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Procodile Q. 
De evolutie van flexibiliteit.  



Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, 
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, 
DCTherm®, Derminator®, FastFile®, F360®, F6 
SkyTaper®, H4MC®, OccluShaper®, OptiPost®, 
PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, R6 ReziFlow®, 
TissueMaster®, TMC®, TissueMaster Concept® en 
Visio-Soft® zijn geregistreerde handelsmerken van Gebr. 
Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® en EndoPilot® zijn geregistreerde 
handelsmerken van Schlumbohm GmbH & Co. KG
De producten en benamingen die in de tekst zijn 
vermeld, zijn gedeeltelijk beschermd onder het merken-, 
octrooi- en auteursrecht. Uit het ontbreken van een 
specifieke verwijzing of van het symbool ® mag niet 
worden afgeleid, dat er geen juridische bescherming 
bestaat.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, 
ook die van vertaling, nadruk en verveelvoudiging ook 
van delen hieruit, zijn voorbehouden. Geen deel van het 
werk mag zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever in enigerlei vorm (fotokopie, microfilm of een 
andere methode), worden gereproduceerd of met gebruik 
van elektronische systemen worden verwerkt.
Product- en kleurwijzigingen alsmede drukfouten 
voorbehouden.
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Bepaalt de norm. 
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  gretig en scherp snijdend  
snelle en efficiënte verwijdering van 
debris uit het kanaal, brede ruimte tus-
sen de bladen, dubbele S-sectie

  

  veiliger dan ooit 
zeer hoge weerstand tegen cyclische  
metaalmoeheid en vijlbreuk

  Procodile Q en u: een perfecte match!   
Kan gebruikt worden op alle endo motoren met een reciprocerende modus, 
perfect in combinatie met de gepatenteerde ReFlex®-beweging op de EndoPilot 

 

Variabel in de kern voor eenvoudige en 
complexe kanaalanatomieën 

 variabel getaperde vijlkern voor een optimale 
behandeling ook bij gebogen kanalen 

 

 Q staat voor warmte   
thermische behandeling voor optimale 

voorbuigbaarheid en flexibiliteit 
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Kerncompetentie, 
flexibel uitgewerkt. 

brede ruimte tussen 
de bladen  

aangepaste instrumentenkern 
voor hoge flexibiliteit  

Deze evolutie maakt de endowereld een-
voudiger en veiliger. Procodile Q is de eer-
ste thermisch behandelde reciprocerende 
vijl met variabel getaperde vijlkern. Voor 
een buitengewone flexibiliteit met een 
tegelijkertijd enorm efficiënte verwijdering.

Nieuw: 
Q staat voor warmte.
De nieuwe Procodile Q is thermisch behan-
deld om nog beter te kunnen bijdragen aan 
een succesvolle endodontische behande-
ling. De thermische behandeling zorgt voor 
een voorbuigbare vijl en tegelijkertijd voor 
een hogere flexibiliteit en veiligheid.  

Uniek:  
de variabel getaperde vijlkern. 
De behandeling van het wortelkanaal vindt 
met een constante taper gelijkmatig plaats 
en zorgt voor een aansluitende homogene 
obturatie. De vijlkern van de Procodile Q 
daarentegen is variabel getaperd.  
Deze constructieve vernieuwing betekent 
dat de diameter van de kern naar de 
schacht toe afneemt en de vijl nog gretiger 
en adaptiever is.  

Gretig:  
snelle en efficiënte verwijdering. 
Door de variabel getaperde vijlkern is de 
spaanruimte van de Procodile Q-vijl ver-
groot. Geïnfecteerd weefsel wordt nog effi-
ciënter uit het kanaal verwijderd en een 
optimale behandeltijd wordt bereikt.  
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Evolutie van de flexibiliteit  
Procodile Q in vergelijking met de voorgangers, 
gebaseerd op interne tests. Gegevens zijn 
beschikbaar. 

Procodile Q

Voorganger 1 

Adaptief:  
optimale behandeling ook voor  
gebogen kanalen. 
Het thermisch behandelde materiaal in 
combinatie met de variabel getaperde vijl-
kern en de dubbel-S-doorsnede tillen de 
Procodile Q naar een nieuw niveau van 
flexibiliteit. Ook bij gebogen kanalen volgt 
de vijl de kanaalanatomie voor een veilige 
behandeling.

Voorganger 2 

+44 %

+30 %
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Bestendig: verhoogde veiligheid  
voor gebruiker en patiënt. 
Procodile Q is opmerkelijk volhardender 
dan andere vijlen op de markt. De weer-
stand tegen cyclische vermoeidheid is tot 
300% hoger dan bij andere reciprocerende 
vijlsystemen. Dit leidt tot een significant 
lager risico op vijlbreuk. 

Procodile Q

Vergelijkingsproduct Weerstand  
tegen cyclische vermoeidheid   
voor Procodile Q vijlen in vergelijking met 
toonaangevende concurrenten, gebaseerd 
op interne onderzoeken.  
Gegevens zijn beschikbaar

tot
300 %

veiliger

Behendig: 
de nieuwe, meedenkende beweging in 
de EndoPilot.

Procodile Q vijlen zijn ontwikkeld voor endo 
behandelingen in alle gangbare reciproke 
motoren, voor een eenvoudige en veilige 
performance. Nog behendiger werkt Proco-
dile Q met ReFlex, de nieuwe, gepaten-
teerde beweging in de EndoPilot: deze com-
bineert de voordelen van een roterende en 
reciprocerende beweging voor toepassing 
bij zowel eenvoudige als complexere 
kanaalanatomieën.
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Procodile Q. 
Wekt enthousiasme op. 

“Voor de endodontische behandelingen wil 
ik een vijlsysteem dat een uitgebalanceerde 
verhouding tussen efficiënt werken en een 
veilig gevoel bij nauwe en gebogen kanalen 
biedt.  

Door de thermische behandeling werd op 
heel aangename wijze voldaan aan deze 
eisen. Dit vijlsysteem wordt gekenmerkt 
door een combinatie van substantieverwij-
dering, fijngevoeligheid en behoud van de 
kanaalgeometrie.” 

Dr. David Christofzik
Endodontie-expert, Kiel
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Eenvoudig en overzichtelijk. Vier hoofdmaten 
voor de behandeling van smalle, middelgrote 
en brede kanalen met de passende papier- 
en guttaperchapunten voor voor de beste 
obturatie.

Step by Step.

  035/.06

  035/.06

  035/.06

Optie 
voor smalle kanalen

Optie 
voor middelgrote kanalen 

Optie 
voor brede kanalen

  PRQ6L25.204.020

  PRQ5L25.204.040

  PRQ4L25.204.050

 PPPR06.000.020

 PPPR05.000.040

 PPPR04.000.050

 PPPR06.000.025

 GPPR06.000.020

 GPPR05.000.040

 GPPR04.000.050

 GPPR06.000.025  PRQ6L25.204.025

1
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   [ 01 ] Verbreding van de kanaalope-
ningszone en verwijdering van de 
cervicale distorsie met behulp van 
bijv. De reciproke Opener OPR08L19. 

 

   [ 02 ]Exploratie van het kanaal, bijv. 
met een K-vijl in maat 015. De keuze 
van de passende Procodile Q-vijl is 
afhankelijk van de maat van de voor-
dien gebruikte (hand-) vijl. De regel: 
sla een ISO-vijlmaat over. 

   [ 03 ] Kanaalbehandeling met de 
Procodile Q-vijl. Laat het instrument 
geleidelijk in het kanaal dalen met 
"kiss and go" bewegingen, na 2 of 3 
op en neer gaande bewegingen of 
zodra een lichte blokkade voelbaar 
is, uitnemen, reinigen en irrigeren, 
irrigeren 

   [ 04 ] Obturatie met passende 
GP-punt. 

2 3 4
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Procodile Q. 
Het assortiment.
Procodile Q  
Taper .06

Procodile Q 
Taper .05

Procodile Q
Taper .04

Verkrijgbaar in de lengtes 21 mm, 25 mm en 31 mm. 
[6 vijlen per blister] 

  PRQ6L25.204.020 

  PRQ5L25.204.035 

  PRQ4L25.204.045 

  PRQ6L25.204.025 

  PRQ5L25.204.040 

  PRQ4L25.204.050 

  PRQ6L25.204.030 

Procodile papierpunten 
PPPR06.000.S1 
Inhoud 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

 PPPR06.000.020

 PPPR06.000.025

 PPPR06.000.030

 PPPR05.000.035

 PPPR05.000.040

 PPPR04.000.045

 PPPR04.000.050

Procodile gutta percha punten

GPPR06.000.S1 
Inhoud 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

 GPPR06.000.020

 GPPR06.000.025

 GPPR06.000.030

 GPPR05.000.035

 GPPR05.000.040

 GPPR04.000.045

 GPPR04.000.050

PPSPR06  Procodile papierpunten  
steriel verpakt in blistercellen  
Inhoud: 120x 025, 20x 030, 20x 035, 40x 040

  Scan it!
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Procodile Q. 
De accessoires. 

EP0014  EndoPilot  

(EPDP - DownPack/EPBF - BackFill)

  OPR10L19.204.030
reziproke opener

  OPR08L19.204.025 
reziproke opener

EndoPilot – nu met behendige 
ReFlex®- beweging.
Procodile Q vijlen zijn bedoeld voor het 
werk in alle gangbare reciproke motoren, 
voor een eenvoudige en veilige perfor-
mance. Nog behendiger werkt Procodile Q 
met ReFlex, de nieuwe, gepatenteerde 
beweging in de EndoPilot: deze combineert 
de voordelen van een roterende en recipro-
cerende beweging voor toepassing bij 
zowel eenvoudige als complexere kanaal-
anatomieën.

BCS1 CeraSeal 
bio-keramisch cement voor permanente wortelkanaalvulling



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:
Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com

www.kometdental.com
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  Scan it!


