
 

 

Comunicado de imprensa 

 

A FKG Dentaire expande sua linha de 
produtos com RACE® EVO & R-Motion® 
 

Duas novas soluções inovadoras que reformulam a terapia do canal radicular: 
RACE®EVO para Rotação Contínua & R-Motion® para Movimento Reciprocante. 

 

Chaux-de-Fonds, Suíça, julho de 2020. 

 

Um legado baseado em anos de desempenho e experiência confiáveis dá as boas-vindas a duas 

novas soluções inovadoras dos especialistas endodônticos suíços, FKG. Ao apresentar o RACE® EVO 

e o R-Motion®, para além da sua linha de referência XP-endo®, a empresa passa a oferecer uma 

gama abrangente de produtos, disponibilizando uma solução completa para as necessidades de 

instrumentos do mercado. 

 

RACE® EVO, The RaCe Legacy 

 

A última introdução de sistemas rotativos por parte da FKG, o RACE® EVO evoluiu de duas décadas de 

alto desempenho por precisão de design e características originais dos instrumentos RaCe.  

Um processo de tratamento térmico patenteado cumpre um protocolo inovador usando uma maior 

velocidade de rotação para fornecer controlo mais suave, maior eficiência e maior segurança do 

paciente em todos os instrumentos. Com aumento de 40% na flexibilidade, eficiência de corte 50% 

superior e 2,8 vezes mais resistência à fadiga do que o seu antecessor, os instrumentos RACE® EVO 

são desenvolvidos para um maior desempenho e progressão suave. 

 

SUA ABORDAGEM. SUA ESCOLHA. 

  

O RACE® EVO oferece duas sequências principais com a maior gama de uso ideal: RACE® EVO 4 % 

sequence e RACE® EVO 6 % sequence - compostos por um instrumento de glide path e dois 

instrumentos de preparo. Além disso, a flexibilidade oferecida pela escolha de dois instrumentos 

maiores garante que cada tratamento é personalizado de acordo com o paciente. 



 

 

A versatilidade oferecida pelo sistema RACE® EVO permite que os médicos tratem a grande maioria 

dos casos. As normas de produção suíça da maior qualidade, em conjunto com a orgulhosa reputação 

da FKG em termos de fiabilidade e excelência clínica oferecem a máxima garantia. 

 

 

R-Motion®, Reciprocation Redefined 

 

O R-Motion® é a primeira solução verdadeiramente completa de endodontia reciprocante para 

combinar uma maior flexibilidade do instrumento e resistência à fadiga com uma abordagem única 

minimamente invasiva. Desenvolvido para uma facilidade e eficiência perfeitas, o R-Motion® é até 3,3 

vezes mais flexível e oferece até 3,6 vezes da resistência à fadiga dos sistemas reciprocantes de níquel 

titânio padrão. 

 

A gama R-Motion® inclui 5 limas reciprocantes - 1 para glide path (R-Motion Glider) e 4 instrumentos 

de preparo à escolha (R-Motion 25, R-Motion 30, R-Motion 40 e R-Motion 50). 

 

SEGURANÇA E RESPEITO PELA ANATOMIA: RECIPROCANTE MELHORADO 

 

O Novo design atraente do R-Motion® e o tratamento térmico de ponta equipam estes instrumentos 

com flexibilidade inigualável, elevada resistência à fadiga, eficiência de corte superior e um efeito de 

aparafusamento reduzido. Demonstrando 60 % menos transporte que os sistemas de NiTi 

reciprocantes padrão, o R-Motion® oferece uma capacidade melhorada de centragem e respeito pela 

anatomia do canal e até 40 % de redução de tensão na dentina em comparação com outros dos 

principais fabricantes de instrumentos endodônticos. O resultado? Progressão mais suave no canal - 

colocando o controlo nas mãos dos clínicos, maior segurança do paciente e uma maior eficiência de 

tratamento para uma vasta gama de anatomias radiculares. E, como sempre, uma abordagem 

minimamente invasiva - a marca registada para todos os sistemas de instrumentos FKG.  

 

 

Novo Motor endodôntico Rooter® Universal: Tamanho Único 

 

O Rooter® Universal é o último motor endodôntico sem fios da FKG. Com configurações predefinidas 

e totalmente programáveis e uma função com localizador apical integrado, o dispositivo simplificado 

gere todas as limas endodônticas com elevada precisão e confiabilidade. Os programas predefinidos 

exclusivos do R-Motion®, RACE® EVO e XP-endo® tornam o Rooter® Universal o complemento ideal 

para os principais sistemas de instrumentos da FKG. 



 

 

Para mais informações, entre em contato com a equipe da FKG Dentaire: 
 
FKG Dentaire SA 
Crêt-du-Locle 4 
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 
Suíça 
T. +41 32 924 22 44 
 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
Sobre a FKG Dentaire SA : 
Fundada na Suíça, em 1931, a FKG Dentaire SA alcançou um novo impulso em 1994, quando a família 
Rouiller tomou as rédeas da empresa. A família impulsionou a FKG para a dianteira no 
desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos odontológicos destinados aos cirurgiões-
dentistas  de clínica geral, endodontistas e laboratórios. A estratégia da FKG está centrada em produtos 
inovadores de elevada precisão e na criação de máquinas desenvolvidas especificamente para o ramo 
odontológico. O seu objetivo é oferecer soluções que supram as necessidades mais exigentes dos 
utilizadores finais. 
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