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gické a ortodontické ošetření, 
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hygienu.
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Rotačních nástroje pro práci 
zubního technika při opracování 
neušlechtilých kovů, ušlechtilých 
kovů, sádry, kompozitních 
materiálů, plastů, keramiky nebo 
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rotační nástroje špičkové kvality pro ordinace i laboratoře

Skupina Rodentica je specialistou v oblasti vývoje, výroby a prodeje 
rotačních nástrojů pro stomatologii. Naším cílem je zajišťovat 
dodávky vysoce kvalitních produktů, které jsou vyrobeny s nejvyšší 
precizností a s použitím nejkvalitnějších materiálů.

Nabízíme široký sortiment nástrojů pro stomatologické ordinace 
a stomatologické laboratoře.

Náš tým odborných zástupců je vyškolen dle nejmodernějších trendů.

.... to nejlepší pro váš úsměv

Firma Rodentica je certifikována dle evropských norem 9001 a 13485.

členové skupiny Rodentica : Rodentica CS spol. s r.o. | Rodentica CS spol. s r.o., organizačná zložka SR 
Rodentica Hungária Kft. | Rodentica Polska Spółka z o.o. | Rodentica Dental Handel GmbH

Naší prioritou je spokojený zákazník
Našou prioritou je spokojný zákazník

rotačné nástroje špičkovej kvality pre stomatologické ordinácie a 
zubné techniky

Skupina Rodentica je špecialistom v oblasti vývoja, výroby a predaja 
rotačných nástrojov pre stomatológiu. Našim cieľom je zaisťovanie 
dodávky vysoko kvalitných produktov, ktoré sú vyrobené z najvyššou 
precíznosťou a s použitím najkvalitnejších materiálov.

Ponúkame široký sortiment nástrojov pre stomatologické ordinácie a 
zubné techniky.

Náš tým odborných zástupcov je vyškolený podľa najmodernejších 
trendov.

.... to najlepšie pre Váš úsmev

Firma Rodentica je certifikovaná podľa európskych noriem 9001 a 13485



Všeobecné informace a bezpečnostní doporučení pro používání 
rotačních nástrojů ve stomatologii

Základní ustanovení:
Uvedené všeobecné informace a bezpečnostní doporučení 
jsou platné pro všechny produkty dodávané firmou Roden-
tica CS spol. s r.o. Na informačních letácích, etiketách a ba-
leních je tato informace vyznačena tímto symbolem     . Tyto 
informace a doporučení je nutné bezpodmínečně dodržovat.

Ustanovení a doporučení platná speciálně ve stomatolo-
gické ordinaci

▪ Rotační nástroje dodávané firmou Rodentica jsou dodávané 
v nesterilním stavu a je nutné je před použitím řádně vyste-
rilizovat (ve sterilním stavu jsou dodávané pouze papírové 
čepy, kde je sterilizace provedena radiologicky).

▪ Je nutné dohlédnout na to, aby byly používané přístroje (tur-
bínky, kolénka, násadce atd.) v technicky a hygienicky bez-
vadném stavu.

▪ Je nutné nástroje upnout co nejhlouběji do kleštiny. 

▪ Vybraný nástroj je třeba před užitím, roztočit na požadované 
otáčky mimo ústní dutinu pacienta.

▪ Poškozené nebo ohnuté nástroje je potřeba včas vyřadit, 
protože vedou ke zvýšenému riziku zlomení (popř. zranění 
pacienta nebo lékaře).

▪ Dle typu ošetření je potřeba nosit ochranné brýle.

▪ Je nutné zamezit poranění pacienta z důvodu přehřátí ná-
stroje (dodržovat doporučené maximální otáčky a zajistit do-
statečné chlazení nástroje).

▪ Doporučené jsou zaoblené tvary nástrojů, protože zamezují 
riziku nedoplnění (např. kavity). Ostré hrany nástrojů mohou 
způsobit podsekkřiviny, které mohou vést k horším pracov-
ním výsledkům. Při použití těchto nástrojů je nutné pečlivě 
číst návody k použití a dodržovat doporučené otáčky.

2. Doporučené otáčky

    Základní platné ustanovení:
▪ Čím větší je průměr pracovní části nástroje, tím menší jsou 

otáčky.

▪ Označení       znamená maximální otáčky pro daný nástroj při 
použití v násadci, kolénku nebo turbínce s pevně uloženými 
ložisky. 

▪ Označení      znamená optimální otáčky pro daný nástroj (je-li 
uvedeno). Když nejsou uvedeny optimální otáčky, platí pra-
vidlo, že jsou stanoveny na 40-50% uvedených maximálních 
otáček.

▪ Nedodržení maximálních otáček zvyšuje riziko ohnutí, zlome-
ní, zalomení nástroje, což může vést k poranění pacienta.

Přítlačná síla
! Je nutné zamezit překročení použité přítlačné síly ( > 2N).

▪ Překročení této přítlačné síly může způsobit poškození nebo  
zranění pacienta může dojít k přehřátí nástroje a tím poško-
zení pulpy zubu nebo při vylomení břitů může docházet k ne-
žádoucím rýhám a nerovnostem na broušených plochách. 

▪ Při překročení přítlačné síly u rotačních nástrojů může dojít 
k ohnutí, zlomení nebo zalomení nástroje.

Chlazení
! Nedostatečné chlazení může způsobit poškození zubu 

nebo okolních tkání.

▪ Pro zamezení nežádoucího vývinu tepla je nutné dodržet mini-
mální množství chladící kapaliny (při preparaci min. 50 ml/min).

▪ Při použití FG nástrojů při celkové délce > 22 mm a průměru 
pracovní části nástroje > 2 mm (označení > 020), je doporu-
čeno dodatečné chlazení (nebo použití koncovek s větším 
počtem chladících trysek).
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Základné ustanovenia:
Uvedené všeobecné informácie a bezpečnostné odporučenia 
sú platné pre všetky produkty dodávané firmou Rodentica CS 
spol. s r.o. Na informačných letákoch, etiketách a baleniach je 
táto informácia vyznačená týmto symbolom      . Tieto informá-
cie a odporučenia je nutné bezpodmienečne dodržiavať.

Ustanovenia a odporúčania platné špeciálne v stomatolo-
gickej ordinácii

▪ Rotačné nástroje dodávané firmou Rodentica sú dodávané 
v nesterilnom stave a je nutné ich pred použitím vysterilizovať 
(v sterilnom stave sú dodávané len papierové čapy, kde je ste-
rilizácia vykonaná rádiologicky).

▪ Je nutné dohliadnuť na to, aby boli používané prístroje (turbín-
ky, kolienka, násadce atď.) technicky a hygienicky v bezchyb-
nom stave.

▪ Je nutné nástroje upnúť čo najhlbšie do klieštiny.

▪ Vybraný nástroj je treba pre použitím, roztočiť na požadované 
otáčky mimo ústnu dutinu pacienta.

▪ Poškodené alebo ohnuté nástroje je nutné vyradiť včas, preto-
že vedú k zvýšenému riziku zalomenia (príp. zranenia pacienta 
alebo lekára).

▪ Podľa typu ošetrenia nosiť ochranné okuliare.

▪ Je nutné zabrániť poraneniu pacienta z dôvodu prehriatia ná-
stroja (dodržiavať doporučené maximálne otáčky a zaistiť do-
statočné chladenie nástroja).

▪ Doporučené sú zaoblené tvary nástrojov, pretože zamedzujú 
riziku nedoplnenia (napr. kavity). Ostré hrany nástrojov môžu 
spôsobiť podsekriviny, ktoré môžu viesť k horším pracovným 
výsledkom. Pri použití týchto nástrojov je nutné starostlivo čí-
tať návody na používanie a dodržiavať doporučené otáčky.

2. Doporučené otáčky

    Základné platné ustanovenia:
▪ Čím väčší je priemer pracovnej časti nástroja, tým menšie sú 

otáčky.

▪ Označenie      znamená maximálne otáčky pre daný nástroj pri 
použití v násadci, kolienku alebo turbínke s pevne uloženými 
ložiskami.

▪ Označenie      znamená optimálne otáčky pre daný nástroj (ak 
je uvedené). Keď nie sú uvedené optimálne otáčky, platí pra-
vidlo, že sú stanovené na 40-50% uvedených maximálnych 
otáčok.

▪ Nedodržanie maximálnych otáčok zvyšuje riziko ohnutia, zlo-
menia, zalomenia nástroja alebo poranenia pacienta.

Prítlačná sila
! Je nutné zabrániť prekročeniu použitej prítlačnej sily ( > 2N).

▪ Prekročenie tejto prítlačnej sily môže spôsobiť poškodenie alebo 
zranenie pacienta, môže dôjsť k prehriatiu nástroja a tým po-
škodeniu pulpy zubu alebo pri vylomení britu môže dochádzať 
k nežiaducim ryhám a nerovnostiam na brúsených plochách.

▪ Pri prekročení prítlačnej sily pri rotačných nástrojoch môže 
prísť k ohnutiu, zlomeniu alebo zalomeniu nástroja.

Chladenie
! Nedostatočné chladenie môže spôsobiť poškodenie zubu 

alebo okolitého tkaniva.

▪ Pre zabránenie nežiaduceho vývinu tepla je nutné dodržať minimál-
ne množstvo chladiacej kvapaliny (pri preparácii min. 50 ml/min).

▪ Pri použití FG nástrojov pri celkovej dĺžke > 22 mm a priemere 
pracovnej časti nástroja > 2 mm (označenie > 020), je doporu-
čené dodatočné chladenie (alebo použitie koncoviek s väčším 
počtom chladiacich trysiek).

Všeobecné informácie a bezpečnostné odporučenia pre použí-
vanie rotačných nástrojov v stomatológii

1.

2.

3.

4.

3.

4.
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Vyřazení opotřebovaných nástrojů

! Tupé, zlomené nebo jinak poškozené nástroje mohou vést 
k vysoké přítlačné síle a tím i k vývinu nežádoucího tepla, 
což může způsobit poškození pulpy.

! Poškozené nástroje okamžitě vyřaďte z používání.

▪ Nástroje, které jsou ohnuté, s vylámanými břity, nebo jinak po-
škozené mohou způsobit nežádoucí vibrace a tím i nesprávný 
tvar preparace nebo rýhy na opracovávaných plochách.

▪ Neobložená místa u diamantových nástrojů mohou vést k vý-
vinu nežádoucího tepla a tím k poškození pulpy. Tyto nástroje 
musí být okamžitě vyřazeny z používání.

▪ U endodontických nástrojů dodržujte doporučení od výrobce a 
poškozené nebo zlomené nástroje ihned vyřaďte. Některé en-
dodontické nástroje mají neaktivní špičku a zlomením nástroje 
může dojít k porušení těchto vlastností a tím i k nežádoucím 
výsledkům ošetření.

Čištění, desinfekce a sterilizace rotačních nástrojů

▪ používat pouze doporučené desinfekční a čistící prostředky ur-
čené pro ošetřování rotačních nástrojů s ochranou proti korozi

▪ u desinfekčních prostředků dodržovat doporučení výrobce 
a nepřekračovat doporučenou maximální dobu desinfekce (10-
15 min.)

▪ po každé desinfekci velice pečlivě ošetřené nástroje omýt pod 
tekoucí vodou a vysušit

▪ ošetřené nástroje skladovat ve stojánku k tomu určenému 
nebo v originálních baleních (krabičkách)

▪ při ošetření pomocí ultrazvukové čističky zamezit doteku mezi 
nástroji

▪ při ošetření v termodesinfekčních přístrojích dodržovat návod 
k použití od výrobce a používat pouze prostředky určené pro 
ošetření rotačních nástrojů 

▪ při ošetření v horkovzdušných sterilizátorech dodržovat návod 
k použití od výrobce, dobu a teplotu sterilizace viz EN 285.  
Takto sterilizovat pouze nástroje, které jsou k této sterilizaci 
určené - nedodržení těchto zásad může vést k poškození nebo 
ke zničení nástroje

▪ při ošetření v autoklávu dodržovat návod k použití od výrobce 
a teplotu sterilizace max. 134°C viz EN 285

▪ po ošetření nástroje vždy vizuálně zkontrolovat jestli nedošlo 
k poškození nebo poničení nástroje

Specifické informace pro jednotlivé skupiny nástrojů

Nástroje s keramickou špičkou    
▪ při použití nástroje s keramickou špičkou „rodicut“ nepoužívat 

chlazení a dodržovat doporučené otáčky

▪ opatrně zacházet a nepáčit s tímto nástrojem, aby nedošlo ke 
zlomení keramické špičky a tím k zničení nástroje

Tvrdokovové nástroje (wolfram-karbidové nástroje)    
▪ zamezit kontaktu s H2O2 (peroxidem vodíku). Může dojít k po-

škození nebo ztupení břitů na pracovní části a tím ke zkrácení 
životnosti 

▪ dodržovat doporučené maximální otáčky, aby nedošlo k zlo-
mení vrtáčku a tím k poranění pacienta. Nástroje zasunout co 
nejhlouběji do kleštiny.

▪ při broušení ve stomatologické laboratoři je vhodné používat 
ochranné brýle a zapnuté odsávání, aby nedošlo k poškození 
zdraví laboranta

5.

6.

7.

Vyradenie opotrebovaných nástrojov

! Tupé, zlomené alebo inak poškodené nástroje môžu viesť 
k vysokej prítlačnej sile a tým i k vývinu nežiaduceho tepla, 
čo môže spôsobiť poškodenie pulpy.

! Poškodené nástroje okamžite vyraďte z používania.

▪ Nástroje, ktoré sú ohnuté, s vylámanými britmi, alebo inak po-
škodené môžu spôsobiť nežiaduce vibrácie a tým i nesprávny 
tvar preparácie alebo ryhy na opracovávaných plochách.

▪ Neobložené miesta u diamantových nástrojov môžu viesť k vý-
vinu nežiaduceho tepla a tým k poškodeniu pulpy. Tieto nástro-
je musia byť okamžite vyradené z používania.

▪ U endodontických nástrojov dodržujte odporučenia od výrobcu 
a poškodené alebo zlomené nástroje ihneď vyraďte. Niektoré 
endodontické nástroje majú neaktívnu špičku a zlomením ná-
stroja môže prísť k porušeniu týchto vlastností a tým i k nežia-
ducim výsledkom ošetrenia.

Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia rotačných nástrojov

▪ používať len doporučené dezinfekčné a čistiace prostriedky urče-
né na ošetrovanie rotačných nástrojov s ochranou proti korózii

▪ pri dezinfekčných prostriedkoch dodržiavať odporučenia výrob-
cu a neprekračovať odporúčaný čas dezinfekcie (10-15 min.)

▪ po každej dezinfekcii veľmi starostlivo opláchnuť ošetrené ná-
stroje pod tečúcou vodou a vysušiť 

▪ ošetrené nástroje skladovať v stojane k tomu určenému alebo 
v originálnych baleniach (krabičkách)

▪ pri ošetrení pomocou ultrazvukovej čističky zamedziť dotyku 
medzi nástrojmi

▪ pri ošetrení v termodezinfekčných prístrojoch dodržiavať návod 
na použitie od výrobcu a používať len prostriedky určené pre 
ošetrenie rotačných nástrojov

▪ pri ošetrení v teplovzdušných sterilizátoroch dodržiavať návod 
na použitie od výrobcu, čas a teplotu sterilizácie viď EN 285. 
Takto sterilizovať len nástroje, ktoré sú k tejto sterilizácii urče-
né - nedodržanie týchto zásad môže viesť k poškodeniu alebo 
k zničeniu nástroja

▪ pri ošetrení v autokláve dodržiavať návod na použitie od výrobcu 
a teplotu sterilizácie max. 134°C viď EN 285

▪ po ošetrení nástroja vždy vizuálne skontrolovať či neprišlo 
k poškodeniu alebo zničeniu nástroja 

Špecifické informácie pre jednotlivé skupiny nástrojov

Nástroje s keramickou špičkou
▪ pri použití nástroja s keramickou špičkou „rodicut“ nepoužívať 

chladenie a dodržiavať doporučené otáčky

▪ opatrne zachádzať a nepáčiť s týmto nástrojom, aby nedošlo 
k zlomeniu keramickej špičky a tým k zničeniu nástroja

Tvrdokovové nástroje (wolfram-karbidové nástroje)    
▪ zamedziť kontaktu s H2O2 (peroxidom vodíku). Môže dôjsť 

k poškodeniu alebo otupeniu britov na pracovnej časti a tým ku 
skráteniu životnosti 

▪ dodržiavať doporučené maximálne otáčky, aby nedošlo k zlo-
meniu vrtáčika a tým aj k poraneniu pacienta. Nástroje zasunúť 
čo najhlbšie do klieštiny.

▪ pri brúsení v stomatologickom laboratóriu je vhodné používať 
ochranné okuliare a zapnuté odsávanie aby nedošlo k po-
škodeniu zdravia laboranta

6.

7.

5.
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Tvrdokovové kostní frézy a pilky (nepotitanizované, 
potitanizované NiTi)
▪ zamezit kontaktu s H2O2 (peroxidem vodíku). Může dojít k po-

škození nebo ztupení břitů na pracovní části a tím ke zkrácení 
životnosti 

▪ tyto nástroje jsou specifické použitím a to především ve stoma-
tochirurgii a implantologii (např. resekce, osteotomie, uvolnění 
retinovaných zubů)

▪ tyto nástroje musí být použity ve spojení s příslušnými chirur-
gickými koncovkami, při zachování doporučených maximálních 
otáček  

Trepanační vrtáky
tyto nástroje jsou určené k:
▪ otevření kosti při resekci špičky kořene Ref. 227, max. hloubka 

5,0 mm 

▪ k preparaci kostního štěpu Ref. 228, max. hloubka 8 mmm 

▪ k vyjmutí implantátu Ref. 229, max. hloubka 18,0 mm 

▪ neprovádět páčivé pohyby, aby nedošlo ke sklouznutí nástroje 
a tím k poranění pacienta 

▪ dodržovat doporučené otáčky s minimální přítlačnou silou a po-
užívat externí chlazení

▪ tyto nástroje musí být použity ve spojení s příslušnými chirur-
gickými koncovkami, při zachování doporučených maximálních 
otáček

Tvrdokovové kostné frézy a pílky (nepotitanizované, 
potitanizované NiTi)    
▪ zamedziť kontaktu s H2O2 (peroxidom vodíku). Môže dôjsť 

k poškodeniu alebo otupeniu britov na pracovnej časti a tým ku 
skráteniu životnosti 

▪ tieto nástroje sú špecifické použitím a to predovšetkým v sto-
matochirurgii a implantológii (napr. resekcia, osteotómia, 
uvoľnenie retinovaných zubov)

▪ tieto nástroje musia byť použité v spojení s príslušnými chi-
rurgickými koncovkami, pri zachovaní doporučených maximál-
nych otáčok  

    
Trepanačné vrtáky    
tieto nástroje sú určené:
▪ k otvoreniu kosti pri resekcii špičky koreňa Ref. 227, max. hĺbka 

5,0 mm 

▪ k preparácii kostného štepu Ref. 228, max. hĺbka 8 mm 

▪ k vybratiu implantátu Ref. 229, max. hĺbka 18,0 mm 

▪ nevykonávať páčivé pohyby, aby nedošlo k skĺznutiu nástroja 
a tým k poraneniu pacienta 

▪ dodržiavať doporučené otáčky s minimálnou prítlačnou silou 
a používať externé chladenie

▪ tieto nástroje musia byť použité v spojení s príslušnými chi-
rurgickými koncovkami, pri zachovaní doporučených maximál-
nych otáčok  
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   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,7 2,9
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,7 2,9

500 204 001 175 RA 010 012 014 016 018 021 023 027 029

 50 000 min-1  40 000 min-1

Struktura tabulky
Štruktúra tabuľky

Popis figury 
- název nástroje, který označuje 
   zároveň tvar nástroje

Popis figúry
- názov nástroja, ktorý označuje
   zároveň tvar nástroja

1

Kulička
Gulička

1

2

4

3

6

11

5

12

7

13

9

8

10

2
Náhled nástroje
- zvětšený detail se zvýrazněním 
  tvaru nástroje

Náhľad nástroja
- zväčšený detail so zvýraznením 
  tvaru nástroja

Referenční číslo nástroje 
- číselné označení tvaru nástroje

Referenčné číslo nástroja
- číselné označenie tvaru nástroja  

3

4
Grafická značka
- grafická značka pro označení 
  doporučeného použití nástroje

Grafická značka
- grafická značka pre označenie   
  doporučeného použitia nástroja  

5
Informace
- informace o vydání produktového
  nebo jiného informačního letáku 
  k uvedenému nástroji

 Informácie
- informácie o vydaní produktového   
  alebo iného informačného letáku 
  k uvedenému nástroju

6 7

Technická grafická značka  
- grafická značka s uvedením 
   technických parametrů nástroje

Technická grafická značka
- grafická značka s uvedením 
   technických parametrov nástroja

Obrys nástroje 1:1    
- zobrazení nástroje k orientačnímu   
  určení skutečné velikosti

Obrys nástroja 1:1
- zobrazí nástroje k orientačnému   
  určeniu skutočnej veľkosti

Rozměr pracovní části   
- uvádí rozměr pracovní části 
   v nejširší části nástroje  1/10 mm   
   popř. /Značka průměru/ nástroje

Rozmer pracovnej časti 
- uvádza romer pracovnej časti 
  v najširšej časti nástroja 1/10 mm  
  príp. /Značka priemeru/ nástroja 

8

Referenční číslo   
- Ref-kód nástroje/ objednací číslo  
  nástroje, které specifikuje daný   
  nástroj a určuje jeho vlastnosti

Referenčné číslo 
- Ref-kód nástroja /objednávacie 
  číslo nástroja, ktoré špecifikuje
  daný nástroj a určuje jeho vlastnosti 

10

Technické parametry                                
- základní technické parametry:                               

L mm - délka pracovní  části nástroje,
popř. průměr nástroje
Ø mm - rozměr v nejširším místě 
pracovní části nástroje, popř. průměr 
nástroje

- počet břitů - udává počet břitů na   
  pracovní části nástroje
- úhel - udává sklon pracovní části
- Ø mm1 - vnitřní průměr nástroje
  (trepanační vrtáky)

Technické parametre
- základné technické parametre:
 L mm - dĺžka pracovnej časti nástroja,
 príp. priemer nástroja
 Ø mm - rozmer v najširšom mieste 

pracovnej časti nástroja, príp. priemer 
nástroja

- počet britov - udáva počet britov na 
pracovnej časti nástroja

- uhol - udáva sklon pracovnej čast
- Ø mm1- vnútorný priemer nástroja
  (trepanačné vrtáky)

9

Maximální doporučené otáčky  
- tato hodnota udává maximální doporučené otáčky,
  zároveň udává barvu, která je použita pod tabulkou,
  pro lepší orientaci

Maximálne doporučené otáčky 
- táto hodnota udáva maximálne doporučené otáčky,
  zároveň udáva farbu, ktorá je použitá pod tabulkou, 
  pre lepšiu orientáciu

11
Stopka nástroje   
- mezinárodní označení stopky
  nástroje (úchytu,dříku)

Stopka nástroja
- medzinárodné označenie stopky
  nástroja (úchytu, drieku) 

12

Maximální otáčky  
- barevné označení maximálních
  doporučených otáček pro danou
  velikost pracovní části nástroje

Maximálne otáčky
- farebné označenie maximálnych doporučených
 otáčok pre danú veľkosť pracovnej časti nástroja
   

13

Číselný systém dle EN ISO 6360-1
Číselný systém podľa EN ISO 6360-1

Oblast rotačních nástrojů je normována mezinárodními 
normami, které určují technické vlastnosti jednotlivých nástrojů, 
jako je rozměr použitý materiál, rozměr stopky tvar, celková 
délka. Tento numerický systém se nazývá ISO číselný systém, 
který je zároveň identifikační a  objednací číslo nástroje.

Oblasť rotačných nástrojov je normovaná medzinárodnými 
normami, ktoré určujú technické vlastnosti jednotlivých 
nástrojov, ako je rozmer, použitý materiál, rozmer stopky, tvar, 
celková dĺžka. Tento numerický systém sa nazýva ISO číselný 
systém, ktorý je zároveň identifikačné a  objednávacie číslo 
nástroja.

500 315 001 SQ 012

Materiál použitý na pracovní 
částí nástroje

Stopka nástroje a celková délka Tvar nástroje Druh břitu na nástroji Šířka pracovní části nástroje

- wolfram - karbid (tvrdokov) - turbínková stopka (FGL)
- 21 mm celková délka
  dle normy 1797

- kulička - SQ břit - vinutý s příčnými  zářezy
- modrý proužek
  (barevné označení břitu)

- rozměr v nejširším
  místě pracovní části 
  nástroje v 1/10 mm

Materiál použitý na pracovnej 
časti nástroja

Stopka nástroja a celková dĺžka Tvar nástroja Druh britu na nástroji Šírka pracovnej časti nástroja

- wolfram - karbid (tvrdokov) - turbínková stopka (FGL)
- 21 mm celková dĺžka
  podľa normy 1797

- gulička - SQ brit – vinutý s priečnymi zárezmi
- modrý pásik 
  (farebné označenie britu)

- rozmer v najširšom
  mieste pracovnej časti
  nástroja v 1/10 mm
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Stopky rotačních nástrojů EN ISO 1797-1, EN ISO 1797-2, EN ISO 6360-1
Stopky rotačných nástrojov EN ISO 1797-1, EN ISO 1797-2, EN ISO 6360-1

16 mm

19 mm

Ø 1,6 mm
314 - do turbínkového násadce  FG (FG)

- do turbínkového násadca  FG (FG)

Ø 1,6 mm
313 - do turbínkového násadce, zkrácená  FG zkrácená (FGS)

- do turbínkového násadca, skrátená           FG skrátená (FGS)

21 mm

Ø 1,6 mm
315 - do turbínkového násadce, prodloužená  FG prodloužená (FGL)

- do turbínkového násadca, predĺžená      FG predĺžená (FGL)

25 mm

Ø 1,6 mm
316 - do turbínkového násadce, dlouhá  FG dlouhá (FGXL)

- do turbínkového násadca, dlhá             FG dlhá (FGXL)

29 mm

Ø 1,6 mm
317 - do turbínkového násadce, extra dlouhá  FG extra dlouhá (FGXXL)

- do turbínkového násadca, extra dlhá             FG extra dlhá (FGXXL)

16 mm

Ø 2,35 mm
202 - do kolénkového násadce, zkrácená  RA zkrácená (RAS)

- do kolienkového násadca, skrátená                    RA skrátená (RAS)

22 mm

Ø 2,35 mm
204 - do kolénkového násadce  RA (RAS)

- do kolienkového násadca                    RA (RAS)

26 mm

Ø 2,35 mm
205 - do kolénkového násadce, prodloužená  RA prodloužená (RAL)

- do kolienkového násadca, predĺžená                RA predĺžená (RAL)

34 mm

Ø 2,35 mm
206 - do kolénkového násadce, dlouhá  RA dlouhá (RAXL)

- do kolienkového násadca, dlhá                      RA dlhá (RAXL)

Prodloužením pracovní části nástroje se prodlužuje celková délka 
Predĺžením pracovnej časti nástroja sa predlžuje celková dĺžka nástroja

30 mm

Ø 2,35 mm
103 - do rovného násadce, zkrácená  HP zkrácená (HPS)

- do rovného násadca, skrátená                    HP skrátená (HPS)

Do turbínkového násadce
Do turbínkového násadca

Do kolénkového násadce
Do kolienkového násadca

Do rovného násadce
Do rovného násadca

 



44,5 mm

Ø 2,35 mm
104 - do rovného násadce  HP (HP)

- do rovného násadca                                      HP (HP)

65 mm

Ø 2,35 mm
105 - do rovného násadce, prodloužená  HP prodloužená (HPL)

- do rovného násadca, predĺžená               HP predĺžená (HPL)

Ø 2,35 mm
106 - do rovného násadce, dlouhá  HP dlouhá (HPXL)

- do rovného násadca, dlhá                     HP dlhá (HPXL)

70 mm

CAD/CAM systémy 

38 mm

Ø 3,00 mm
123 - do rovného násadce, zkrácená

- do rovného násadca, skrátená

43 mm

Ø 3,00 mm
124 - do rovného násadce

- do rovného násadca

52 mm

Ø 3,00 mm
125 - do rovného násadce, prodloužená 

- do rovného násadca, predĺžená 

48 mm

Ø 6,00 mm
600 - do rovného násadce

- do rovného násadca

48 mm

Ø 4,00 mm
400 - do rovného násadce

- do rovného násadca

Endodontické nástroje 

Ø 2,35 mm
204 - do kolénkového násadce  RA (RA)

- do kolienkového násadca                                      RA (RA)

Ø 4,00 mm
654 - plastová stopka, ruční úchyt

- plastová stopka, ručný úchyt

Ø 3,00 mm
654 - plastová stopka, ruční úchyt

- plastová stopka, ručný úchyt

900 - nenamontované
- nenamontované
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Grafické značky označující doporučené použití zdravotnických prostředků
Grafické značky označujúce doporučené použitie zdravotníckych prostriedkov

Grafické značky označující technické parametry zdravotnických prostředků
Grafické značky označujúce technické parametre zdravotníckych prostriedkov

Grafické značky označující ošetřování a sterilizaci zdravotnických prostředků
Grafické značky označujúce ošetrovanie a sterilizáciu zdravotnícky prostriedkov
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Informatiční grafické značky pro  zdravotnické prostředky
Informatívne grafické značky pre zdravotnícke prostriedky

Ø 1/10 mm 003 004 005 006 007 008 009 010 012 014 016 018 021 023 025 027 029
Ø mm 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9

Ø 1/10 mm 031 033 035 037 040 042 045 050 055 060 065 070 075 080
Ø mm 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

450 000 min-1

300 000 min-1

160 000 min-1

120 000 min-1

100 000 min-1

50 000 min-1

Průměr pracovní části nástroje
Priemer pracovnej časti nástroja

Barevné označení maximálních otáček 
Farebné označenie maximálnych otáčok

40 000 min-1

30 000 min-1

25 000 min-1

20 000 min-1

15 000 min-1

10 000 min-1
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Barevné proužky, označení břitů tvrdokovových nástrojů Farebné pásiky, označenia britov tvrdokovových nástrojov

imperial – wolfram-karbidové (tvrdokovové nástroje) vyrobené 
z nejjemnějších částic slinutých karbidů s důrazem na vysokou 
přesnost a preciznost rotačních nástrojů. Tyto nástroje jsou dále 
opracovávány na nejmodernějších CNC strojích. Přesná geome-
trie, která zaručuje broušení bez vibrací, šetří zub a materiály při 
broušení. Takto označené nástroje splňují vysoké nároky vyža-
dované při jejich použití. Výsledkem je bezbolestná preparace. 
Broušení bez vibrací je uklidňujícím faktorem pro pacienta.

Skupinu nástrojů imperial dále dělíme do podskupin:
 Blue Cut
 Blue Line
 eco cut
 crosscut
 rodicut
 finírky (dokončovací vrtáčky)

imperial

Blue Cut
Blue Line

eco cut

rodicut

imperial – wolfram-karbidové (tvrdokovové nástroje) vyrobe-
né z najjemnejších častíc zliatych karbidov s dôrazom na vyso-
kú presnosť a precíznosť rotačných nástrojov. Tieto nástroje sú 
ďalej opracovávané na najmodernejších CNC strojoch. Presná 
geometria nástrojov zaručuje brúsenie bez vibrácií a tým lekár 
šetrí zub a materiály pri brúsení. Takto označené nástroje spĺňajú 
vysoké nároky vyžadované pri ich použití. Výsledkom je bezbo-
lestná preparácia a brúsenie bez vibrácií, ktoré je ukľudňujúcim 
faktorom pre pacienta.

Túto skupinu nástrojov ďalej rozdeľujeme do týchto podskupín:
 Blue Cut
 Blue Line
 eco cut
 crosscut
 rodicut
 finírky (dokončovacie vrtáčiky)

Blue Cut
Blue Line

eco cut

rodicut

vrtákový břit, rovný ISO „001“
vinutý břit, pravotočitý ISO „006“
vinutý břit, pravotočivý s příčnými zářezy ISO „007“
rovný břit s jemnými příčnými zářezy ISO „015“
finírkový břit, pravotočivý, extra jemný ISO „032“
finírkový břit, pravotočivý, jemný ISO „042“
fínírkový břit, rovný, střední ISO „071“ 
finírkový břit, pravotočivý, střední ISO „072“
finírkový břit, křížový, střední ISO „080“
křížový břit ISO „141“
vinutý břit, pravotočivý s centrálním břitem ISO „175“
rovný břit, jemný ISO „251“
rovný břit s centrálním břitem, střední ISO „291“
vinutý břit s příčnými zářezy ISO „293“
vinutý břit, pravotočivý, střední ISO „295“
vinutý břit, pravotočivý, střední, pilkový břit ISO „297“
křížový břit s centrální špičkou „rýčovitý tvar“ ISO „298“
vinutý břit, pravotočivý s příčnými zářezy
- speciální břit pro nástroje na rozřezávání kovů 

ISO „SCC“

vinutý břit, pravotočivý
- speciální břit pro ortodontické nástroje

ISO „HOS“

finírkový břit, pravotočivý s jemnými příčnými zářezy ISO „FQ“
vinutý břit s příčnými zářezy a centrálním břitem ISO „SQ“

vrtákový brit, rovný ISO „001“
vinutý brit, pravotočivý ISO „006“
vinutý brit, pravotočivý  s priečnymi zárezmi ISO „007“
rovný brit s jemnými priečnymi zárezmi ISO „015“
fínírkový brit, pravotočivý, extra jemný ISO „032“
finírkový brit, pravotočivý, jemný ISO „042“
fínírkový brit, rovný, stredný ISO „071“ 
finírkový brit, pravotočivý, stredný ISO „072“
finírkový brit, krížový, stredný ISO „080“
krížový brit ISO „141“
vinutý brit, pravotočivý s centrálnym britom ISO „175“
rovný brit, jemný ISO „251“
rovný brit s centrálnym britom, stredný ISO „291“
vinutý brit s priečnymi zárezy ISO „293“
vinutý brit, pravotočivý, stredný ISO „295“
vinutý brit, pravotočivý, stredný, pílkový brit ISO „297“
krížový brit s centrálnou špičkou „rýľovitý tvar“ ISO „298“
vinutý brit, pravotočivý s priečnymi zárezmi 
- špeciálny brit pre nástroje na rozrezávanie kovov

ISO „SCC“

vinutý brit, pravotočivý
- špeciálny brit pre ortodontické nástroje

ISO „HOS“

finírkový brit, pravotočivý s jemnými prieč. zárezmi ISO „FQ“
vinutý brit s priečnymi zárezmi a centrálnym britom ISO „SQ“
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jeimperialPoužití tvrdokovových nástrojů podle jednotlivých břitů Použitie tvrdokovových  nástrojov podľa jednotlivých britov

001 - univerzální použití, opracování fisur a odstranění kariézního 
dentinu

006 - univerzální použití, opracování fisur a odstranění kariézního 
dentinu

007 - univerzální použití, opracování fisur, odstranění kariézního dentinu 
a popř.rozřezávání starých kovových korunek a můstků

015 - odstranění starých amalgámových výplní a rozřezávání korunek 
a můstků

032 - extra jemné vyhlazení kompozitních výplní a nástaveb před 
konečným vyleštěním

042 - jemné opracování kompozitních výplní

071 - opracování amalgámových výplní, popř.úprava kompozitních 
výplní

072 - opracování amalgámových výplní, popř.úprava kompozitních 
výplní

080 - univerzální opracování kovových nástaveb a implantátů

141 - odstranění starých amalgámových výplní a rozřezávání kovových 
korunek a můstků

175 -  odvrtání kariézního dentinu
251 - chirurgické ošetření
291 - odvrtání kariézního dentinu, chirurgické ošetření 
293 - odvrtání kariézního dentinu, odstranění starých amalgámových 

výplní a rozřezávání kovových korunek a můstků
295 - endodontické ošetření (bez obložené špičky), chirurgické ošetření
297 - chirurgické ošetření
298 - chirurgické ošetření
SCC - rozřezávání starých korunek a můstků
HOS - odstranění starého cementu (lepidla) po odstranění atachmentů
FQ - úprava a vyhlazení kompozitních výplní 
SQ - odvrtání kariézního dentinu

001 - univerzálne použitie, opracovanie fisúr a odstránenie kariézneho 
dentinu

006 - univerzálne použitie, opracovanie fisúr a odstránenie kariézneho 
dentinu

007 - univerzálne použitie, opracovanie fisúr, odstránenie kariézneho 
dentinu a príp. rozrezávanie starých kovových koruniek a mostíkov

015 - odstránenie starých amalgámových výplní a rozrezávanie koruniek 
a mostíkov

032 - extra jemné vyhladenie kompozitných výplní a nadstavieb pred 
konečným vyleštením

042 - jemné opracovanie kompozitných výplní

071 - opracovanie amalgámových výplní, príp. úprava kompozitných 
výplní

072 - opracovanie amalgámových výplní, príp. úprava kompozitných 
výplní

080 - univerzálne opracovanie kovových nadstavieb a implantátov

141 - odstránenie starých amalgámových výplní, rozrezávanie kovových 
koruniek a mostíkov

175 - odvŕtanie kariézneho dentinu

251 - chirurgické ošetrenie

291 - odvŕtanie kariézneho dentinu, chirurgické ošetrenie

293 - odvŕtanie kariézneho dentinu, odstránenie starých amalgámových 
výplní a rozrezávanie kovových koruniek a mostíkov

295 - endodontické ošetrenie (bez obloženej špičky), chirurgické ošetrenie

297 - chirurgické ošetrenie

298 - chirurgické ošetrenie

SCC - rozrezávanie starých koruniek a mostíkov

HOS - odstránenie starého cementu (lepidla) po odstránení atachmentov

FQ - úprava a vyhladenie kompozitných výplní 

SQ - odvŕtanie kariézneho dentinu

11
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imperial Blue Cut

   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3

500 315 001 175 FGL 010 012 014 016 018 021 023

Kulička
Gulička

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1

   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,7 2,9
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,7 2,9

500 204 001 175 RA 010 012 014 016 018 021 023 027 029

 50 000 min-1  40 000 min-1

   001 L mm  1,0 1,4 1,8 2,3
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 1,8 2,3

500 205 001 175 RA L 010 014 018 023

imperial Blue Cut - růžicové vrtáčky vyrobené z kvalitní slitiny 
karbidů určené pro kavitétní preparaci a preparaci dentinu. Pro 
lepší orientaci jsou nástroje označené tmavě modrým proužkem 

Přednosti:

 perfektní kulový tvar nástroje 
 bez skupinového břitu
 centrální břit ve formě rýče
 klidný chod s minimálními vibracemi
 úzký krček před pracovní částí nástroje 

imperial Blue Cut - ružicové vrtáčiky vyrobené z kvalitnej zli-
atiny karbidov určené pre kavitétnú preparáciu a preparáciu den-
tinu. Pre lepšiu orientáciu sú nástroje označené tmavo modrým 
pásikom

Prednosti:

 perfektný guľový tvar nástroja 
 bez skupinového britu
 centrálny brit vo forme rýče
 kľudný chod s minimálnymi vibráciami
 úzky krčok pred pracovnou časťou nástroja 

 50 000 min-1
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Kulička
Gulička

Kulička
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imperial Blue Line

imperial Blue Line - růžicové vrtáčky vyrobené z kvalitní sliti-
ny karbidů určené pro kavitétní preparaci a preparaci dentinu. Pro 
lepší orientaci jsou nástroje označené světle modrým proužkem 

Přednosti:

 perfektní kulový tvar nástroje
 příčné břity pro lepší komfort při ošetření
 8 břitů u všech průměrů hlavy nástroje
 klidný chod s minimálními vibracemi
 úzký krček před pracovní částí nástroje
 zhotoven z jednoho kusu materiálu „monolit“
 centrální břit 

imperial Blue Line - ružicové vrtáčiky vyrobené z kvalitnej 
zliatiny karbidov určené pre kavitétnú preparáciu a preparáciu 
dentinu. Pre lepšiu orientáciu sú nástroje označené svetlo mod-
rým pásikom

Prednosti:

 perfektný guľový tvar nástroja
 priečne brity pre lepší komfort pri ošetrení
 8 britov pri všetkých priemeroch hláv nástroja
 kľudný chod s minimálnymi vibráciami 
 úzky krčok pred pracovnou časťou nástroja
 zhotovený z jedného kusu materiálu „monolit“
 centrálny brit 

   001 L mm  0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9
dřík/driek Ø mm  0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9

500 204 001 SQ RA 006 008 010 012 014 016 018 021 023 025 027 029

   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3

500 205 001 SQ RAL 010 012 014 016 018 021 023

Kulička
Gulička

   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,6
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6

500 315 001 SQ FGL 010 012 014 016

 450 000 min-1 50 000 min-1

 50 000 min-1  40 000 min-1

Kulička
Gulička

Kulička
Gulička

   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3

500 204 697 SQ RA 010 012 014 016 018 021 023

 50 000 min-1

Kulička „Slim neck“
Gulička „Slim neck“

500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23
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   001 L mm  0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
dřík/driek Ø mm  0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3

500 314 001 291 FG 005 006 008 010 012 014 016 018 021 023

   001 L mm  1,0 1,2 1,4 1,8 2,1
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,8 2,1

500 316 001 291 FGXL 010 012 014 018 021

   001 L mm  0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
dřík/driek Ø mm  0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3

500 204 001 291 RA 005 006 008 010 012 014 016 018 021 023

Kulička
Gulička

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1

 100 000 min-1

 50 000 min-1

14

Kulička
Gulička

Kulička
Gulička

detail břitu
detail britu

   697 L mm  0,6 0,8 1,0 1,2
dřík/driek Ø mm  0,6 0,8 1,0 1,2

500 205 697 291 RAL 006 008 010 012

 50 000 min-1

Kulička
Gulička
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   010 L mm  0,9 0,9 1,0 1,3 1,5 1,5
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

500 314 010 001 FG 008 010 012 014 016 018

   010 L mm  0,9 0,9 1,0 1,3 1,5 1,5
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

500 204 010 001 RA 008 010 012 014 016 018

   107 L mm  3,4 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

500 314 107 006 FG 008 010 012 014 016 018

   107 L mm  3,4 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

500 204 107 006 RA 008 010 012 014

   107 L mm  4,0 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,0
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1

R500 314 107 007 FG 008 010 012 014 016 018 021

   107 L mm  4,0 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,0
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1

R500 316 107 007 FGXL 010

   110 L mm  5,2 5,2 5,2
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4

500 314 110 006 FG 010 012 014

 450 000 min-1  300 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1

 100 000 min-1

 450 000 min-1

Obrácený kónus
Obrátený kónus

107 L mm  4,2
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 107 141 FG 012

Válec
Valec

Válec s příčnými zářezy
Valec s priečnymi zárezmi

Válec s křížovým břitem
Valec s krížovým britom

 450 000 min-1

Válec, dlouhý
Valec, dlhý
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137 L mm  2,0
dřík/driek Ø mm  1,0

500 314 137 SCC FG 010

137 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 137 006 FG 012*E

138 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 138 293 FG 012

139 L mm  4,2
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 015 FG 012

139 L mm  4,2
dřík/driek Ø mm  1,2

500 316 139 015 FGXL 012

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

Válec, zaoblený
Valec, zaoblený

   137 L mm  4,0 4,0 4,0 4,2
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4

500 314 137 006 FG 008 010 012 014

   137 L mm  4,0 4,0 4,0
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2

R500 314 137 007 FG 008 010 012

 450 000 min-1  450 000 min-1

Válec, zaoblený
Valec, zaoblený

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1 450 000 min-1

 450 000 min-1

100 000 min-1

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1
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   168 L mm  4,2 4,2 4,5
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,6

500 314 168 006 FG 010 012 016

   168 L mm  4,2 4,2 4,5 4,8 5,1
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 2,1

500 314 168 007 FG 010 012 014 016 021

   168 L mm  4,2 4,2 4,5 4,8 5,1
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 2,1

R500 316 168 007 FGXL 010 012

 450 000 min-1  300 000 min-1 450 000 min-1

 100 000 min-1

Kónus
Kónus

Kónus s příčnými zářezy
Kónus s priečnymi zárezmi

139 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 SCC FG 012

140 L mm  5,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 140 SCC FG 012

139 L mm  4,2
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 141 FG 012

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

Válec, zaoblený s křížovým břitem
Valec, zaoblený s krížovým britom

 450 000 min-1 450 000 min-1

 450 000 min-1
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139 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 RR FG 012

Válec, zaoblený „RR“
Valec, zaoblený „RR“

 450 000 min-1
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194 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,5

500 314 194 007 FG 015

   194 L mm  4,0 4,0 4,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,6

500 314 194 006 FG 012 016

   194 L mm  4,0 4,0 4,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,6

500 204 194 006 RA 010 012 016

 450 000 min-1

 50 000 min-1

   194 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 204 194 HOS RA 016

168 L mm  4,4 4,4
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2

500 314 168 141 FG 010 012

194 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 194 141 FG 012

 450 000 min-1

Kónus s křížovým břitem
Kónus s krížovým britom

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

 450 000 min-1

Kónus, zaoblený s křížovým břitem
Kónus, zaoblený s krížovým britom

Kónus, zaoblený s příčnými zářezy
Kónus, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

 50 000 min-1

194 L mm  5,5
dřík/driek Ø mm  1,2

500 315 194 006 FGL 012

 450 000 min-1

18

Kónus, zaoblený dlouhý
Kónus, zaoblený dlhý
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   198 L mm  8,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 204 198 HOS RA 016

 50 000 min-1

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

218 L mm  6,2
dřík/driek Ø mm  1,8

500 204 218 006 RA 018

 50 000 min-1

219 L mm  9,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 314 219 295 FG 016

219 L mm  9,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 316 219 295 FGXL 016

 450 000 min-1

 50 000 min-1

Kónus, zaoblený s hladkou špičkou
Kónus, zaoblený s hladkou špicou

237 L mm  2,0 2,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2

500 314 237 015 FG 010
500 314 237 015 FG 012

237 L mm  2,5
dřík/driek Ø mm  1,0

500 314 237 293 FG 010

Hruška s příčnými zářezy
Hruška s priečnymi zárezmi

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

Hruška s příčnými zářezy
Hruška s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

 450 000 min-1

195 L mm  3,5
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 195 D FG 012

 450 000 min-1

19

Válec, zaoblený s křížovým břitem a zpětnou fází
Valec, zaoblený s križovým britom a spätnou fázou
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238 L mm  4,0 4,2
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4

500 314 238 006 FG 010 014

 450 000 min-1

Hruška, dlouhá
Hruška, dlhá

297 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 204 297 HOS RA 016

 50 000 min-1

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

1258 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 1258 01 FG 012*

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

237 L mm  2,0 2,0 2,0
dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2

500 314 237 006 FG 008 010 012

 450 000 min-1

Hruška
Hruška

238 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 238 015 FG 012

Hruška, dlouhá s příčnými zářezy
Hruška, dlhá s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1
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297 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 204 297 HOS RA 016

 50 000 min-1

Kónus, zaoblený
Konus, zaoblený

   198 L mm  8,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 204 198 HOS RA 016

 50 000 min-1

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

218 L mm  6,2
dřík/driek Ø mm  1,8

500 204 218 006 RA 018

 50 000 min-1

   194 L mm  4,0 4,0 4,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,6

500 314 194 006 FG 012 016

   194 L mm  4,0 4,0 4,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,6

500 204 194 006 RA 010 012 016

 450 000 min-1

 50 000 min-1

   194 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 204 194 HOS RA 016

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

Kónus, zaoblený
Konus, zaoblený

 50 000 min-1
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194 L mm  5,5
dřík/driek Ø mm  1,2

500 315 194 006 FGL 012

 450 000 min-1

Kónus, zaoblený dlouhý
Kónus, zaoblený dlhý

Ortho-fix - jsou tvrdokovové vrtáčky, určené pro ortodontic-
ké ošetření pacienta, se speciální geometrií břitů, které jsou 
uzpůsobeny k šetrnému odstranění zbytků lepidla, aniž by do-
šlo k poškození struktury zubní skloviny pacienta

Přednosti:

 rychlé a šetrné odstranění lepidla
 speciální geometrie břitů „HOS břit“
 široký výběr tvarů
 různý počet břitů – odlišné jemnosti broušení

Ortho-fix - sú tvrdokovové vrtáky určené pre ortodontické 
ošetrenie pacienta so špeciálnou geometriou britov, ktoré sú 
prispôsobené k šetrnému odstráneniu zbytkov lepidla bez 
poškodenia štruktúry zubnej skloviny pacienta

Prednosti:

 rýchle a šetrné odstránenie lepidla
 špeciálna geometria britov „HOS brit“
 široký výber tvarov
 rôzny počet britov – odlišné jemnosti brúsenia
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137 L mm  2,0
dřík/driek Ø mm  1,0

500 314 137 SCC FG 010

137 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 137 006 FG 012*E

138 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 138 293 FG 012

139 L mm  4,2
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 015 FG 012

139 L mm  4,2
dřík/driek Ø mm  1,2

500 316 139 015 FGXL 012

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

Válec, zaoblený
Valec, zaoblený

 450 000 min-1 450 000 min-1

 450 000 min-1

100 000 min-1

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

139 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 SCC FG 012

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

Rozřezávače

imperial - tvrdokovové nástroje, určené pro rozřezávání 
starých korunek a můstků, jsou vyrobeny z jednoho kusu 
tvrdokovu „monolit“. Zatížení u těchto nástrojů je plynule 
přenášeno od hlavy nástroje přes dřík nástroje do kleštiny 
turbínky nebo kolénka. Toto zamezuje zlomení i při větší 
zátěží a vyšších otáčkách

Přednosti:
 vyrobeny z jednoho kusu tvrdokovu „monolit“
 speciální břity
 rozložení zatížení mezi nástroj a koncovku
 přesná geometrie nástroje

        120 000 – 200 000 ot./min

Rozrezávače

imperial - tvrdokovové nástroje, určené pre rozrezávanie 
starých koruniek a mostíkov, sú vyrobené z jedného kusu 
tvrdokovu „monolit“. Zaťaženie u týchto nástrojov je plynulo 
prenášané od hlavy nástroja cez driek nástroja do klieštiny 
turbíny alebo kolienka. Toto zamedzuje zlomeniu i pri väč-
šej záťaži a vyšších otáčkach

Prednosti:
 vyrobený z jedného kusu tvrdokovu „monolit“
 špeciálne brity
 rozloženie zaťaženia medzi nástroj a koncovku
 presná geometria nástroja

        120 000 – 200 000 ot./min
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139 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 139 RR FG 012

Válec, zaoblený „RR“
Valec, zaoblený „RR“

 450 000 min-1
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140 L mm  5,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 140 SCC FG 012

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

194 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,5

500 314 194 007 FG 015

Kónus, zaoblený s příčnými zářezy
Kónus, zaoblený s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

237 L mm  2,5
dřík/driek Ø mm  1,0

500 314 237 293 FG 010

Hruška s příčnými zářezy
Hruška s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

237 L mm  2,0 2,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,2

500 314 237 015 FG 010
500 314 237 015 FG 012

Hruška s příčnými zářezy
Hruška s priečnymi zárezmi

 450 000 min-1

1258 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 1258 01 FG 012*

Válec, zaoblený s příčnými zářezy
Valec, zaoblený s priecnymi zárezmi

 450 000 min-1

195 L mm  3,5
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 195 D FG 012

 450 000 min-1

Válec, zaoblený s křížovým břitem a zpětnou fází
Valec, zaoblený s križovým britom a spätnou fázou
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Barevné proužky, označení břitů tvrdokovových nástrojů Farebné pásiky, označenia britov tvrdokovových nástrojov

imperial - finírky (dokončovací vrtáčky) jsou vyrobeny z kvalitní 
wolfram-karbidové slitiny. Z důvodu minimalizace rizika zlomení 
i při vyšších otáčkách, jsou vyráběny imperial – finírky z jednoho 
kusu wolfram-karbidové slitiny (monolit).
Finírky jsou určeny, díky široké nabídce tvarů, pro univerzální po-
užití v oblastech záchovné a protetické stomatologie.
Při náhodném kontaktu se zubní sklovinou nedojde k poškození 
ani ke zbroušení skloviny

          20 000 - 100 000 ot./min

          50 ml/min

imperial

fínírkový břit, pravotočivý, extra jemný ISO „032“
finírkový břit, pravotočivý, jemný ISO „042“
finírkový břit, rovný, střední ISO „071“ 
finírkový břit, pravotočivý, střední ISO „072“
finírkový břit, křížový, střední ISO „080“
finírkový břit, pravotočivý s jemnými příčnými zářezy ISO „FQ“

imperial - finírky (dokončovacie vrtáčiky) sú vyrobené z kva-
litnej wolfram-karbidové zliatiny. Z dôvodu minimalizácie rizika 
zlomenia i pri vyšších otáčkach, sú vyrábané imperial–finírky 
z jedného kusu wolfram-karbidové zliatiny (monolit).
Finírky sú určené, vďaka širokej ponuke tvarov, pre univerzálne 
použitie v oblastiach záchovnej a protetickej stomatológie.
Pri náhodnom kontakte so zubnou sklovinou nedôjde k poškode-
niu ani k zbrúseniu skloviny.

          20 000 - 100 000 ot./min

          50 ml/min

032 - extra jemné vyhlazení kompozitních výplní a nástaveb 
před konečným vyleštěním

30 břitů

042 - jemné opracování kompozitních výplní 20 břitů

071 - opracování amalgámových výplní, popř.úprava kompo-
zitních výplní

072 - opracování amalgámových výplní, popř.úprava kompo-
zitních výplní

080 - univerzální opracování kovových nástaveb a implantátů křížový břit

FQ - úprava a vyhlazení kompozitních výplní 

Použití tvrdokovových  nástrojů podle jednotlivých břitů 
a počet břitů

fínírkový brit, pravotočivý, extra jemný ISO „032“
finírkový brit, pravotočivý, jemný ISO „042“
finírkový brit, rovný, strední ISO „071“ 
finírkový brit, pravotočivý, strední ISO „072“
finírkový brit, krížový, strední ISO „080“
finírkový brit, pravotočivý s jemnými priečnými zárezmi ISO „FQ“

032 - extra jemné vyhladenie kompozitných výplní a nadstavieb 
pred konečným vyleštením

30 britov

042 - jemné opracovanie kompozitných výplní 20 britov

071 - opracovanie amalgámových výplní, príp. úprava kompo-
zitných výplní

072 - opracovanie amalgámových výplní, príp. úprava kompo-
zitných výplní

080 - univerzálne opracovanie kovových nadstavieb 
  a implantátov

krížový brit

FQ - úprava a vyhladenie kompozitných výplní  

Použitie tvrdokovových  nástrojov podľa jednotlivých britov 
a počet britov

finírky
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141 L mm  8,0 8,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

500 314 141 080 FG 012 014

198 L mm  8,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 314 198 080 FG 016

 450 000 min-1  450 000 min-1

Válec, zaoblený
Valec, zaoblený

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

249 L mm  8,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 249 080 FG 012

277 L mm  4,0
dřík/driek Ø mm  2,3

500 314 277 080 FG 023

289 L mm  8,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 289 080 FG 012

 450 000 min-1  160 000 min-1

 450 000 min-1

Plamen
Plameň

Vajíčko
Vajíčko

Torpédo
Torpédo

finírky - modré

Tvrdokovové finírky (dokončovací vrtáčky) s křížovým břitem 
pro univerzální opracování všech kovů, kovových slitin a kom-
pozitních materiálů v ústní dutině pacienta (hlavně implantátů 
a kořenových nástaveb). Výsledkem jsou přesné zbroušené 
plošky, které jsou lehce leštitelné do konečného lesku. Rychlé 
zbroušení opracovávaných plošek šetří čas a zkracuje dobu 
ošetření pacienta.

Přednosti:
 vyrobeny z jednoho kusu tvrdokovu
 široká oblast využití
 dostatečný výběr tvarů
 dlouhá životnost
 rychlé dokonalé vyhlazení výplně
 minimální přítlačná síla

finírky - modré 

Tvrdokovové finírky (dokončovacie vrtáky) s krížovým britom 
pre univerzálne opracovanie všetkých kovov, kovových zliatin 
a kompozitných materiálov v ústnej dutine pacienta (hlavne 
implantátov a koreňových nadstavieb). Výsledkom sú presne 
zbrúsené plôšky, ktoré sú ľahko leštitelné do konečného lesku. 
Rýchle zbrúsenie opracovávaných plôšok šetrí čas a skracuje 
dobu ošetrenia pacienta.

Prednosti:
 vyrobený z jedného kusu tvrdokovu
 široká oblasť využitia
 dostatočný výber tvarov
 dlhá životnosť
 rýchle dokonalé vyhladenie výplne
 minimálna prítlačná sila

80 000 - 100 000 ot./min
50 ml/min
přítlačná síla - max. 2N

80 000 - 100 000 ot./min
50 ml/min
přítlačná síla - max. 2N
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166 L mm  9,0
břitů/britov počet 12

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 166 FQ FG 014

249 L mm  8,0
břitů/britov počet 12

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 249 FQ FG 012

277 L mm  3,5 3,5 4,4
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 314 277 FQ FG 014 018 023
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imperial

finírky - FQ

FQ tvrdokovové finírky s jemnými příčnými zářezy pro jedno-
krokové opracování kompozitních výplní. FQ finírky umožňují 
jedním nástrojem úpravu a přípravu kompozitní výplně pro ko-
nečné vyleštění.

Přednosti:

 úspora času díky jednokrokovému opravování výplní
 minimalizace rizika zlomení výrobou z jednoho kusu 
   tvrdokovu
 jednoduchá identifikace – oranžový proužek
 výběr ze 4 tvarů
 úspora leštících nástrojů 

finírky - FQ

FQ tvrdokovové finírky s jemnými priečnymi zárezmi pre jed-
nokrokové opracovanie kompozitných výplní. FQ finírky umož-
ňujú jedným nástrojom úpravu a prípravu kompozitnej výplne 
pre konečné vyleštenie.

Prednosti:

 úspora času vďaka jednokrokovému opravovaniu výplní
 minimalizácia rizika zlomenia výrobou z jedného kusu 
   tvrdokovu
 jednoduchá identifikácia – oranžový pásik
 výber zo 4 tvarov
 úspora leštiacich nástrojov 

Špička
Špička

Plamen
Plameň

Vajíčko
Vajíčko

20 000 - 80 000 ot./min
50 ml/min.
přítlačná síla - max. 2N

20 000 - 80 000 ot./min
50 ml/min.
přítlačná síla - max. 2N
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243 L mm  3,6
břitů/britov počet 12

dřík/driek Ø mm  0,9

500 314 243 FQ FG 009

Plamen špičatý
Plameň špicatý

 450 000 min-1  450 000 min-1

 450 000 min-1

 450 000 min-1
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ky

274 L mm  3,5 3,5 4,2
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,0

500 314 274 FQ FG 014 018 020

Plamen, špičatý
Plamen, špicatý

 450 000 min-1

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018
500 314 274 FQ 014 500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 014 500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 014 500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018



001 L mm  1,4 1,8 2,3
břitů/britov počet 16 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 314 001 071 FG 014 018 023

001 L mm  1,4 1,8 2,3
břitů/britov počet 16 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 204 001 071 RA 014 018 023

Kulička
Gulička

158 L mm  8,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 158 072 FG 012

159 L mm  4,2
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,0

500 314 159 071 FG 010

164 L mm  6,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 164 071 FG 014

Válec se zaoblenými hranami
Valec so zaoblenými hranami

Špička
Špička

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1

 450 000 min-1  450 000 min-1

Špička
Špička
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imperial

finírky - červené 

Tvrdokovové finírky (dokončovací vrtáčky) s 8-16 rovnými 
nebo vinutými břity pro rychlou a plynulou úpravu amalgámo-
vých a kompozitních výplní.
Široký výběr tvarů umožňuje univerzální využití pro každou 
výplň.

Přednosti:

 vyrobeny z jednoho kusu tvrdokovu
 široká oblast využití
 velký výběr tvarů
 dlouhá životnost

finírky - červené 

Tvrdokovové finírky (dokončovacie vrtáčiky) s 8-16 rovnými 
alebo vinutými britmi pre rýchlu a plynulú úpravu amalgá-
mových a kompozitných výplní.
Široký výber tvarov umožňuje univerzálne využitie pre každú 
výplň.

Prednosti:

 vyrobené z jedného kusu tvrdokovu
 široká oblasť využitia
 veľký výber tvarov
 dlhá životnosť

80 000 - 100 000 ot./min
50 ml/min.
přítlačná síla - max. 2N

80 000 - 100 000 ot./min
50 ml/min.
přítlačná síla - max. 2N
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166 L mm  9,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 166 071 FG 014

Špička
Špička

170 L mm  5,2
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 170 072 FG 012

199 L mm  8,5
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,6

500 314 199 072 FG 016

215 L mm  4,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 215 072 FG 014

238 L mm  4,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 238 072 FG 014

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

Hruška
Hruška

184 L mm  8,5 8,5
břitů/britov počet 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,6

500 314 184 072 FG 014 016

 450 000 min-1  450 000 min-1

 450 000 min-1

 450 000 min-1  450 000 min-1
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Kónus
Kónus

Kónus, dlouhý
Kónus, dlhý

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený
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243 L mm  3,6 3,6 3,6
břitů/britov počet 16 16 16

dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2

500 314 243 072 FG 009 010 012

 450 000 min-1

257 L mm  3,6 4,2 4,6
břitů/britov počet 16 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 314 257 072 FG 014 018 023

274 L mm  3,1 3,5
břitů/britov počet 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8

500 314 274 072 FG 014 018

249 L mm  8,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 249 072 FG 012

Plamen
Plameň

Plamen špičatý
Plameň špicatý

Plamen špičatý
Plameň špicatý

277 L mm  3,1 3,5 4,4
břitů/britov počet 16 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 314 277 072 FG 014 018 023

277 L mm  3,1 3,5 4,4
břitů/britov počet 16 16 16

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 204 277 072 RA 014 018 023

288 L mm  6,0 6,0
břitů/britov počet 16 16

dřík/driek Ø mm  1,0 1,2

500 314 288 072 FG 010 012

Vajíčko
Vajíčko

Torpédo
Torpédo

 450 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1  450 000 min-1  300 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1
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Plamen špičatý
Plameň špicatý
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290 L mm  10,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 290 072 FG 014

290 L mm  10,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,4

500 204 290 072 RA 014

Torpédo
Torpédo

544 L mm  4,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  2,3

500 314 544 072 FG 023

699 L mm  3,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  0,8

500 314 699 071 FG 008

 450 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1 160 000 min-1
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289 L mm  8,0
břitů/britov počet 16

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 289 072 FG 012

Torpédo
Torpédo

 450 000 min-1
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Kónus, krátký
Kónus, krátký

Špička
Špička
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159 L mm  4,2
břitů/britov počet 20

dřík/driek Ø mm  1,0

500 314 159 042 FG 010

164 L mm  6,0
břitů/britov počet 20

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 164 042 FG 014

166 L mm  9,0
břitů/britov počet 20

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 166 042 FG 014

Špička
Špička

Špička
Špička

249 L mm  8,0
břitů/britov počet 20

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 249 042 FG 012

274 L mm  3,1 3,5
břitů/britov počet 20 20

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8

500 314 274 042 FG 014 018

277 L mm  3,1 3,5 4,4
břitů/britov počet 20 20 20
dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 314 277 042 FG 014 018 023

277 L mm  3,1 3,5 4,4
břitů/britov počet 20 20 20
dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 204 277 042 RA 023

Plamen
Plameň

Plamen špičatý
Plameň špicatý

Špička
Špička
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Tvrdokovové finírky (dokončovací vrtáčky) s 20 jemnými  pra-
votočivě vinutými břity pro rychlou a plynulou úpravu a vyhla-
zení amalgámových a kompozitních výplní. 
Široký výběr tvarů umožňuje univerzální využití pro každou 
výplň. 

Přednosti:

 vyrobeny z jednoho kusu tvrdokovu
 široká oblast využití
 velký výběr tvarů
 dlouhá životnost

finírky - žlté

Tvrdokovové finírky (dokončovacie vrtáčiky) s 20 jemnými  
pravotočivo vinutými britmi pre rýchlu a plynulú úpravu a vy-
hladenie amalgámových a kompozitných výplní. 
Široký výber tvarov umožňuje univerzálne využití pre každú 
výplň.

Prednosti:

 vyrobené z jedného kusu tvrdokovu
 široká oblasť využití
 veľký výber tvarov
 dlhá životnosť
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Vajíčko
Vajíčko

20 000 - 80 000 ot./min

50 ml/min

přítlačná síla – max. 2N

20 000 - 80 000 ot./min

50 ml/min

přítlačná síla – max. 2N

 450 000 min-1  450 000 min-1

 450 000 min-1
 450 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1

imperial
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164 L mm  6,0
břitů/britov počet 30

dřík/driek Ø mm  1,4

500 314 164 032 FG 014

Špička
Špička

199 L mm  10,0
břitů/britov počet 30

dřík/driek Ø mm  1,6

500 314 199 032 FG 016

249 L mm  8,0
břitů/britov počet 30

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 249 032 FG 012

274 L mm  3,1 3,5
břitů/britov počet 30 30

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8

500 314 274 032 FG 014 018

277 L mm  3,1 3,5 4,4
břitů/britov počet 30 30 30

dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3

500 314 277 032 FG 014 018 023

289 L mm  8,0
břitů/britov počet 30

dřík/driek Ø mm  1,2

500 314 289 032 FG 012
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finírky - bílé
Tvrdokovové finírky (dokončovací vrtáčky) s 30 extra jemný-
mi pravotočivě vinutými břity pro plynulou úpravu a vyhlazení 
kompozitních výplní. Těmito finírky lze dosáhnout dokonalého 
vyhlazení výplní, které potřebuje jen konečné vyleštění do vy-
sokého lesku. Široký výběr tvarů umožňuje univerzální využití 
pro každou výplň. 

Přednosti:
 vyrobeny z jednoho kusu tvrdokovu
 široká oblast využití
 velký výběr tvarů
 dlouhá životnost
 dokonalé vyhlazení výplně
 úspora leštících nástrojů

finírky - biele
Tvrdokovové finírky (dokončovacie vrtáčiky) s 30 extra jemný-
mi pravotočivo vinutými britmi pre plynulú úpravu a vyhladenie 
kompozitných výplní. Týmito finírkami možno dosiahnuť doko-
nalé vyhladenie výplní, ktoré potrebujú len konečné vyleštenie 
do vysokého lesku. Široký výber tvarov umožňuje univerzálne 
využitie pre každú výplň. 

Prednosti:
 vyrobené z jedného kusu tvrdokovu
 široká oblasť využití
 veľký výber tvarov
 dlhá životnosť
 dokonalé vyhladenie výplne
 úspora leštiacich nástrojov
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Plamen
Plameň

Kónus, zaoblený
Kónus, zaoblený

Plamen, špičatý
Plameň, špicatý

Vajíčko
Vajíčko

Torpédo
Torpedo

20 000 - 80 000 ot./min
50 ml/min
přítlačná síla – max. 2N

20 000 - 80 000 ot./min
50 ml/min
přítlačná síla – max. 2N

 450 000 min-1 450 000 min-1

 450 000 min-1

 450 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1

 450 000 min-1  300 000 min-1  160 000 min-1

imperial

fin
ír

ky
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imperial

  001 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

503 314 001 001 FG 012 014

  001 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

503 204 001 001 RA 012 014

  010 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

503 314 010 001 FG 012 014

  010 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

503 204 010 001 RA 012 014

Kulička
Gulička

Obrácený kónus
Obrátený kónus

imperial

  001 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

503 316 001 001 FGXL 012 014

Diakarbid - spojení tvrdokovového vrtáčku s podiamantovaným 
krčkem předurčuje tento nástroj k univerzálnímu použití v oblasti 
záchovné preparace. Jedním nástrojem je možné otevření kavity a 
v případě potřeby zvětšení přístupu umožňuje diamantové oblo-
žení rozšíření vstupu do kavity zubu bez potřeby výměny vrtáčku. 
Tvrdokovová část nástroje slouží k rychlému a šetrnému odstra-
nění kariézního dentinu. 
Toto významně zkracuje ošetření pacienta a tím také trauma při 
tomto zákroku.

Přednosti:
 univerzální použití
 spojení tvrdokovové pracovní části a galvanického diamantu
 zrychlení ošetření pacienta
 zkrácení ošetření
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Diakarbid - spojenie tvrdokovového vrtáčiku s podiamantovaným 
krčkom predurčuje tento nástroj k univerzálnemu použitiu v oblasti 
záchovnej preparácie. Jedným nástrojom je možné otvorenie kavi-
ty a v prípade potreby umožňuje diamantové obloženie zväčšenie, 
rozšírenie vstupu do kavity zubu bez potreby výmeny vrtáčiku. Tvr-
dokovová časť nástroja slúži k rýchlemu  a šetrnému odstráneniu 
kariézneho dentinu.
Toto významne skracuje ošetrenie pacienta a tým tiež traumu pri 
tomto zákroku.

Prednosti:
 univerzálne použitie
 spojenie tvrdokovovej pracovnej časti a galvanického diamantu
 zrýchlenie ošetrenia pacienta
 skrátenie ošetrenia

 450 000 min-1

 100 000 min-1

 50 000 min-1

 450 000 min-1

 50 000 min-1
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Stomatochirurgie a implantologie jsou důležité a stále se roz-
víjející obory v zubním lékařství. K tomuto ošetření potřebuje kaž-
dý lékař kvalitní nástroje, které zaručí precizní ošetření a záruku 
pacientovi. Pro jasnou identifikaci jsou tyto nástroje označovány 
názvem medica. Při rekonstrukci zubu a zhotovení implantátu je 
nejdůležitější zavedení a umístění lůžka implantátu. K tomu jsou 
určeny pilotní vrtáky, na kterých jsou laserem vyznačeny hloub-
ky, které jsou vzdáleny 2 mm. Při potřebě vniknutí do kosti jsou 
významným pomocníkem trepanační vrtáky, které jsou nedílnou 
součástí stomatochirurgie a implantologie.
Při tomto druhu ošetření je potřeba využívat nízké otáčky a dosta-
tečné chlazení nástroje fyziologickým roztokem.

Tyto rotační nástroje jsou rozděleny do těchto podskupin:

 tvrdokovové vrtáky
 kostní frézy (dle Dr. Lindemanna)
 kostní frézy 
       tvrdokovové bez potažení
       tvrdokovové s TiN potažením
 pilotní vrtáky
 treparační vrtáky

stomatochirurgie a   implantologie
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Stomatochirurgia a implantológia sú dôležité a stále sa rozví-
jajúce obory v zubnom lekárstve. K tomuto ošetreniu potrebuje 
každý lekár kvalitné nástroje, ktoré zaručujú precízne ošetrenie a 
záruku pacientovi. Pre jasnú identifikáciu sú tieto nástroje ozna-
čované názvom medica. Pri rekonštrukcii zubu a zhotovení 
implantátu je najdôležitejšie zavedenie a umiestnenie lôžka im-
plantátu. K tomu sú určené pilotné vrtáky, na ktorých sú laserom 
vyznačené hĺbky ktoré sú vzdialené 2 mm. Pri potrebe vniknúť 
do kosti sú významným pomocníkom trepanačné vrtáky, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou stomatochirurgie a implantológie.
Pri tomto druhu ošetrenia je potrebné využívať nízke otáčky a 
dostatočné chladenie nástroja fyziologickým roztokom.

Tieto rotačné nástroje sú rozdelené do týchto podskupín:

 tvrdokovové vrtáky
 kostné frézy (podľa Dr.Lindemanna)
 kostné frézy 
       tvrdokovové bez potiahnutia
       tvrdokovové s TiN potiahnutím
 pilotné vrtáky
 treparačné vrtáky

stomatochirurgia a   implantológia
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   001 L mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0

500 104 001 291 HP 010 014 018 023 027 031 035 040 050

Kulička
Gulička

   001 L mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0

500 205 001 291 RAL 010 014 018 023 027 031 035 040 050

Kulička
Gulička

medica

Speciální kostní frézy (vyrobné z wolfram-karbidové slitiny) ur-
čené pro stomatochirurgické ošetření pacienta. Tyto kostní frézy 
jsou vyráběny z jednoho kusu tvrdokovové slitiny „monolit“, proto 
vydrží i vyšší zátěž při ošetření. Nástroje medica se vyznačují 
speciálním obřitvením nástrojů, které zaručuje vysokou řeznou 
funkci nástroje za pomoci nízké přítlačné síly. Nástroje medica 
jsou určené především pro ambulantní ošetření pacienta. Pro 
vysokou různorodost zákroků, je vyráběna široká paleta tvarů. 
Nedílnou součásti nabídky jsou velmi oblíbené kostní „dle Dr.Lin-
demanna“. 

medica frézy jsou vyráběny ve dvou provedeních:
 bez povrchové úpravy
 potažené nitridem-titanu „TiN“

Typy břitů:
251 - vinutý břit, pravotočivý, jemný
291 - chirurgický vrtákový břit 
295 - vinutý břit, pravotočivý, střední
297 - vinutý břit, pravotočivý, střední, pilkový břit
298 - chirurgický vrtákový břit, křížový 
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 50 000 min-1  40 000 min-1 30 000 min-1

 50 000 min-1  40 000 min-1 30 000 min-1

medica

Špeciálne kostné frézy (vyrobené z wolfram-karbidovej zliatiny) 
určené pre stomatochirurgické ošetrenie pacienta. Tieto kostné 
frézy sú vyrábané z jedného kusu tvrdokovovej zliatiny „monolit“, 
preto vydržia i vyššiu záťaž pri ošetrení. Nástroje medica sa vy-
značujú špeciálnym obritvením nástrojov, ktoré zaručuje vysokú 
reznú funkciu nástroja za pomoci nízkej prítlačnej sily. Nástro-
je medica sú určené predovšetkým pre ambulantné ošetrenie 
pacienta. Pre vysokú rôznorodosť zákrokov, je vyrábaná široká 
paleta tvarov. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky sú veľmi obľúbené 
kostné „podľa Dr. Lindemanna“.

medica frézy sú vyrábané v dvoch prevedeniach
 bez povrchovej úpravy
 potiahnuté nitridom-titanu „TiN“

Typy britov:
251 - vinutý brit, pravotočivý, jemný
291 - chirurgický vrtákový brit 
295 - vinutý brit, pravotočivý, stredný
297 - vinutý brit, pravotočivý, stredný, pílkový brit
298 - chirurgický vrtákový brit, krížový
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   001 L mm  2,7 3,1 3,5 4,0
dřík/driek Ø mm  2,7 3,1 3,5 4,0

500 104 001 251 HP 027 031 035 040

Kulička
Gulička

   001 L mm  2,7 3,1 3,5 4,0
dřík/driek Ø mm  2,7 3,1 3,5 4,0

500 205 001 251 RAL 027 031 035 040

Kulička
Gulička

Kulička
Gulička
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   001 L mm  1,0 1,4 1,8 2,3
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 1,8 2,3

500 206 001 291 RAXL 010 014 018 023

 50 000 min-1

   001 L mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0
dřík/driek Ø mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0

500 104 001 298 HP 023 027 031 035 040

Kulička
Gulička

 50 000 min-1  40 000 min-1

   001 L mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0
dřík/driek Ø mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0

500 205 001 298 HP 023 027 031 035 040

Kulička
Gulička

 50 000 min-1  40 000 min-1

 40 000 min-1  40 000 min-1
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   199 L mm  11,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 104 199 295 HP 016

199 L mm  11,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 316 199 295 FGXL 016
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Kónus zaoblený
Konus zaoblený

Kónus zaoblený
Konus zaoblený

   197 L mm  5,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 314 197 295 FG 016

Kónus zaoblený
Konus zaoblený

 450 000 min-1

 100 000 min-1 50 000 min-1

   254 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,6

500 104 254 297 HP 012 016

254 L mm  6,0 6,0
dřík/driek Ø mm  1,2 1,6

500 205 254 297 RAL 012 016

 50 000 min-1  50 000 min-1

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý
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408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 104 408 295 HP 016

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 205 408 295 RAL 016

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 50 000 min-1  50 000 min-1

254 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 316 254 297 FGXL 012

254 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 317 254 297 FGXXL 012

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1

 100 000 min-1

254 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,2

500 316 254 298 FGXL 012

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1
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408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 104 408 297 HP 016

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 205 408 297 RAL 016
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Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 316 408 295 FGXL 016

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 316 408 297 FGXL 016

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1

 50 000 min-1  50 000 min-1

st
om

at
oc

hi
ru

rg
ie

 /
st

om
at

oc
hi

ru
rg

ia



imperial

tv
rd

ok
ov

ov
é 

ná
st

ro
je

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 205 408 298 RAL 016
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Kónus, špičatý
Konus, špicatý

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 104 408 298 HP 016

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

408S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 104 408S 297 HP 016

408S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 106 408S 297 HPXL 016

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 50 000 min-1  50 000 min-1

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

500 316 408 298 FGXL 016

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1

 50 000 min-1  50 000 min-1
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409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

500 205 409 298 RAL 021

409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

500 104 409 298 HP 021

409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

500 205 409 297 RAL 021

41

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

408S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 316 408S 297 FGXL 016

408S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  1,6

500 205 408S 297 RAL 016

409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

500 104 409 297 HP 021

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 50 000 min-1

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1

 50 000 min-1

 50 000 min-1  50 000 min-1

 50 000 min-1
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409S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  2,1

500 205 409S 297 RAL 021

409S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  2,1

500 106 409S 297 HPXL 021

409S L mm  10,0
dřík/driek Ø mm  2,1

500 104 409S 297 HP 021

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 50 000 min-1  50 000 min-1

 50 000 min-1

42

st
om

at
oc

hi
ru

rg
ie

 /
st

om
at

oc
hi

ru
rg

ia



tv
rd

ok
ov

ov
é 

ná
st

ro
jeimperial

   001 L mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0

506 104 001 291 HP 010T 014T 018T 023T 027T 031T 035T 040T 050T

Kulička
Gulička

   001 L mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0
dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 5,0

506 205 001 291 RAL 010T 014T 018T 023T 027T 031T 035T 040T 050T

Kulička
Gulička

   001 L mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0
dřík/driek Ø mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0

506 104 001 298 HP 023T 027T 031T 035T 040T

Kulička s křížovým břitem
Gulička s krížovým britom

 50 000 min-1  40 000 min-1 30 000 min-1

 50 000 min-1  40 000 min-1 30 000 min-1

 50 000 min-1  40 000 min-1
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   199 L mm  11,0
dřík/driek Ø mm  1,6

506 104 199 295 HP 016T

   001 L mm  2,3 2,7 3,1 3,5
dřík/driek Ø mm  2,3 2,7 3,1 3,5

506 206 001 298 RAXL 023T 027T 031T 035T

Kulička s křížovým břitem
Gulička s krížovým britom

199 L mm  11,0
dřík/driek Ø mm  1,6

506 316 199 295 FGXL 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 104 408 295 HP 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 205 408 295 RAL 016T

Kónus, zaoblený
Konus, zaoblený

Kónus, zaoblený
Konus, zaoblený

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 100 000 min-1 50 000 min-1

 40 000 min-1  50 000 min-1
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   001 L mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0
dřík/driek Ø mm  2,3 2,7 3,1 3,5 4,0

506 205 001 298 RAL 023T 027T 031T 035T 040T

Kulička
Gulička

 50 000 min-1  40 000 min-1  50 000 min-1  40 000 min-1
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408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 316 408 295 FGXL 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 104 408 297 HP 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 205 408 297 RAL 016T

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 316 408 297 FGXL 016T

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 50 000 min-1  50 000 min-1

 100 000 min-1

 100 000 min-1
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409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

506 104 409 297 HP 021T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 205 408 298 RAL 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 104 408 298 HP 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 206 408 298 RAXL 016T

408 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  1,6

506 316 408 298 FGXL 016T

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

506 205 409 297 RAL 021T

 50 000 min-1

 50 000 min-1

 50 000 min-1

 100 000 min-1

 50 000 min-1 50 000 min-1

Kónus, špičatý
Konus, špicatý
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409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

506 205 409 298 RAL 021T

409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

506 104 409 298 HP 021T

409 L mm  9,2
dřík/driek Ø mm  2,1

506 206 409 298 RAXL 021T

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

Kónus, špičatý
Konus, špicatý

 50 000 min-1  50 000 min-1

 50 000 min-1
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rodicut - je rotační nástroj, kde pracovní část je vyrobena ze 
speciální keramiky, určený k ošetření dásně (gingivy). Tento ná-
stroj je možné využít jako alternativní nástroj, kde se používá 
sklapel nebo elektrochirurgické přístroje. 
Výhodou tohoto nástroje je minimalizování krvácení při chirurgic-
kém výkonu, což je umožněno spojením vysokých otáček a pou-
žití nástroje bez chlazení. 

Používat bez zapnutého chlazení

300 000 - 450 000 ot/min

249 L mm  6,0
dřík/driek Ø mm  1,6

801 314 249 000 FG 016

rodicut - je rotačný nástroj, kde pracovná časť je vyrobená zo 
špeciálnej keramiky, určený na ošetrenie ďasien (gingivy). Tento 
nástroj je možné využiť ako alternatívny nástroj, kde sa používa 
skalpel alebo elektrochirurgické prístroje.
Výhodou tohto nástroja je minimalizovanie krvácaní pri chirurgic-
kom výkone, čo je umožnené spojením vysokých otáčok a použi-
tia nástroja bez chladenia.

Používať bez zapnutého chladenia

300 000 - 450 000 ot/min

Plamen, špičatý
Plameň, špicatý
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Pilotní vrták slouží k základnímu předvrtání úložiště implantátu 
a určení hloubky. Následně je úložiště pro implantát rozšířeno 
finálním vrtákem, který je určen pro daný implantát, aby byl byla 
hlava implantátu optimálně usazena.

 pilotní vrták je vyroben z nekorodující oceli, která má vysokou 
odolnost proti zlomení

 pracovní část je obřitvena dvěma nebo třema břity, které za-
jišťují vrtání bez vibrací. Tyto dva břity se nezanášejí a jsou 
schopny lehce odvádět odvrtanou substanci

 špička ve tvaru do „s” zajišťuje lehké vniknutí do kosti
 na pracovní části jsou laserem naznačené rysky pro přesné ur-

čení hloubky preparace ve vzdálenosti 8 / 10 / 12 a 14 mm od 
špičky nástroje

800 - 1200 ot/min 5000 - 6000 ot/min

imperial - Pilotný vrták
Pilotný vrták slúži k základnému predvŕtaniu úložiska implantá-
tu a určeniu hĺbky. Následne je úložisko pre implantát rozšírené 
finálnym vrtákom, ktorý je určený pre daný implantát, aby bola 
hlava implantátu optimálne osadená.

 pilotný vrták je vyrobený z nekorodujúcej ocele, ktorá má vyso-
kú odolnosť proti zlomeniu

 pracovná časť je obritvená dvomi nebo trojmi britmi, ktoré za-
isťujú vŕtanie bez vibrácií. Tieto dva brity sa nezanášajú a sú 
schopné ľahko odvádzať odvŕtanú substanciu

 špička v tvare „s“ zaisťuje ľahké vniknutie do kosti
 na pracovnej časti sú laserom naznačené rysky pre presné ur-

čenie hĺbky preparácie vo vzdialenosti 8 / 10 / 12 a 14 mm od 
špičky nástroja

800 - 1200 ot/min 5000 - 6000 ot/min

  P210 L mm  16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
břitů/britov počet 2 2 2 2 2 2

dřík/driek Ø mm  1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8

330 204 P210 L16 RA 015 018 020 022 025 028

  P210 L mm  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
břitů/britov počet 2 2 2 2 2 2

dřík/driek Ø mm  1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8

330 204 P210 L20 RA 015 018 020 022 025 028

Pilotní vrták
Pilotný vrták

  P310 L mm  16,0 16,0
břitů/britov počet 3 3

dřík/driek Ø mm  2,8 3,5

330 204 P310 L16 RA 028 035

  P310 L mm  20,0 20,0
břitů/britov počet 3 3

dřík/driek Ø mm  2,8 3,5

330 204 P310 L20 RA 028 035

Pilotní vrták
Pilotný vrták

Pilotní vrták
Pilotný vrták

Pilotní vrták
Pilotný vrták
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imperial - trepanační vrták REF. 227
k chirurgické preparaci kosti při resekci apikální části (špičky) 
kořene. 

 díky maximální preparované hloubce 5,0 mm a zredukované cel-
kové délce je tento nástroj použitelný také v postranním úseku 
(Premolary / Molary)

 lehká manipulace a malá preparovaná hloubka umožňuje op-
timální náhled do ošetřovaného místa a tím redukuje možnost 
poranění pacienta

 tento nástroj je vyroben z vytvrzené nekorodující oceli. Pro leh-
kou identifikaci je na dříku nástroje laserem vyznačen vnitřní a 
vnější průměr nástroje

 díky vyfrézovaným zubům na nástroji je umožněno přesné a 
rychlé vniknutí nástroje do preparované části kosti

  227 L mm   5,0 5,0 5,0 5,0
Ø mm1  2,9 3,9 4,9 5,9

dřík/driek Ø mm   4,0 5,0 6,0 7,0

330 204 227 RA 040 050 060 070

Válec ozubený
Valec ozubený

imperial - trepanačný vrták REF. 227
na chirurgickú preparáciu kosti pri resekcii apikálnej časti 
(špičky) koreňa.

 vďaka maximálnej preparovanej hĺbke 5,0 mm a zredukova-
nej celkovej dĺžke je tento nástroj tiež použiteľný v postrannom 
úseku (Premolary / Molary)

 ľahká manipulácia a malá preparovaná hĺbka umožňuje opti-
málny náhľad do ošetrovaného miesta a tým redukuje možnosť 
poranenia pacienta

 tento nástroj je vyrobený z vytvrdenej nekorodujúcej ocele.Pre 
ľahkú identifikáciu je na drieku nástroja laserom vyznačený vn-
útorný a vonkajší priemer nástroja

 vďaka vyfrézovaným zubom na nástroji je možné presné a 
rýchle vniknutie nástroja do preparovanej časti kosti

49

Návod k použití:
používat v převodem zredukovaném kolénku (minimální 
převod 10 : 1), 
preparovat pouze pod permanentním chlazením steril-
ním roztokem (fyziologický roztok)

800 - 1200 ot/min 5000 - 6000 ot/min

Návod na použitie:
Používať v prevodom zredukovanom kolienku (minimálny 
prevod 10:1),
preparovať len pod permanentným chladením sterilným 
roztokom (fyziologický roztok)
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  485 L mm   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
dřík/driek Ø mm   3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

330 204 485 373 RA 030 040 050 060 070

Slizniční trepanér
Slizničný trepanér

Návod k použití:
používat v převodem zredukovaném kolénku (minimální 
převod 10 : 1), 
preparovat pouze pod permanentním chlazením steril-
ním roztokem (fyziologický roztok)

Návod na použitie:
Používať v prevodom zredukovanom kolienku (minimálny 
prevod 10:1),
preparovať len pod permanentným chladením sterilným 
roztokom (fyziologický roztok)

500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23500 204 697 SQ 010

500 314 274 FQ 014
500 314 274 FQ 018500 314 274 FQ 018

500 314 274 FQ 020
500 314 277 FQ 014

500 314 277 FQ 018

330 204 485 373 040
330 204 485 373 050

500 314 274 FQ 060

12 14 16 18 21 23

800 - 1200 ot/min 5000 - 6000 ot/min
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 228 L mm   8,0 8,0 8,0 8,0
Ø mm1  2,9 3,9 4,9 5,9

dřík/driek Ø mm   4,0 5,0 6,0 7,0

330 204 228 RA 040 050 060 070

Válec ozubený
Valec ozubený

imperial - trepanační vrták REF. 228
k preparaci na získání kostního štěpu (kostního cylindru)  

 díky maximální preparované hloubce 8,0 mm a zredukované 
celkové délce, umožňuje tento nástroj lepší náhled do ošetřo-
vaného místa a a tím významně redukuje možnost poranění 
pacienta.

 tento nástroj je vyroben z vytvrzené nekorodující oceli. Pro leh-
kou identifikaci je na dříku nástroje laserem vyznačen vnitřní a 
vnější průměr nástroje

 díky vyfrézovaným zubům na nástroji je umožněno přesné a 
rychlé vniknutí nástroje do preparované části kosti

imperial - trepanačný vrták REF. 228
k preparácii na získanie kostného štepu (kostného cylindru)

 vďaka maximálnej preparovanej hĺbke 8,0 mm a zredukovanej 
celkovej dĺžke umožňuje tento nástroj optimálny náhľad do oše-
trovaného miesta a tým redukuje možnosť poranenia pacienta

 tento nástroj je vyrobený z vytvrdenej nekorodujúcej ocele. Pre 
ľahkú identifikáciu je na drieku nástroja laserom vyznačený 

 vnútorný a vonkajší priemer nástroja
 vďaka vyfrézovaným zubom na nástroji je možné presné a 

rýchle vniknutie nástroja do preparovanej časti kosti

Návod k použití:
používat v převodem zredukovaném kolénku (minimální 
převod 10 : 1), 
preparovat pouze pod permanentním chlazením steril-
ním roztokem (fyziologický roztok)

Návod na použitie:
Používať v prevodom zredukovanom kolienku (minimálny 
prevod 10:1),
preparovať len pod permanentným chladením sterilným 
roztokom (fyziologický roztok)
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800 - 1200 ot/min 5000 - 6000 ot/min
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imperial - trepanační vrták REF. 229
k atraumatické explantaci 

 maximální hloubka preparace 18,0 mm umožňuje bezpečné od-
stranění všech značek implantátů běžně dostupných na trhu až 
do průměru 4,8 mm a maximální celkové délky 18,0 mm 

 laserem vyznačené rysky na dříku nástroje umožňují přesné 
určení a dodržení preparované hloubky 

 vyfrézovaná okénka v nástroji umožňují dobrý náhled na hlavu 
implantátu a podporují chlazení pro atraumatickou explantaci

 nástroje jsou vyrobeny z vytvrzené nekorodující oceli. Pro leh-
kou identifikaci nástroje je na dříku nástroje laserem vyznačen 
vnitřní a vnější průměr nástroje.

imperial - trepanačný vrták REF. 229
k atraumatickej explantácii

 maximálna hĺbka preparácie 18,0 mm umožňuje bezpečné od-
stránenie všetkých značiek implantátov bežne dostupných na trhu 
až do priemeru 4,8 mm a maximálnej celkovej dĺžky 18,0 mm

 laserom vyznačené rysky na drieku nástroja umožňujú presné 
určenie a dodržanie preparovanej hĺbky

 vyfrézované okienka v nástroji  umožňujú dobrý náhľad na hlavu 
implantátu a podporujú chladenie pre atraumatickú explantáciu

 nástroje sú vyrobené z vytvrdenej nekorodujúcej ocele pre ľah-
kú identifikáciu nástroja je na drieku nástroja laserom vyznače-
ný vnútorný a vonkajší priemer nástroja

  229 L mm   18,0 18,0 18,0
Ø mm1  2,9 3,9 4,9

dřík/driek Ø mm   3,5 5,0 6,0

330 204 229 RA 035 050 060

Válec ozubený
Valec ozubený

Návod k použití:
používat v převodem zredukovaném kolénku (minimální 
převod 10 : 1), 
preparovat pouze pod permanentním chlazením steril-
ním roztokem (fyziologický roztok)

51

Návod na použitie:
Používať v prevodom zredukovanom kolienku (minimálny 
prevod 10:1),
preparovať len pod permanentným chladením sterilným 
roztokom (fyziologický roztok)
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800 - 1200 ot/min 5000 - 6000 ot/min
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Rodentica CS spol. s r.o.
Vladislavova 250, 397 01 Písek

                                                                       tel.:  +420 388 412 428
                                                                       fax:  +420 388 412 429

www.rodentica.eu
rodentica@rodentica.eu

Rodentica CS spol. s r.o. 
organizačná zložka SR

Komárňanská ulica 24, 940 01 Nové Zámky 

tel.:  +421 (0) 35 64 24 806
fax:  +421 (0) 35 64 24 806

www.rodentica.eu
rodentica@nextra.sk

Certified Quality System EN ISO 9001 - EN ISO 13485


