Persbericht

DE VEILIGSTE*
Uit tests blijken de superieure
eigenschappen van de nieuwste
reciprocerende technologie van
R-Motion® van FKG
Zwitserse precisie en kwaliteit triomferen bij de introductie van R-Motion® als de
veiligst reciprocerende serie vijlen, die oudere vijlsystemen overtreft. Door de
minimaal invasieve filosofie van endodontische experts is FKG nu ook beschikbaar voor
gebruikers van reciprocerende technologie, met een betaalbare en zeer eenvoudige
behandeling voor de meeste klinische gevallen.

La Chaux-de-Fonds, Zwitserland, mei 2022.
FKG staat al jarenlang bekend om de Zwitserse kwaliteit op het gebied van minimaal invasieve
endodontie en R-Motion® zet zijn goede reputatie voort als een serie geavanceerde endodontische
instrumenten die bestaande normen overtreft door de grenzen op het gebied van reciprocerende
technologie te verleggen. Uit testresultaten blijkt de superioriteit van het mechanische ontwerp,
zonder compromissen qua veiligheid en eenvoud.

R-Motion®. Reciprocerende techniek nieuw gedefinieerd.
Minimaal invasief, zonder compromissen wat betreft prestaties: dat is de R-Motion®-serie, een nieuwe
oplossing op het gebied van reciprocerende technologie. R-Motion® combineert efficiënt snijden,
flexibiliteit en weerstand tegen cyclische vermoeidheid met een ontwerp dat altijd rekening houdt met
de anatomie van het wortelkanaal. Dankzij de zeer precieze techniek is R-Motion® tot 3,3 keer

flexibeler en tot 3,6 keer beter bestand tegen cyclische vermoeidheid. Met 60% minder transport dan
standaardsystemen met reciprocerende NiTi-vijlen biedt R-Motion® betere centrering en vermindert
de dentinebelasting met maar liefst 40%, vergeleken met andere aanbieders.

UITGEBREID ALS HET NODIG IS, EENVOUDIG ALS DAT NIET NODIG IS
In de meeste gevallen zijn bij R-Motion® slechts twee vijlen nodig voor een goed resultaat. Om toch
alle mogelijke gevallen te kunnen behandelen, biedt R-Motion® een van de meest uitgebreide
instrumentseries aan. Met de nieuwe R-Motion Glider C-glijpadvijl en de R-Motion 20-vormgevingsvijl
bestaat de serie nu uit in totaal zeven vijlen:
• R-Motion Glider
• R-Motion Glider C
• R-Motion 20
• R-Motion 25
• R-Motion 30
• R-Motion 40
• R-Motion 50
Door toevoeging van twee nieuwe instrumenten aan de serie, zet R-Motion® de uitstekende reputatie
van FKG op het gebied van minimaal invasieve endodontie voort.
*Op basis van interne cyclische vermoeidheidstests, vergeleken met gelijkwaardige instrumenten van
concurrenten

Ga voor meer informatie over R-Motion® naar www.fkg.ch/r-motion of neem contact op met het
FKG Dentaire-TEAM:
FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Locle 4
2322 Le Crêt-du-Locle
Zwitserland
T. +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch
www.facebook.com/FKGDentaire

Over FKG Dentaire
FKG Dentaire werd in 1931 opgericht in Zwitserland en beleefde een sterke opleving in 1994, toen de
familie Rouiller de leiding van het bedrijf overnam. Daardoor is FKG inmiddels uitgegroeid tot
voorloper wat betreft de ontwikkeling en vervaardiging van tandheelkundige oplossingen en de
distributie daarvan onder tandartsen, endodontische specialisten en tandtechnische laboratoria. De
missie van FKG is het maken van innovatieve, zeer nauwkeurige tandheelkundige producten, met
behulp van de meest verfijnde machines, die in eigen huis worden ontwikkeld. De visie van het bedrijf
is een toonaangevende rol te spelen bij het behoud van gebitselementen door middel van
dentinesparende technologie en tegelijkertijd een duurzame aanpak te kiezen met 100%
hernieuwbare energie uit zonne-energie en waterkracht.

