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L’estandardització d’instruments rotatoris segons la norma ISO 6360
El Comitè Internacional d’Estandardització (ISO) ha introduït una sèrie de convencions relacionades 
a la denominació d’instruments rotatoris en la tècnica dental. A cada instrument se li assigna un 
distintiu Codi Numèric ISO internacional. Aquest codi numèric consisteix en 15 dígits en 5 subgrups 
i simultàniament conté l’especificació per a cada instrument.

D, E              A                  B

F

C
ISO-Nr    806      314      112      524      016
                  A        B,C         D          E           F

*A Material de l’extrem actiu, per exemple 
806 (diamant galvanitzat)

*B,C Tija i longitud total, per exemple 314 per 
FG ‘s diamantades.

*D Forma i hechura, per exemple 112 per a 
una forma cilíndrica.
*E Granulació, per exemple 524 per a gra 
mitjà.
*F Mida nominal, diàmetre màxim de l’ex-
trem actiu en 0,1 mm.

Codi ISO

extra gruixut
negre

mitjà / estàndard
blau

gruixut
negre

fi
vermell

super-fi
groc

Seqüència de treball (diamants)

☑  Nota:

No ometre més d’un color. Per exemple és possible 
passar de gruixut a fi, però no és recomanable 
canviar de gruixut a superfí pel fet que resultaria 
una despesa ineficient de temps i / o material.

Els instruments rotatoris es poden treure 
fàcilment de la seva capseta lliscant.
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Els seus avantatges amb FG Diamants Elite / DFS-Diamon

Consells d’aplicació

Els FG diamantats de 2 capes tenen fins a un 70% de més vida útil en comparació amb els 
comuns d’una capa.

Tecnología diamantada de 2 capas

Estàndard internacional
Estàndard DFS-Diamon Només

DFS-Diamon-Piranhas

☑  ☑  Excel·lent qualitatExcel·lent qualitat

☑  ☑  Fabricat a AlemanyaFabricat a Alemanya

☑  ☑  Fabricació d’acord a EN ISO 13485, la seva assegurança per qualitat Fabricació d’acord a EN ISO 13485, la seva assegurança per qualitat 

màximamàxima

☑  ☑  Codificat amb colors per eficiència òptimaCodificat amb colors per eficiència òptima

☑  ☑  Per aconseguir els millors i més ràpids resultats dels rotatoris han de Per aconseguir els millors i més ràpids resultats dels rotatoris han de 

ser utilitzats en la seqüència de el codi de color: de fosc a clar o d’1 a 5ser utilitzats en la seqüència de el codi de color: de fosc a clar o d’1 a 5

☑  ☑  L’anell de color al mànec de l’instrument i el color de l’embalatge L’anell de color al mànec de l’instrument i el color de l’embalatge 

Tractament
endodòntic

Carilles

Marcadors de
profunditat

Preparació de
cavitats

Tallador de
corones

Trepanar

Ortodòncia

Preparació
de corones

Minimament 
invasiu

Preparació
d’ inlay

Treballar
reomplerts

Profilàxis
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Totes les freses diamantades FG Royal Line vénen presentades en estoigs de 5 
peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P 

= categoria de preu

FG DIAMANTS - ROYAL LINE
TecnologIa diamantada de 2 capes

superfi

fi

mig

gruixut

extra gruixut

Velocitat 30’ - 300000 rpm
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FG DIAMANTS - ROYAL LINE
Tecnologia diamantada de 2 capes

Velocitat 30’ - 300000 rpm

superfi

fi

mig

gruixut

extra gruixut

Totes les freses diamantades FG Royal Line vénen presentades en estoigs de 5 
peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = 

categoria de preu
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Totes les freses diamantades FG Royal Line vénen 
presentades en estoigs de 5 peces. F = ISO No. figura. KL 
= Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = 
categoria de preu

FG DIAMANTS - ROYAL LINE
Tecnologia diamantada de 2 capes

Velocitat 30’ - 300000 rpm
superfi

fi

mig

gruixut

extra gruixut
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FG DIAMANTS - PIRANHAS
Tecnologia diamantada de 3 capes

superfi

fi

mig

gruixut

Totes les freses diamantades FG Piranha vénen 
presentades en estoigs de 5 peces. F = ISO No. figura. KL 
= Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = 
categoria de preu
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FG DIAMANTS - PIRANHAS
Tecnologia diamantada de 3 capes superfi

fi

mig

gruixut
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Totes les freses diamantades FG Piranha vénen 
presentades en estoigs de 5 peces. F = ISO No. figura. KL 
= Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = 
categoria de preu
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FG DIAMANTS - Turbo Laser
Tecnologia diamantada de 2 capes

Totes les freses diamantades FG Turbo Laser vénen 
presentades en estoigs de 2 peces. F = ISO No. figura. KL 
= Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = 
categoria de preu

Velocitat 30’ - 300000 rpm

Evita efectes d’aquaplaning.

Rendiment d’abrasió pràcticament duplicat

No fa malbé la polpa (esmerilat més fred)

Millor control de l’instrument durant la preparació

☑

☑

☑

superfi

fi

mig

gruixut

extra gruixut
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Totes les freses diamantades FG Turbo Laser vénen 
presentades en estoigs de 2 peces. F = ISO No. figura. KL 
= Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = 
categoria de preu

FG DIAMANTS - Turbo Comp
Tecnologia diamantada de 2 capes

migo

extra gruixut
Velocitat 30’ - 300000 rpm

Superfície completament 
diamantada.

Geometria espiral, per a un 
esmerilat fred amb control
òptim.

Evita aquaplaning.

Desgast de material eficient

Requereix menys pressió de 
contacte.

☑
 

☑

☑

☑

☑
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DIAFUTUR®

La nova tècnica de preparació

Diafutur® C
Velocitat 30’ - 300000 rpm
Per restauracions de ceràmica sense metall amb 
ceràmiques de silicat.

Diafutur® Z
Velocitat 30’ - 300000 rpm
Per restauracions de ceràmica de zirconi.

Totes les freses diamantades FG Diafutur® vénen presentades en estoigs de 2 peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en 
mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = categoria de preu

A causa de raons d’estabilitat, els 
sistemes de ceràmica sense metall 
requereixen de manera indispensable 
el compliment de requisits mínims en 
relació amb el gruix de les parets. Els 
gruixos de les parets han de totalitzar 
un mínim de 0,8 - 1 mm a les parets 
laterals, en les vores de la corona han 
de totalitzar un mínim de 0,5 - 0,8 mm.

A més en restauracions que utilitzen diòxid de zirconi i òxid d’alumini com 
armadura, es recomana molt especialment una preparació amb un angle de 45º 
- 90a, amb la qual cosa se li ha de donar preferència a les espatlles arrodonides. 
Moderns sistemes de ceràmica sense metall mai toleren procediments arbitraris 
ja siguin ceràmica premsada, ceràmica de capes o ceràmica d’òxid de zirconi.
Diafutur® C per ceràmiques de silicat (feldspat i vitroceràmica LS2) i Diafutur® 
Z per a sistemes de ceràmica d’òxid (AI2O3, ZrO2) a causa del seu disseny 
tenen en compte el gruix mínim incloent un marge de seguretat. Aquest disseny 
facilita en tots dos casos un contornejat fàcil i sense problemes d’una espatlla 
amb rodó de 90 º. El pin de guia de precisió possibilita una remoció controlada 
de material dental amb una profunditat de penetració definida. Alhora el pin 
també protegeix contra lesions del marge gingival.

Referències
individuals

Referències
individuals

Referència
conjunt

Referència
conjunt
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Velocitat 30’ - 300000 rpm

1.- Desgast dels punts de contacte mesial-distal (sense     
risc de ferides).

2.- Determinació de la vora de preparació.

3.- Per al desgast circular sense arruïnar les espatlles.

4.- Per a un esmerilat exacte de la vora de preparació 
circular, amb ajuda d’un pin de guia de precisió.

Pin no diamantat evita lesió del 
marge gingival.

Totes les freses diamantades FG Diafutur® vénen presentades en estoigs de 2 peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en 
mm. d = diàmetre en 1/10 mm. P = categoria de preu

DIAFUTUR®

La nova tècnica de preparació

1.- Anterior 2.- Posterior
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Totes les freses de carbur vénen presentades en 
estoigs de 6 peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del 
cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm.

FRESES CARBUR DE TUNGSTÈ
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FRESES CARBUR DE TUNGSTÈ - ACABAT
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FRESES TALLAR CORONES - CARBUR TUNGSTÈ
Separació de metall preciós, metall no preciós, titani i resines compostes extradures.

Per tallar metall preciós, metall no preciós, titani, corones i ponts.

Per tallar metall preciós, metall no preciós, corones i ponts.

Totes les freses separadores vénen presentades en estoigs de 2 peces.
  F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en mm. d = diàmetre en 1/10 mm.
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Les freses per os vénen presentades en estoigs de 2 peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en mm.

CIRURGiA: Freses per os d’acer inoxidable temperat
(segons Prof. Dr. Lindemann)

Velocitat   FG - 100000 rpm
                   CA -   40000 rpm
                   PM -  40000 rpm

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl mm

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl mm

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl mm
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Les freses per os vénen presentades en estoigs de 2 peces. F = ISO No. figura. KL = Longitud del cap en mm.

Velocitat FG - 100000 rpm
                   CA -   40000 rpm
                   PM -  40000 rpm

CIRURGIA: Freses per os en carbur de tungstè
Velocitat   FG - 100000 rpm
                   CA -   40000 rpm
                   PM -  40000 rpm

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl mm

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl

Forma
Ø 1/10 mm

dentat
Kl/hl
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BISTURÍ CIRCULAR

Instruments especials per treballar zirconi

APLICACIÓ: Tallar / ponxar teixit tou en el camp de la implantologia sense penjoll

111240 111250 111260204 CA
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TALLADOR PreciCut®

PreciCut® Soft Tissue Trimmer

La punta del tallador està fabricada d’òxid de zirconi 
estabilitzat amb itri.

DFS PreciCut®

Els talladors de teixit tou de precisió PreciCut® s’insereixen 
en l’empunyadura d’una turbina tal com una fresa. Si us plau 
operar a alta velocitat 300000 rpm.
L’eficàcia de tall és com un tall de bisturí però més precís. No 
es requereix refrigeració per aigua.

PreciCut® han de ser aplicats en un
angle de 90º cap a la superfície gingival, únicament 
amb lleugera pressió. L’extrem de l’instrument s’escalfa 
ràpidament a causa de la fricció amb el teixit, el resultat és 
una coagulació de teixit immediata i sagnat mínim, sempre 
que vostè treballi sense aigua refrigerant!

L’instrument és altament resistent a ruptura i aguanta pressió. 
L’extrem actiu i la superfície no es desafila garantint una vida útil 
de molts anys.
Recomanem una existència mínima de 2 talladors de teixit per 
consultori, pel fet que un ha de reesterilizarse després de cada 
contacte amb un pacient abans de poder reutilitzar-se.

ISO Nr.: 005315...

número figura 164 164
Ø 1/10 mm 015 015

Kl 5 8
Unitats envàs 1 1

PreciCut® PreciCut® long

535000 535100Referencia




