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Especialmente absorventes
• qualidade elevada
• soluções inteligentes
• uso fácil

Produtos de algodão 
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Produtos de algodão
– um nome – experiência desde longa data – muito know-how técnico – consciência de qualidade absoluta

Num consultório dentário os produtos de algodão são usados diariamente e, muitas vezes, parecem simples. Na verdade, a fabricação de produtos de algodão fiáveis de elevada qualidade e dos seus acessórios requer 
muito know-how técnico. Os produtos de algodão da ROEKO distinguem-se por uma elevada qualidade de material e acabamento. Uma qualidade que compensa no dia a dia, pois permite um trabalho eficiente sem 
perturbações. Entre no mundo das maravilhas do algodão da ROEKO.

Roll-o-mat
O sistema é tão simples como genial: uma 
pequena pressão na tampa basta para ser 
dispensado apenas um único rolo de algo-
dão que, seguramente, se mantém na 
lingueta do dispensador.  

Parotisroll
versátil - com barra de mola integrada 

O Parotisroll é um rolo de algodão único 
devido à sua barra de mola integrada. Esta 
barra concede tensão ao Parotisroll e per-
mite que se fixe automaticamente. Com 
uma pressão sobre a glândula parótida, o 
Parotisroll reduz o fluxo de saliva. Aplicado 
de forma bucal, lingual ou labial, mantém 
a boca aberta e a língua e os lábios afasta-
dos. O Parotisroll cria o espaço onde é ne-
cessário, permitindo um trabalho perfeito 
e sem interrupções.

Parotisroll anatomic
by Dr. Hannelore Oberschachtsiek
Parotisroll anatomic é o Parotisroll com 
pontas achatadas. As pontas achatadas 
facilitam a inserção do rolo de algodão e 
reduzem a sensação de ter um corpo es-
tranho na boca. O rolo de algodão exerce 
menos pressão nos locais críticos para a 
provocação de vómitos do que os rolos 
de algodão tradicionais. O tratamento de 
pacientes sensíveis com tendência para 
vómitos torna-se muito mais fácil. 

Parotimat
Para a dispensa individual confortável e o  
depósito higiénico de 50 Parotisroll.  

Luna Gold
a sua diferença é perceptível e visível  

O Luna Gold está envolto num velcro bem 
tolerado pela pele. Este velcro impede o 
contacto directo das fibras com a mucosa 
do paciente. O Luna Gold pode ser remo-
vido sem humidificação prévia, a mucosa 
não aparenta reacções.
A qualidade excelente do Luna Gold é 
visível de imediato – a banda de ouro dis-
tingue-o dos rolos de algodão habituais.

Para o uso normal recomendamos 
Luna – especialmente absorvente e  
estável na forma
Cotton-roll – especialmente macio e de 
absorção rápida

Dispensador de rolos de algodão
Nos Dispensadores da ROEKO os rolos de algodão estão sempre à mão para o tratamento 
e, ao mesmo tempo, estão protegidos higienicamente contra a névoa de sprays e pó.

Lunamat
O Lunamat está equipado com uma gave-
ta que, sendo puxada para fora, dispensa 
2 a 3 rolos de algodão.

Luna for kids
especialmente para os pacientes muito 
pequenos

Os rolos de algodão normais são muitas 
vezes difíceis de posicionar na boca de 
uma criança, e a pressão dos grandes rolos 
de algodão é muito desagradável para 
uma criança. Por isso, o rolo de algodão 
para crianças Luna for kids é mais curto 
mas tão estável na forma como a sua 
congénere maior Luna. Mesmo na boca 
mais pequena de uma criança, ele cria 
muito espaço para trabalhar. Graças à sua 
grande capacidade de absorção não há 
necessidade de mudar o rolo muitas vezes. 
Os tratamentos profilácticos, as terapias de 
obturação e selagem podem ser levadas a 
cabo com menos perturbações. 

Os rolos de algodão da ROEKO são bran-
queados sem cloro e embalados em sacos 
de polietileno hermeticamente fechados, 
protegidos de pó e humidade.



Bolinhas de algodão
As bolinhas de algodão da ROEKO são 
muito macias e absorventes, constituindo 
a ajuda perfeita para a secagem de cavi-
dades e a aplicação de medicamentos. A 
produção totalmente automática garante 
a sua forma e o seu tamanho uniformes, 
oferecendo, deste modo, fiabilidade. 

Solomat
uma atracção para o seu consultório e, 
simultaneamente, muito prático!  

Uma tensão de mola obriga as bolinhas 
de algodão a ficarem junto à face de saída 
onde, graças às barras arredondadas, po-
dem ser retiradas sem perder a sua forma.

Solomat-Click
o sistema de dispensador inteligente  

O Solomat-Click é constituído pela grelha 
de saída, a tampa e a recarga. Aquando 
da compra da recarga, estas 3 peças são 
encaixadas umas nas outras. A base de 
aço inox dá ao dispensador a necessária 
estabilidade.

– um nome – experiência desde longa data – muito know-how técnico – consciência de qualidade absoluta

Dispensadores de bolinhas de algodão
Nos Dispensadores da ROEKO as bolinhas de algodão estão sempre à mão para o tratamento e, ao mesmo tempo, estão protegidas  
higienicamente contra a névoa de sprays e pó. Uma posição segura e as tampas com as suas construções bem pensadas permitem retirar 
as bolinhas de algodão com uma mão apenas. As barras redondas da face de saída impedem que sejam esmagadas – como seriam numa 
estrutura de grades.

Num consultório dentário os produtos de algodão são usados diariamente e, muitas vezes, parecem simples. Na verdade, a fabricação de produtos de algodão fiáveis de elevada qualidade e dos seus acessórios requer 
muito know-how técnico. Os produtos de algodão da ROEKO distinguem-se por uma elevada qualidade de material e acabamento. Uma qualidade que compensa no dia a dia, pois permite um trabalho eficiente sem 
perturbações. Entre no mundo das maravilhas do algodão da ROEKO.

Solomat-N
para a saída individual de bolinhas de 
algodão, etching pellets ou pellets de 
espuma

Dispensador de plástico autoclavável com 
sistema de recarga. As bolinhas de algo-
dão são empurradas manualmente para a 
face de saída. 

Etching Pellets
Os pellets cilíndricos firmemente prensa-
dos são ideais para a utilização com con-
dicionadores em forma de gel ou pasta.

Comprecap
As tampas de compressão Comprecap são 
um auxiliar simples mas inteligente para a 
preparação da impressão. Estancam natu-
ralmente as hemorragias – através da 
compressão – e secam os cotos de dentes. 

Comprecap anatomic
Comprecap anatomic são tampas de com-
pressão com uma forma anatómica que 
devido aos recortes semicirculares em dois 
lados opostos se adaptam da melhor ma-
neira à anatomia da fila de dentes. 
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Informações para a encomenda

Etching Pellets  
Small 2 mm 10,0 g 230 001
Medium  3 mm 10,0 g 230 002
Large 4 mm 10,0 g 230 003

Solomat 
# 000  1 unid. 221 000
# 00    221 100
# 0    221 110
# 1    221 111
# 2    221 112
O dispensador é fornecido  
sem bolinhas de algodão 

Solomat-Click  
# 000  1 unid. 224 000
# 00    224 100
# 0    224 110
# 1      224 111
O dispensador é fornecido  
com bolinhas de algodão

Recargas  
# 000  3 unid. 214 000
# 00    214 100
# 00    214 110
# 1    214 111 

Solomat-N  
# 000  1 unid.  223 000
# 00    223 100
# 0    223 110
# 1    223 111
# 2    223 112
O dispensador é fornecido  
com bolinhas de algodão

Recargas  
# 000  6 unid. 213 000
# 00    213 100
# 0     213 110
# 1    213 111
# 2    213 112

Comprecap   
#1  120 unid. 530 008
#1  600 unid. 531 008
#3  120 unid. 530 010
#3  600 unid. 531 010
#5      60 unid. 530 014
#5  400 unid. 531 014
Set (#1/3/5)  150 unid. 530 000

Comprecap anatomic    
#1  120 unid. 531 201
#3  120 unid. 531 203
#5      60 unid. 531 205
Set (#1/3/5)  120 unid. 531 299
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Luna   300 g  
 # 1 100 001
 # 2 100 002
 # 3  100 003
 # 4 100 004

 500 unid. 
 # 1 105 001
 # 2 105 002
 # 3 105 003

 1000 unid.  
 # 1  104 001
 # 2 104 002
 # 3 104 003

Luna for kids                   200 unid. 
 # 2 100 032

Luna Gold 300g
 # 1 109 121
 # 2 109 122
 # 3 109 123

 1000 unid.
 # 1  109 101
 # 2 109 102
 # 3  109 103

Cotton-roll  1000 unid.
 # 1 104 011
 # 2 104 012
 # 3 104 013

Roll-o-mat  1 unid. 
Plástico, branco    120 004
134 × 100 × 48 mm  
Aço cromo-níquel  120 005
134 × 100 × 43,5 mm  
Adequado para rolos de algodão tamanho 1-3,  
comprimento padrão (36 – 40 mm).
Não é adequado para Luna for kids.

Lunamat   1 unid.
Plástico, branco  120 000
52 × 106 × 100 mm  
Adequado para rolos de algodão tamanho 1-4,  
comprimento padrão (36 – 40 mm),
e para Luna for kids.

Parotisroll         ø                C  100 unid. 
# 1  9 mm 80 mm   160 001
# 2  10 mm  80 mm  160 002
# 3 10 mm  100 mm  160 003
# 5 8 mm  100 mm  160 005

anatomic 10 mm  100 mm 50 unid. 160 013

Parotimat  1 unid. 
11,2 × 10,3 × 8,2 cm  162 100

Bolinhas de algodão       ø    
# 000 3,0 mm 1,5 g 210 000
# 00 4,0 mm 4,0 g 210 100
# 0 4,8 mm 4,0 g 210 110
# 1 6,3 mm 10,0 g 210 111
# 2 7,6 mm 10,0 g 210 112
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