
 

 

Comunicado de imprensa 
 

SEGURANÇA INIGUALÁVEL* 
Testes demonstram a superioridade da 
mais recente tecnologia reciprocante da 
FKG R-Motion®  
 

A precisão e a qualidade suíças triunfam com o lançamento da gama R-Motion® como 
a solução de tecnologia reciprocante mais segura, eclipsando os velhos sistemas de 
limas. A filosofia minimamente invasiva dos especialistas em endodontia da FKG está 
agora à disposição de utilizadores de tecnologia reciprocante, oferecendo um 
tratamento acessível com a derradeira simplicidade para a maioria dos casos clínicos. 
 
 
La Chaux-de-Fonds, Suíça, maio de 2022. 
 
Enquanto a FKG é sinónimo de qualidade suíça em endodontia minimamente invasiva, a R-Motion® 
continua o seu legado de instrumentos endodônticos avançados, desafiando as normas existentes 
ao estabelecer novos padrões em tecnologia reciprocante. Os resultados dos testes destacam a 
superioridade da sua conceção mecânica, sem comprometer a segurança e a simplicidade. 
 
 

R-Motion®. Tecnologia reciprocante redefinida. 

Minimamente invasiva, mas sem comprometer o desempenho, a gama R-Motion® é uma inovadora 
solução em tecnologia reciprocante. A R-Motion® combina eficiência de corte, flexibilidade e 
resistência à fadiga cíclica com um design que respeita sempre a anatomia do canal radicular. Graças 
a uma engenharia extremamente precisa, a R-Motion® é até 3,3 vezes mais flexível e até 3,6 vezes 
mais resistente à fadiga cíclica. Com menos 60% de transporte do que os sistemas NiTi de tecnologia 
reciprocante standard, a R-Motion® proporciona uma melhor centragem e até menos 40% de desgaste 
dentinário do que outros fornecedores. 



 

 

 
 

EXAUSTIVO QUANDO É PRECISO: SIMPLES QUANDO NÃO É  

Para a maioria dos casos, a R-Motion® produz os resultados esperados usando apenas duas limas. Para 
abranger todos os casos possíveis, a R-Motion® dispõe de uma das mais vastas linhas de instrumentos. 
Com a nova lima de glide path R-Motion Glider C e a lima modeladora R-Motion 20 existem, ao todo, 
sete limas: 
• R-Motion Glider 
• R-Motion Glider C 
• R-Motion 20 
• R-Motion 25 
• R-Motion 30 
• R-Motion 40 
• R-Motion 50 
 
Com a adição de dois novos instrumentos à gama, a R-Motion® prossegue a tradição da FKG de 
excelência em endodontia minimamente invasiva. 

 
*Com base em testes internos de fadiga cíclica, em comparação com a concorrência equiparável 
 
Para mais informações sobre a R-Motion®, vá a www.fkg.ch/r-motion ou contacte a FKG Dentaire 
TEAM: 
 
FKG Dentaire Sàrl 
Le Crêt-du-Locle 4 
2322 Le Crêt-du-Locle 
Suíça 
Tel. +41 32 924 22 44 
 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
Sobre a FKG Dentaire: 
Fundada na Suíça em 1931, a FKG Dentaire ganhou novo fôlego em 1994, quando a família Rouiller 
assumiu as rédeas da empresa. Esta mudança impulsionou a FKG para a vanguarda no 
desenvolvimento, na produção e na distribuição de soluções dentárias destinadas a médicos 
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generalistas, endodontistas e laboratórios. A missão da FKG centra-se no fabrico de produtos dentários 
inovadores de alta precisão com as melhores máquinas fabricadas internamente. A sua visão é ser a 
força líder a salvar dentes através de tecnologias de preservação da dentina, sendo ao mesmo tempo 
sustentável, ao utilizar 100% de energia solar e hidroelétrica renovável. 


