
Profilaxia & Periodontia

Sistema de pontas Piezo.
De profissionais para profissionais.

Durável.
 Seguro.
Eficiente.
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Sistema de Pontas Piezo da W&H

O sistema de pontas da W&H foi desenvolvido em colaboração com usuários finais e 
desenhado especialmente para os requisitos técnicos da tecnologia Piezo da W&H.  
É perfeito para as respectivas áreas de aplicação e adequado para  
cada etapa de tratamento.

Utilização rápida, simples e segura
O substituidor de pontas W&H permite uma utilização rápida e segura. 
O controle de torque integrado previne um apertamento excessivo e  
facilita a troca das pontas com facilidade e segurança. 

Higiene e manutenção
Todas as pontas e substituidores 
de pontas são desinfetáveis 
termicamente e esterilizáveis.
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Pontas Universais

4U
Para a remoção de cálculo supra-
gengival grosseiro, especialmente 
para os casos com grandes 
acúmulos de cálculo.

1U
Para a remoção de cálculo 
supra-gengival grosseiro.

2U
Para a remoção fina de cálculo 
supra-gengival, bem como para 
o tratamento de pacientes em 
manutenção.

3U
Para o polimento e remoção 
fina de cálculo supra-gengival, 
especialmente adequada para 
limpeza interdental.

ideal 30
máx. 40

ideal 20
máx. 30

ideal 20
máx. 30

ideal 30
máx. 40

Remoção simples, eficiente e cuidadosa de todo cálculo 
dental supra-gengival. Para todos os quadrantes. RASPAGEM
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Pontas de Periodontia

1P
Remoção de depósitos sub-
gengivais, especialmente adequado 
para bolsas periodontais profundas.

ideal 10
máx. 30

3Pr
Ponta angulada para direita. 
Recomendada para manutenção de 
bolsas periodontais moderadas e 
profundas, bem como região de furca. 

ideal 10
máx. 30

3Pl
Ponta angulada para esquerda. 
Recomendada para manutenção de 
bolsas periodontais moderadas e 
profundas, bem como região de furca. 

ideal 10
máx. 30

A sua forma delgada facilita um acesso ideal
e atraumático às bolsas periodontais. PERIO

1I Implant-clean
Ponta para uma limpeza eficiente 
e cuidadosa de implantes e suas 
respectivas restaurações.

ideal 25
máx. 30

Para Terapia 
Periodontal de Suporte 
(TPS), manutenção e 
controle de biofilme.
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Pontas de Periodontia

4P
Ponta diamantada para uma limpeza 
eficiente da superfície radicular. 

ideal 25
máx. 30

5Pr
Ponta diamantada e angulada para 
direita. Para uma limpeza eficiente 
da superfície radicular. 

5Pl
Ponta diamantada e angulada 
para esquerda. Para uma limpeza 
eficiente da superfície radicular.

ideal 25
máx. 30

5P
Ponta com revestimento de 
diamante para uma limpeza eficiente
de bifurcações e concavidades.

ideal 25
máx. 30

Pontas revestidas de diamante para uma limpeza 
completa da superfície radicular durante o tratamento 
inicial de pacientes com doença periodontal. 

PERIO

Para terapia periodontal 
inicial e remoção de 

placas de cálculo.

ideal 25
máx. 30
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Pontas de Endodontia

4E
Preparo da câmara pulpar.

W&H oferece uma gama perfeita de pontas para 
endodontia, tanto para a irrigação de canal radicular, 
quanto para condutas complexas em canais tratados 
endodonticamente. 

1E
Instrumento não cortante para a 
irrigação eficaz no final do conduto 
radicular.

5E
Vibração e remoção de 
pinos intrarradiculares.

2E
Ponta para condensação térmica 
lateral de guta-percha.

3E
Remoção de instrumentos 
fraturados no conduto radicular.

6E
Remoção de obturações do canal 
radicular e calcificações.

máx. 20 máx. 35 máx. 30

ideal 25
máx. 30

ideal 40

ENDO

ideal 30
máx. 40
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Pontas de Restauração

3Rd
Ponta parcialmente diamantada. 
Preparo e acabamento das
arestas distais.

1R
Ampliação de fissuras.

2R
Ponta diamantada. Preparo de 
laminados, para uma definição 
perfeita das margens do preparo 
com máxima proteção aos dentes 
adjacentes. 

3Rm
Ponta parcialmente diamantada. 
Preparo e acabamento das arestas 
mesiais.

ideal 35
máx. 40

ideal 35
máx. 40

ideal 35
máx. 40

ideal 35
máx. 40

As pontas são o complemento perfeito para as suas 
peças de mão e contra-ângulos. Graças ao revestimento 
diamantado um elevado grau de abrasão é alcançado.

RESTAURAÇÃO



Digitalizar código QR com o 
seu telefone celular para 

saber mais sobre o sistema 
de pontas da W&H

As fotografias da ilustração são orientativas. O fornecimento original 
não inclui nem os complementos nem os acessórios aqui expostos.

Compatibilidade das pontas 
com as peças de mão W&H

PB-3 LED PB-3

✔ ✔

✔ ✔

Py
on
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