
 

 

Comunicado de imprensa 
 

A FKG Dentaire expande a sua gama de 
motores de endodontia com o novo 
Rooter® X3000 
 
Um motor de endodontia sem fios que consegue alcançar altas velocidades. 
 
La Chaux-de-Fonds, Suíça, setembro de 2021. 
 
A FKG Dentaire SA apresenta o Rooter® X3000, redefinindo os padrões da endodontia. Este novo 
motor de endodontia sem fios combina tecnologia, funcionalidade e adaptabilidade numa unidade 
de 20 cm. Destaca-se pela velocidade mais rápida no mercado (3000 rpm), pelas 10 memórias 
programáveis e programas predefinidos para os vários tipos de limas FKG. O seu design ergonómico, 
a sua leveza e a sua cabeça de contra-ângulo rotativa a 360° extra delgada asseguram um 
manuseamento e uma visibilidade perfeitos. 
 
Cada novo produto FKG vai ao encontro das maiores exigências em termos de precisão dos 
endodontistas com tecnologia de ponta e qualidade sem concessões. O Rooter® X3000 representa um 
avanço na endodontia com um novo motor de endodontia sem escovas e sem fios, com localizador de 
ápice integrado, alcançando uma velocidade de 3000 rpm. 
 

A adaptabilidade como palavra-chave técnica 

Uma velocidade excecional com estabilidade e precisão garantidas é apenas a ponta do iceberg das 
funcionalidades do Rooter® X3000. No centro de tudo está a adaptabilidade, começando pelas quatro 
predefinições FKG: XP-endo® Treatment, XP-endo® Retreatment, RACE® EVO e R-Motion®. Os 
endodontistas poupam assim tempo e podem confiar nas recomendações predefinidas pelo fabricante 
para cada tipo de lima. O motor de endodontia também dispõe de 10 memórias programáveis pelo 
utilizador para todos os modos (EAL, CW, CCW, REC ou ATR), mais de 60 velocidades, e, claro, um 
localizador de ápice integrado de alta precisão e uma gama de funções apicais automáticas. 
 



 

 

 

A agilidade como uma convicção prática 

Tal como em qualquer dispositivo, a inovação é evidenciada pela prática. Com a sua peça de mão 
ergonómica pesando apenas 157 g, equilíbrio perfeito e cabeça de contra-ângulo totalmente rotativa 
extra delgada, o Rooter® X3000 assegura uma preensão confortável, manuseamento ágil e excelente 
visibilidade do campo cirúrgico. A FKG concebeu e desenvolveu todos os detalhes para a máxima 
liberdade de utilização para o profissional dentário, otimizando velocidade e eficiência ao mesmo 
tempo. As características incluem uma total adaptabilidade do dispositivo e indicação para utilizadores 
esquerdinos e destros, uma vasta gama de definições controladas pelo utilizador, compatibilidade com 
muitas marcas de limas, base de carregamento sem fios e controlo do volume. 
 
 
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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