador 1000mW;

    - Ultrassom de profilaxia e,

    - Pedal para acionamento.

• Registro no ANVISA: 80652769002

• Garantia: 1 ano

Consultório Odontológico Portátil 

Completo
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

drathaisteixeiradentista



Destaques

• LED de alta potência, alto brilho, alta vida útil e baixo   

aquecimento.

• Display de fácil visualização.

• Desligamento automático ao final do tempo solicitado.

• Com bateria, funcionamento sem fio.

• Base de carregamento com radiômetro por indicador de 

barras.

• Com Ponteira de Fibra Óptica.

• Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento 

dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos.

• Temporizador para Polimerização: 10, 20, 30, 40 segundo

Especificações Técnicas

• Voltagem:  127V e 220V (Bivolt Automático)

• Tensão de trabalho da fonte:  5V / 2,4A 

• Cor:  Branco gelo

• Modos de trabalho: Luz contínua, Pulsado e Rampa

• Temperatura de operação:  15°C a 30°C 

• Comprimento de onda  430 – 490nm

• Potência no Led:  1000mw/cm² 

• Dimensão do produto com Ponteira de Fotopolimerizar:  

35x35x270mm (CxLxA)

• Dimensão da embalagem:  235X190X115 mm (CxLxA) 

• Peso do produto:  0,104 Kg 

• Peso do produto embalado: 0,820 Kg 

• Registro na ANVISA: 80652760005

• Garantia:  1 ano

Fotopolimerizador sem fio 1000mW
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e baixo 

aquecimento.

• Intensidade do LED de 1200 mW/cm².

• Display LCD de fácil leitura.

• Base de carregamento com radiômetro digital.

• Desligamento automático do LED ao final do tempo progra-

mado.

• Indicação visual e sonora de baixa carga da bateria.

• Possui bateria e a opção de funcionamento sem fio.

• Possui ponteria de fibra óptica.

• Modos de trabalho: contínuo, pulsado e rampa.

• Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento 

dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos.

• Temporizador para polimerização: 10, 20, 30, 40 segundo.

Especificações de operação:

Modo de uso: 

Modo Contínuo: O fotopolimerizador irá operar no modo de força       

máxima.

Modo Pulsado: O fotopolimerizador irá operar no modo de força 

máxima por 0,9 segundo e desligado por 0,9     

segundo.

Modo Rampa: O fotopolimerizador irá operar de forma gradual 

por 25 segundos até atingir a potência máxima.

Especificações Técnicas

• Tensão de entrada da fonte: 127 V e 220 V (Bivolt 

Automático)

• Tensão de saída da fonte: 5 V e 2,4 A

• Cor: Branco e Azul

• Modos de trabalho: Luz contínua, Pulsado e Rampa

• Temperatura de operação do ambiente: 15°C a 30°C

• Tempo de carregamento: 5 h

• Comprimento de onda: 430 – 490 nm

• Taxa de pulso: 10 Hz

• Ciclo de trabalho do pulso: 50 %

• Potência no LED: 1200 mW/cm²

• Dimensão do produto com ponteira de fotopolimerizador: 

178x103x270 mm (CxLxA)

• Diâmetro da ponta da ponteira de fibra óptica: 8,5 mm (D)

• Diâmetro do encaixe metálico da ponteira de fibra óptica: 

10,3 mm (D)

• Peso do produto: 604 g

• Tipo de bateria: Íon de lítio

• Registro na ANVISA: 80652760005

• Garantia: 1 ano

Fotopolimerizador sem fio 1200mW
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Possuem controle eletrônico e automático de temperatura 

que se mantêm dentro da faixa adequada para a incubação 

do indicador biológico. Histerese de ± 1°C.

• Possuem design moderno e inovadores, com cilindros de 

aquecimento em alumínio. Além de não enferrujarem, 

dissipam melhor a temperatura por toda a sua área de 

aquecimento.

• Não existe risco de oxidação.

• Propiciam as condições de temperatura ideais para o 

desenvolvimento de colônia de bactérias para testes de 

indicadores biológicos que validam o processo de 

esterilização de autoclaves.

Especificações Técnicas do modelo SLIM

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Consumo energético: 5 W

• Capacidade: 2 Indicadores biológicos simultâneos

• Material: ABS

• Cor: Branco

• Temperatura de incubação: 57°C (± 2°C)

• Dimensões do produto: 50x40x68 mm (CxLxA)

• Dimensões da embalagem: 72x51x68 mm (CxLxA)

• Dimensões do orifício : 9,5x35mm (DxA)

• Peso do produto: 110 g

• Peso do produto embalado: 120 g

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Consumo energético: 5 W

• Capacidade: 4 Indicadores biológicos simultâneos

• Material: PSAI - Poliestireno de Alto Impacto

• Cor: Branco

• Temperatura de incubação: 57°C (± 2°C)

• Dimensões do produto: 100x55 mm (DxA)

• Dimensões da embalagem: 100x70x135 mm (CxLxA)

• Dimensões do orifício : 9,5x35mm (DxA)

• Peso do produto: 210 g

• Peso do produto embalado: 250 g

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

Mini Incubadoras 
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Composto por um frasco termoplástico que possui um disco 

(carreador) com uma população mínima de 105 a 106 

esporos bacterianos.

• No interior do frasco termoplástico há também uma ampola 

de vidro quebrável constituída de 5 a 7 ml de meio de 

cultivo (tryptona).

• Em temperaturas apropriadas e na presença de esporos 

ocorre a mudança de cor púrpura para amarelo. Caso 

contrário a cor permanece original (púrpura).

• Produto de fácil interpretação na validação dos processos de 

esterilização.

Especificações Técnicas

• Tipo de esporos bacterianos: Geobacillus stearothermophilus

• Quantidade por embalagem: 10 ampolas

• Temperatura de incubação: 55 a 60 °C

• Tempo de incubação: 24 h

• Temperatura de armazenamento: 15 a 30 °C

• Diâmetro da ampola: 9 mm

• Validade: 2 anos a partir da data de fabricação

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

 PLUS TEST - Indicador Biológico 
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

O indicador biológico detecta 
erros e falhas no processo de 

esterilização, previne acidentes 
com materiais infectados e 

garante a segurança de vida 
dos pacientes e profissionais.

 O Teste foi desenvolvido com a 
finalidade de validar/monitorar 

ciclos de esterilizações em 
autoclaves por vapor saturado 

(calor úmido).



Destaques

• A posição da cuba oferece ao profissional melhor ergono-

mia permitindo ótimas condições de trabalho.

• Equipamento de fácil manuseio e limpeza.

• Tempo de mistura reduzido facilitando o procedimento de 

trabalho do profissional.

• Mistura com maior índice de homogeneidade e baixíssima 

quantidade de bolhas.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Tensão de saída da fonte: 17 V e 2,5 A

• Potência: 10 W

• Material da cuba: Silicone

• Capacidade da cuba: 500 mL

• Tamanho da espátula: 180 mm

• Proteção elétrica: Fusível de 3A

• Rotação por minuto: 120 rpm

• Dimensões do produto: 180x120x170 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,290 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Destaques

• Controle de velocidade da cuba.

• Motor com redução de 350 RPM (maior velocidade).

• Melhor ergonomia permitindo trabalhar em melhores con-

dições devido à posição da cuba.

• Equipamento de fácil manuseio e limpeza.

• Tempo de mistura reduzido oferecendo maior vantagem ao 

profissional.

• Mistura com maior índice de homogeneidade.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Potência: 20 W

• Material da cuba: Silicone

• Capacidade da cuba: 500 mL

• Rotações por minuto (RPM): 350 rpm (motor com caixa de 

redução) 

• Tamanho da espátula: 180 mm

• Rotação por minuto: 120 rpm

• Dimensões do produto: 165x155x140 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,9 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Misturador de Alginato
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Misturador de Alginato Faster
 ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Controle de velocidade da cuba.

• Motor com redução de 350 RPM (maior velocidade).

• Melhor ergonomia permitindo trabalhar em melhores con-

dições devido à posição da cuba.

• Equipamento de fácil manuseio e limpeza.

• Tempo de mistura reduzido oferecendo maior vantagem ao 

profissional.

• Mistura com maior índice de homogeneidade.

• Mistura com maior índice de homogeinidade tanto do algi-

nato quanto do silicone.

 

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Potência: 20 W

• Material da cuba: Silicone

• Capacidade da cuba: 500 mL

• Rotações por minuto (RPM): 350 rpm (motor com caixa de 

redução) 

• Tamanho da espátula: 180 mm

• Dimensões da bandeja: 155x9 mm (DxA) 

• Dimensões do produto: 165x155x140 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,0 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Misturador Faster de Alginato e Silicone
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Design ultra slim com apenas 7 mm de espessura – O MAIS 

FINO DO MERCADO!

• Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor 

visualização e maior vida útil.

• Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento 

eletromagnético.

• Inédito sistema de fixação das radiografias por imã.

• Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou 

inclinado. OBS.: Para obter as opções de mesa ou inclinado 

é necessário o uso do Suporte de Mesa para Negatoscópio 

LED.  Saiba mais...

• O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a 

pressão para facilitar a traçagem com régua.

• Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o 

próprio material já é um isolante.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Possui alta luminosidade sem área de sombra.

• Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas do modelo TOMOGRÁFICO

• Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt 

automático)

• Alimentação de saída da fonte: 17V /2,5 A

• Iluminância: De até 4000lux, sem área de sombra

• Frequência: 50/60 Hz

• Cores opcionais: Preto ou branco

• Consumo: 42,5 W

• Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por 

aproximação

• Material: Acrílico

• Área visível: 320x460 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 400x7x525 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 3,10 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 2 anos

Especificações Técnicas do modelo TELERRADIOGRÁFICO

• Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt 

automático)

• Alimentação de saída da fonte: 12V /1 A

• Iluminância: De até 5000lux, sem área de sombra

• Frequência: 50/60 Hz

• Cores opcionais: Preto ou branco

• Consumo: 11 W

• Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por 

aproximação

• Material: Acrílico

• Área visível: 295x210 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 345x7x260 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,0 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 2 anos

Negatoscópios Ultra Slim LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Design ultra slim com apenas 7 mm de espessura – O MAIS 

FINO DO MERCADO!

• Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor 

visualização e maior vida útil.

• Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento 

eletromagnético.

• Inédito sistema de fixação das radiografias por imã.

• Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou 

inclinado. OBS.: Para obter as opções de mesa ou inclinado 

é necessário o uso do Suporte de Mesa para Negatoscópio 

LED.  Saiba mais...

• O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a 

pressão para facilitar a traçagem com régua.

• Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o 

próprio material já é um isolante.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Possui alta luminosidade sem área de sombra.

• Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas do modelo PANORÂMICO

• Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt 

automático)

• Alimentação de saída da fonte: 12V /1 A

• Iluminância: De até 6000lux, sem área de sombra

• Frequência: 50/60 Hz

• Cores opcionais: Preto ou branco

• Consumo: 9 W

• Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por 

aproximação

• Material: Acrílico

• Área visível: 254x144 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 290x7x180 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,625kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 2 anos

Especificações Técnicas do modelo ENDODÔNTICO

• Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt 

automático)

• Alimentação de saída da fonte: 12V /1 A

• Iluminância: De até 5000lux, sem área de sombra

• Frequência: 50/60 Hz

• Cores opcionais: Preto ou branco

• Consumo: 6 W

• Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por 

aproximação

• Material: Acrílico

• Área visível: 97X78 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 129x7x110 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,275 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 2 anos

Negatoscópios Ultra Slim LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã.

• Design moderno e inovador, com aproximadamente 25% a 

menos de espessura que os convencionais, proporcionando 

comodidade e beleza.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Bivolt automático – 127 V / 220 V.

• Permite três posições de trabalho (parede, mesa).

• Iluminação em LED.

• Possui alta luminosidade sem área de sombra.

• O visor possui a superfície totalmente plana para facilitar a 

traçagem com régua.

Especificações Técnicas do modelo TOMOGRÁFICO CLÍNICO

• Tensão de alimentação: 127V e 220V (Bivolt automático)

• Frequência: 50/60 Hz

• Consumo: 12 W

• Cor: Branco

• Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI

• Área visível: 475x360 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 500x75x430 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,5 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Especificações Técnicas do modelo TELERRADIOGRÁFICO

• Tensão de alimentação: 127V e 220V (Bivolt automático)

• Frequência: 50/60 Hz

• Consumo: 6 W

• Cor: Branco

• Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI

• Área visível: 285x255 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 385x55x265 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,7 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Negatoscópios Slim LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã.

• Design moderno e inovador, com aproximadamente 25% a 

menos de espessura que os convencionais, proporcionando 

comodidade e beleza.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Bivolt automático – 127 V / 220 V.

• Permite três posições de trabalho (parede, mesa).

• Iluminação em LED.

• Possui alta luminosidade sem área de sombra.

• O visor possui a superfície totalmente plana para facilitar a 

traçagem com régua.

Especificações Técnicas do modelo PANORÂMICO

• Tensão de alimentação: 127V e 220V (Bivolt automático)

• Frequência: 50/60 Hz

• Consumo: 3 W

• Cor: Branco

• Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI

• Área visível: 250X160 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 365x45x180 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,5 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Especificações Técnicas do modelo ENDODÔNTICO

• Tensão de alimentação: 127V e 220V (Bivolt automático)

• Frequência: 50/60 Hz

• Consumo: 2,5 W

• Cor: Branco

• Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI

• Área visível: 130X140 mm (CxA)

• Dimensões do produto: 205x50x145 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,3 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Negatoscópios Slim LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Painel translúcido na cor branco leitoso.

• Chave seletora de voltagem 127V/220V.

• Alto brilho e ausência das áreas de sombra.

• Não aparece a lâmpada.

• Design moderno e inovador.

• Possui duas lâmpadas fluorescentes de 15 watts 

proporcionando luz branca e homogênea em toda a 

superfície do visor com alta eficiência energética.

• Fácil instalação e manuseio.

• Inovador sistema de fixação das radiografias.

• Alta luminosidade com baixo consumo energético.

• Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à 

lâmpada.

• Não apresenta risco de oxidação.

Especificações Técnicas do modelo UM CORPO

• Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (Bivolt com chave 

seletora)

• Chave liga/desliga: Duas posições

• Painel: Leitoso, translúcido, branco

• Material: Metal

• Cor do corpo: Branco

• Dimensões do produto: 390x95x480 mm (CxLxA)

• Cabo de alimentação: 2x0,50mm 1,3m branco, 3A

• Área visível: 368x440 mm (CxA)

• Peso do produto: 3,7 kg

• Potência máxima: 30 W

• Reator: 1 reator de 2 x 16 W

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Especificações Técnicas do modelo DOIS CORPOS

• Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (Bivolt com chave 

seletora)

• Chave liga/desliga: Duas posições

• Painel: Leitoso, translúcido, branco

• Material: Metal

• Cor do corpo: Branco

• Dimensões do produto: 780x95x485 mm (CxLxA)

• Cabo de alimentação: 2x0,50mm 1,3m branco, 3A

• Área visível: 757x430 mm (CxA)

• Peso do produto: 6,6 kg

• Potência máxima: 60 W

• Reator: 2 reatores de 2 x 16 W

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Negatoscópios de Metal
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Funcionamento automatizado no aquecimento da resistência 

e no acionamento do motor de vácuo.

• Adapta-se a placas quadradas e redondas de todas as 

espessuras e fabricantes.

• Partes expostas a temperatura ou pressão em alumínio com 

pintura eletrostática.

• Portátil, silenciosa, robusta e com design moderno e 

inovador.

• Dispensa qualquer tipo de instalação ou conexões externas.

Especificações Técnicas do modelo UM CORPO

• Tensão de alimentação: 110 V ou 220 V

• Temperatura máxima: 200 ºC

• Dimensões do produto: 196x226x329 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 3,5 kg

• Potência de consumo: 1250 W

• Potência de aquecimento: 450W

• Potência de vácuo: 800W

• Base: PSAI 4mm de alto impacto

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Plastificadora com Bomba de Vácuo
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e 

pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade 

e durabilidade ao produto.

• Indicador luminoso quando o equipamento estiver ligado.

• Bandeja removível, que facilita a limpeza, após o uso.

• Compartimento para descarte do canhão da agulha.

• Fusível de Segurança.

• Chave seletora de tensão 110V ou 220V.

• Portátil, design moderno e inovador.

• Confeccionado em material de fácil limpeza.

• Baixo custo para peças de reposição e manutenção.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127V ou 220V (Bivolt com chave 

seletora)

• Frequência: 50/60 Hz

• Fusível: 3 A / 250 V

• Material: Chapa Metálica

• Cor do corpo: Branco

• Diâmetro do orifício para agulha: de 0,4 mm a 2,00 mm (D)

• Dimensões do produto: 125x155x80 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,86 Kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano 

Desintegrador de Agulhas
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

O Desintegrador de Agulhas foi 

desenvolvido para atendê-lo na 

importante função de 

desintegração de agulhas em 

hospitais, farmácias, clínicas 

odontológicas, acupunturas, 

clínicas veterinárias, tatuadores e 

em laboratórios de pesquisa e 

indústrias, onde predomina o uso 

de materiais perfuro-cortantes. 

Seu sistema desintegrador 

acarreta total destruição das 

agulhas, eliminando a 

possibilidade de reutilização, 

reduzindo assim o risco de 

transmissão de doenças.



Destilador de Água
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Destaques

• Purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas.

• Praticidade de obter somente a quantidade de água 

necessária para determinados procedimentos.

• LED indicador de funcionamento.

• Partes internas de aço inoxidável garantindo melhor 

resistência e durabilidade.

• Sensor para desligamento automático quando a água 

câmara se finda.

• Portátil, design moderno e inovador.

• Confeccionado em material de fácil limpeza.

• Filtro de carvão ativado, para eliminar os traços de sabor e 

odor.

• Garrafa plástica para coleta de água.

• Não necessita de instalação hidráulica

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 ou 220 V (NÃO É BIVOLT)

• Frequência: 50/60 Hz

• Consumo de energia: 750 W/h

• Produção: 1 L/hora

• Capacidade máxima: 4 L

• Temperatura: 160ºC

• Dimensões do produto: 230x230x390 mm (CxLxA)

• Duração Filtro de Carvão Ativado: 6 meses ou 4000 L

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano 

Desenvolvido para destilar 

água para uso em autoclaves 

de esterilização a vapor ou 

qualquer outra aplicação onde 

seja necessária a utilização de 

água destilada.



Destaques

• Evita contaminações por dispensar o contato das mãos com 

a torneira.

• Economia de água de até 30% comparada a torneiras de 

acionamento manual.

• Design funcional, simples instalação e baixo consumo de 

energia.

• Adapta-se a todos os modelos de torneiras disponíveis.

• Acionamento da água por pedal.

Destaques

• O Magic é um dispositivo que converte a tensão de 

alimentação de 220 V da rede elétrica para 127 V, a fim de 

alimentar com segurança o equipamento que se deseja 

ligar.

• O dispositivo consegue suportar equipamentos que possuem 

uma potência de até 2000 W.

• Desenvolvido com material resistente e leve.

• Produzido a partir de uma tecnologia inovadora que 

proporciona uma operação silenciosa e segura.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127V ou 220V 

• Consumo: 13 W

• Material: Termoplástico

• Temperatura da água: -10 a +60° C

• Vida útil: 50.000 ciclos

• Pressão máxima de trabalho: 8 bar

• Comprimento do cabo de alimentação: 1 m

• Dimensões do engate flexível (Dn x Di x C):  15x14x300 mm

• Dimensão do conector fêmea (padrão de torneira 

convencional): 1/2 '’

• Dimensão do conector macho-macho: 1/2 '' NPT

• Dimensões do produto: 7x5,3x9,8 cm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,394 Kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)

• Material do corpo do produto: Plástico ABS

• Equipamentos que podem ser ligados pelo o Magic: 

Qualquer equipamento com até 2000 W

• Dimensões do produto: 55x75x95 mm (DxA)

• Extensão do cabo conector: 265 mm

• Peso do produto: 0,4 kg

• Garantia: 1 Ano

VET - Válvula Elétrica para Torneira 
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

MAGIC - Conversor de Tensão
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Secador de Instrumentos
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 

Destaques

• Design Confeccionado externamente em PSAI - Poliestireno 

de Alto Impacto - garantindo durabilidade, beleza e 

facilidade de limpeza.

• Aquecimento uniforme em toda a área de secagem.

• Prateleira de inox e cúpula em PSAI.

• Fusível de proteção.

• Secagem mais precisa.

• Baixo consumo de energia.

• Otimiza o tempo de trabalho do profissional.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 ou 220 Vac (Não é bilvolt)

• Frequência: 50/60 Hz

• Ciclo de secagem: 5 min

• Temperatura de secagem: ~ 80 ºC

• Potência: 400 W

• Área da bandeja: 240 x 120 mm (C x L)

• Peso do produto: 1,2 Kg

• Volume nominal da base: 3 L

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano 

Ganho de tempo, liberando o 
profissional para outras 

atividades durante a secagem 
automática dos instrumentos, 

além de poupar tempo na etapa 
de processamento dos 

instrumentais, a secagem 
automatizada evita eventuais 

ferimentos aos quais o 
operador está sujeito durante a 

secagem de materiais 
pontiagudos, o que contribui 

para a biossegurança do 
procedimento.



Solda Ponto Solid
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 

Destaques

• Revenido integrado.

• Display eletrônico de ajuste com nove níveis de seleção de 

potência.

• Mais potente do que todos os demais modelos disponíveis 

no mercado (de 200 a 1.500W).

• Não aquece, mesmo sob longos períodos de utilização.

• Descarga eletrônica de potência.

• Solda fio com fio.

• Jogo de ponteiras de fácil substituição e reposição.

• Portátil e com design ergonômico e moderno que facilita a 

utilização.

• Base para apoio das mãos em acrílico.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (Bivolt com chave 

seletora)

• Consumo médio: 15 W

• Corrente de saída: 10 A

• Potência em standby: 127 V – 6 W / 220 V - 10,34 W

• Potência de soldagem: 200 – 1500 W

• Display: Display eletrônico

• Material do corpo do produto: Estrutura metálica com 

pintura epóxi de alta resistência

• Material das ponteiras: Cobre de alta durabilidade com 

revestimento cromado (níquel cromo)

• Dimensões do produto: 195x200x115 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 4,85 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano



Recortador de Gesso
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 

Destaques

• Design moderno e inovador.

• Baixo custo de peças de reposição e facilidade de 

manutenção.

• Base em aço inoxidável, não oxida, não adere ao gesso.

• Fácil limpeza.

• Sistema hidráulico que atinge todo o disco, evitando 

aderência do gesso ao disco e impedindo que partículas 

sobressalentes sejam geradas durante o desbastamento.

• Possui ponteira politriz.

• Disco não diamantado dupla face abrasivo.

Especificações Técnicas

• Tensão de alimentação: 127V ou 220V (Bivolt com chave 

seletora)

• Potência: 350W - 1/2 HP

• Rotação por minuto: 3500 RPM

• Dimensões do produto: 490x290x300 mm (CxLxA)

• Dimensões do disco: 10 x ¼ x ¾ polegadas (DxExDi)

• Peso do produto: 7,4 kg

• Ponta de reposição: 3/8 reta

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano



Destaques

• Design moderno e inovador com alça de pressão para 

selagem e proteção térmica.

• Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e 

pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade 

e durabilidade ao produto.

• Área de selagem em aço inox.

• Aquecimento uniforme em toda área de selagem.

• Bivolt automático

Especificações Técnicas do modelo BIVOLT

• Tensão de alimentação: 127V ou 220V (Bilvolt Automático) 

• Frequência: 50 / 60 Hz

• Material: Aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi 

eletrostática

• Temperatura de selagem: até 185° C

• Resistências: Cobertas em Aço Inox

• Área de selagem: 300x12 mm (CxL).

• Área Selada: 250x20 (CxL)

• Potência máxima: 40 W

• Dimensões do produto: 365x62x180 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,0 Kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano 

      *OBS: A garantia da resistência é válida até 3 meses.

Especificações Técnicas do modelo MINI

• Tensão de alimentação: 127V ou 220V (Bilvolt Automático) 

• Frequência: 50 / 60 Hz

• Material: Aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi 

eletrostática

• Temperatura de selagem: até 185° C

• Resistências: Cobertas em Aço Inox

• Área de selagem: 230x17 mm (CxL).

• Área Selada: 140x10 (CxL)

• Potência máxima: 40 W

• Dimensões do produto: 263x60x112 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,790 Kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano                                                           

*OBS: A garantia da resistência é válida até 3 meses.

Seladoras Selabem 
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Design moderno e inovador.

• Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e 

pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade 

e durabilidade ao produto.

• Rodízios eu permite fácil locomoção.

Especificações Técnicas 

• Limite de peso máximo: 4 kg por bandeja

• Cor: Branco

• Material: Aço carbono com pintura eletrostática

• Espaço entre as bandejas: 42 cm

• Dimensões do produto: 34,4x36,5x93 cm (CxLxA)

• Peso do produto: 5,0 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 3 meses

Mesa Auxiliar de 03 Bandejas
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Ajuste do clareador na posição horizontal e vertical.

• Braço articulável que proporciona avanço com deslocamento 

horizontal e amplitude de movimentos.

• Suporta até 1 kg.

• Para clareadores de diversos formatos.

• Moderno, inovador e articulável.

• Proporciona maior comodidade, auxilia no tratamento e 

assegura condições de ergonomia e conforto na utilização 

do clareador.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

 

Especificações Técnicas 

• Cor: Branco

• Peso do produto: 1 kg

• Dimensões da haste principal: 310x19,05 mm (CxD)

• Dimensões da haste auxiliar: 477x19,05x12,7 mm (C x D 

externo x D interno)

• Acabamento: Pintura epóxi eletrostática

• Alcance máximo: 1,5 m

• Diâmetros de fixação do tubo refletor: 1*1/2'', 1*3/4'' e 2'’

• Garantia: 3 meses, contra defeitos de fabricação

Suporte Articulado para Clareador
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

O SUPORTE PARA CLAREADOR é 
um suporte adaptável para o 

equipo constituído de um braço 
articulável que proporciona 
avanço com deslocamento 

horizontal com amplitude de 
movimentos. 

Foi desenvolvido para 
proporcionar ao Dentista uma 

melhor comodidade, auxiliando 
no tratamento e assegurando 

condições de ergonomia e 
conforto na utilização do 

clareador.



Destaques

• Moderno, inovador e articulável.

• Opções de fixação: Equipo ou parede.

• Ajuste da TV ou monitor na posição horizontal e vertical.

• Suporta até 3 Kg.

• Para monitores LDC de 15 até 23 polegadas.

• Fácil montagem.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Resistente a impacto e não enferruja.

• Eixo de fixação de 2’’.

Especificações Técnicas 

• Material: Metal

• Cor do corpo: Branco

• Alcance máximo: 65 cm (650 mm)

• Alcance retraído 90º: 31 cm (310 mm)

• Dimensões da haste fixa: 304x19 mm (CxD)

• Dimensões da haste extensora: 310x19 mm (CxD)

• Diâmetro máximo para abraçar o tubo do refletor: 2*1/4" 

ou 5,7 cm

• Dimensões da base do monitor: 130x2x130 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 1,256 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 3 meses

*VESA: Padrão unificado da indústria para fixação do suporte ao 

monitor definido pela VESA (Vídeo Electronics Standards 

Association). É um padrão de furos de montagem na parte de 

trás da tela do monitore LCD e um grande número de monitores 

são compatíveis com o padrão VESA, são 4 parafusos formando 

um quadrado, de 12” a 22,9” na diagonal (“Aplicação: VESA 

70mm x 100mm, Padrão VESA: MIS-D”)

Suporte de Monitor ou TV
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Moderno, inovador e articulável.

• Ajuste da TV ou monitor na posição horizontal e vertical.

• Suporta até 5 Kg.

• Para monitores LDC de 15 até 32 polegadas.

• Fácil montagem.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Resistente a impacto e não enferruja.

• Diâmetro de fixação/tubo refletor: 2” (5,08 cm) / 2 " (5,7 

cm).

• Permite Fixar na parede.

Especificações Técnicas 

• Material: Metal Cor do corpo: Branco

• Alcance máximo: 1 M (1000 mm)

• Alcance retraído 90º: 50 cm (500 mm)

• Dimensões da haste fixa: 500x25,4 mm (CxD)

• Dimensões da haste extensora: 500x25,4 mm (CxD)

• Diâmetro máximo para abraçar o tubo do refletor: 2” (5,08 

cm) / 2 " (5,7 cm) 

• Dimensões da base do monitor: 500x2x488 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 2,1 kg

• Registro na ANVISA: Isento

• Garantia: 3 meses

Suporte Master para Monitor ou TV
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Moderno, inovador e articulável.

• Fácil montagem.

• Inédito sistema de suporte para Negatoscópio Ultra Slim 

LED Tomográfico.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Resistente a impacto e não enferruja.

• Fixação por imã neodímio.

Destaques

• Moderno, inovador e articulável.

• Fácil montagem.

• Compatível com os Negatoscópios Ultra Slim LED 

(Endodôntico, Panorâmico e Telerradiográfico).

• Inédito sistema de suporte para os modelos de 

Negatoscópio Ultra Slim LED.

• Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.

• Resistente a impacto e não enferruja.

• Adaptável a qualquer modelo de suporte de cadeira 

odontológico.

• Fixação por imã neodímio.

• Pode ser fixado na parede.

• A base pode ser fixada na posição vertical ou horizontal.

Especificações Técnicas 

• Material: Metal

• Cor do corpo: Branco

• Tipo de pintura: Eletrostática

• Dimensões: 200x230x200 mm (CxLxA)

• Peso do Produto: 0,990 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 3 meses

      *Negatoscópio não incluso

Especificações Técnicas 

• Material: Metal

• Cor do corpo: Branco

• Tipo de pintura: Eletrostática

• Dimensão do produto: 255x85x85 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,390 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 3 meses

Suporte de Mesa para Negatoscópio 

LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Suporte de Parede e Equipo para 

Negatoscópio LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Destaques

• Adaptável para vários tamanhos de rolos de papel grau 

cirúrgicos.

• Design portátil e leve que permite um fácil manuseio.

• Baixo custo, prático e funcional.

• Material resistente de alta durabilidade.

• Pode ser utilizado rolo de papel grau cirúrgico com 

tamanhos de 5 até 30 cm.

• Facilidade ao processo junto à seladora.

Destaques

• Adaptável para vários tamanhos de rolos de papel grau 

cirúrgicos.

• Design portátil e leve que permite um fácil manuseio.

• Baixo custo, prático e funcional.

• Material resistente de alta durabilidade.

• Pode ser utilizado rolo de papel grau cirúrgico com 

tamanhos de 5 até 30 cm.

• Facilidade ao processo junto à seladora.

Especificações Técnicas

• Cor: Branco

• Tipo da pintura: Eletrostática

• Material: Metal

• Dimensão do produto: 325x210x50 mm (CxLxA)

• Dimensão da embalagem: 340x220x60 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,660 kg

• Peso do produto embalado: 0,754 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 3 meses

Especificações Técnicas

• Cor: Branco

• Tipo da pintura: Eletrostática

• Material: Metal

• Capacidade de suportar rolos: 5 kg

• Dimensões do eixo: 315x6 mm (CxD)

• Dimensão do produto: 330x125x125 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,7 kg

• Acessórios: 02 parafusos e 02 buchas

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 3 meses

Suporte de Mesa para Rolo
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 Suporte de Parede para Rolo 
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

 



Separador de Envelopes
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Destaques

• Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor.

• Design facilitador para a secagem do material.

• Otimiza a capacidade interna da autoclave.

• Fabricados em aço inoxidável.

• Disponível para diversas quantidades de envelopes.

Especificações Técnicas 

• Modelo: Separador de Envelopes Retangular

• Capacidade: comporta até 08 envelopes

• Dimensões do produto: 14x15x5 cm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,150 Kg

• Garantia: 03 meses

Especificações Técnicas 

• Modelo: Separador de Envelopes Retangular

• Capacidade: comporta até 09 envelopes

• Dimensões do produto: 17x15x5 cm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,190 Kg

• Garantia: 03 meses

Especificações Técnicas 

• Modelo: Separador de Envelopes Retangular

• Capacidade: comporta até 12 envelopes

• Dimensões do produto: 20x16,5x4,8 cm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,244 Kg

• Espaço entre as cavidades: 1,3 cm

• Garantia: 03 meses

Especificações Técnicas 

• Modelo: Separador de Envelopes Circular

• Capacidade: comporta até 20 envelopes

• Dimensões do produto: 21x16,5 cm (DxA)

• Peso do produto: 0,228 Kg

• Garantia: 03 meses

Especificações Técnicas 

• Modelo: Suporte com 01 prateleira 

• Material: Aço Inoxídável

• Aplicação: Autoclaves de 5L

• Dimensões do produto: 243x158,4x52,1 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 0,212 Kg

• Garantia: 03 meses

Suporte e Prateleira
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Luvas para Câmara
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Destaques

• Luvas para reposição em Câmaras de Desgaste ou Câmaras 

Odontológicas de Revelação.

• Oferece proteção ao profissional.

• Confeccionadas em tecido macio.

• Simplicidade de instalação nas Câmaras de Desgaste e 

Câmaras Odontológicas de Revelação.

Especificações Técnicas 

• Cor: Preta

• Dimensões do produto: 80x15x104 mm (CxLxA)

• Peso do produto: 20 g



Fonte de alimentação para Negatoscópio 

Ultra Slim LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

KIT Botão Francês para Negatoscópio 

Ultra Slim LED
ODONTOLOGIA

Imã de Neomídeo para Negatoscópio 

LED
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Destaques

• Fonte de alimentação para reposição do Negatoscópio Ultra 

Slim LED Tomográfico.

• Tomada padrão brasileiro com 2 pinos.

• Possui cabo longo.

• Confeccionada em plástico ABS.

Características

• Utilizado para fixação da família de Negatoscópio Ultra Slim 

LED em paredes.

Características

• Utilizado para fixação de radiografias nos negatoscópios

• Utilizado no acionamento da chave Liga/Desliga da família 

de Negatoscópios Ultra Slim LED.

Especificações Técnicas 

• Entrada de alimentação: 127 – 220 V (Bivolt automático)

• Saída de alimentação: 17 V e 2,5 A

• Potência: 42,5 W

• Dimensões dos pinos: 4x2 mm (DxC)

• Comprimento do cabo: 190 mm

• Dimensões do produto: 53x42x95 (CxLxA)

• Peso do produto: 228 g

• Garantia: 3 meses

Especificações Técnicas 

• Cor: Prata

• Abertura: 2 – 7 mm

• Diâmetro do furo: 5 mm (D)

• Dimensões do produto: 18x15 mm (DxA)

• Peso do produto: 61 g

• Conteúdo do Kit: - Quatro (4) botões;

                               - Quatro (4) buchas 6 mm;

                               - Quatro (4) parafusos Philips 4x40 mm.

Especificações Técnicas 

• Quantidade: 1 imã por embalagem

• Disponível nas cores: Branco e cinza

• Dimensões do produto: 18 mm (D)

• Peso do produto: 4 g



Vibrador de Gesso Sonny
ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Destaques

• Confeccionado em material de fácil limpeza, pois o gesso 

não adere ao equipamento.

• Portátil, com design moderno e inovador.

• Possuí ventosas para fixação, com isso eliminando qualquer 

ruído e vibração, além de oferecer uma melhor fixação.

• Possuí nível de vibração variável.

• Indicador luminoso quando o equipamento estiver ligado.

• Baixo ruído.

• Bandeja removível, que facilita a limpeza, após o uso.

• Baixo custo para peças de reposição e manutenção.

• Com uma fonte externa bivolt.

Especificações Técnicas do MODELO SONNY

• Tensão de alimentação: 127 / 220 V (Bivolt automático)

• Frequência: 50 / 60 Hz

• Potência: 10 W

• Material: Poliestireno

• Cor do corpo: Branco e Azul

• Dimensões da base: 95x60 mm (DxA)

• Dimensões da bandeja: 155x9 mm (DxA)

• Peso do produto: 0, 346 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano

Especificações Técnicas do MODELO MASTER 

• Tensão de alimentação: 127 / 220 V (Bivolt com chave 

seletora)

• Frequência: 50 / 60 Hz

• Potência: 25 W

• Material: Poliestireno de Alto Impacto (PSAI)

• Cor do corpo: Branco e Azul

• Dimensões da base: 158x 75 mm (DxA)

• Dimensões da bandeja: 155x9 mm (DxA)

• Peso do produto: 1,200 kg

• Registro na ANVISA:  Isento (Não necessário)

• Garantia: 1 ano



Fábrica e Escritório Comercial
35 3473-7000
comercial@biotron.com.br

Assistência Técnica
35 3473-7000
sac@biotron.com.br 
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Sobre a Biotron   

 
Descubra mais em nosso website

A tecnologia certa aplicada
à saúde 

 Chaves para tomada 
de decisão

Equipar seu negócio com a tecnologia certa une seu 

compromisso de ofertar o melhor tratamento ao 

seu cliente com a rentabilidade, além de melhorar a 

sua produtividade e a eficiência , encantando os 

clientes e, por fim, impulsionando os resultados.

Impulsionamento 

do seus resultados

Oferta do melhor 

tratamento

Investimento em 

tecnologia patenteada

Atendimento de 

pós-venda direto da 

fábrica

ODONTOLOGIA

LINHA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

www.biotron.com.br

A BIOTRON é uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções e fabrica 

equipamentos tecnológicos para o mercado odontológico e eletromédico com as 

certificações ISO 9001 e ISO 13485, Autorização de Funcionamento perante ANVISA - 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (PROCESSO: 25351.301192/2010-86 – 

AUTORIZAÇÃO/MS: KX28L69LMHML (8.06527.6). DOU 119 - 24/06/2010.). O 

comprometimento com os clientes levou a Biotron receber diversos prêmios, dentre os 

principais o prêmio da ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras e FINEP através da Agência Brasileira de Inovação. 


