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Descrição geral do produto

e

KaVo MASTERsurg™

LUX
KaVo EXPERTsurg™

https://www.nobelbiocare.com/international/en/products-overview/indications


Escolha entre um dispositivo versátil que cobre todas as suas necessidades 
básicas e um dispositivo premium com características de conforto adicionais

Tecnologia SMARTdrive
Torque elevado e vibração 
minimizada desde o início.

Fácil de utilizar
Programação intuitiva e 
simples para um fluxo de 
trabalho eficiente.

Interface gráfica do utilizador
Visualização exata do torque 
máximo e da velocidade do motor.

Autocalibração com um toque
Velocidade e torque precisos, 
para máxima segurança.

KaVo EXPERTsurg™ LUX KaVo MASTERsurg™ LUX Wireless

Pedal de controlo sem fios

Características de conforto adicionais com o KaVo MASTERsurg™ LUX Wireless
Pedal de controlo sem fios
Escolha uma posição adequada no 
seu local de trabalho.
 
Elevada flexibilidade
Personalize até 10 protocolos de 
perfuração.
 

Ecrã tátil moderno
Programação simples e intuitiva, com ecrã tátil em vidro.
 
Registo de dados
Guarde os parâmetros num cartão SD para uma 
transferência fácil para o ficheiro do paciente.



Linha de produtos MASTERsurg™ e EXPERTsurg™
Instrumentos SURGmatic™ (S600 LED e S201 XL Pro)

 – Condições de iluminação excelentes facilitam o fluxo de tratamento.
 – Torque máximo de 80 Ncm no instrumento.
 – Funcionamento suave, baixo nível de vibração.

1 inclui o motor cirúrgico EXPERTsurg™, motor INTRA LUX S600 
LED, contra-ângulo SURGmatic™ S201 XL Pro e pedal de controlo.

2 inclui o motor cirúrgico MASTERsurg™, motor INTRA LUX S600 
LED, contra-ângulo SURGmatic™ S201 XL Pro e pedal de controlo 
sem fios.

EXPERTsurg™ LUX

81072 EXPERTsurg™ LUX Set (UE)1

81075 EXPERTsurg™ LUX Set (RU/CN)1

81076 EXPERTsurg™ LUX Set (JP/EUA)1

MASTERsurg™ LUX Wireless

81077 MASTERsurg™ LUX Wireless Set (UE)2

81073 MASTERsurg™ LUX Wireless Set (RU/CN)2

81074 MASTERsurg™ LUX Wireless Set (JP/EUA)2

Acessórios para EXPERTsurg™ LUX e MASTERsurg™ LUX Wireless

1.013.7540 Contra-ângulo SURGmatic™ S201 L Pro

1.013.7541 Contra-ângulo SURGmatic™ S201 XL Pro

1.009.1010 Peça de mão SURGmatic™ S11 L, reta 1:1

1.008.8000 Motor INTRA LUX S600 LED

1.009.1700 Cabo do motor S600

1.009.8757 Conjunto de linhas de irrigação esterilizadas S600 (10 por embalagem)

NB0.593.0361 Peça de fixação

1.009.3411 Tabuleiro de instrumentos
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ENCOMENDAS ONLINE
Encomende toda a nossa gama de 
implantes e restaurações protéticas 
pré-fabricadas 24 horas por dia 
através da loja Nobel Biocare 
online.

nobelbiocare.com/store

ENCOMENDAS PELO TELEFONE
Contacte a nossa equipa de apoio 
ao cliente ou o seu representante 
comercial.

GARANTIA VITALÍCIA
Em todos os implantes da 
Nobel Biocare, incluindo 
componentes protéticos 
pré-fabricados. Para mais 
informações visite:

nobelbiocare.com/warranty

https://store.nobelbiocare.com/international/en/
https://www.nobelbiocare.com/en-int/warranty-program

