
T i s s u e  C o n t o u r i n g  S y s t e m

Gostaria de saber mais sobre os métodos mais 
modernos de acondicionamento dos tecidos?  
Então continue a ler …

• mais fácil

• clinicamente superior

• aumenta a produtividade



As intervenções de 
rotina tornam-se mais 
fáceis e clinicamente 
superiores

Utilização do eléctrodo com lâmina dreita para parar uma hemorragia no 
sulco gengival

Coagulação na bolsa gengival

 Antes  Depois

PerFect® TCS II é um sistema de electrocirur-
gia de alta frequência que permite acondicio-
nar os tecidos moles com maior eficiência e 
precisão e menos sangue do que com o habi-
tual bisturi do dentista.

t Remove facilmente o tecido não desejado

t Reduz o tempo de tratamento graças à  
simplificação do procedimento cirúrgico e  
da hemostasia

t Proporciona uma precisão de corte extra
ordinária com resultados clínicos e estéticos 
superiores

t Permite uma cicatrização sem incidentes

Pára a hemorragia com um toque do  
eléctrodo

t PerFect® TCS II pára rapida e seguramente  
as hemorragias que podem surgir durante a 
preparação do dente ou o posicionamento  
do punho, apenas com alguns toques do 
eléctrodo

t A intervenção pode continuar sem demo
ra, isto é, sem tempo de espera ou consultas 
extra

Outras aplicações clínicas:

t Alargamento do sulco gengival

t Prolongamento da coroa

t Exposição de dentes impactados

t Incisão de abcessos 

t Remoção de gengiva hiperplástica

t Frenectomia



T i s s u e  C o n t o u r i n g  S y s t e m

Utilização do eléctrodo com laço comprido para a remoção da gengiva  
incomodativa

Utilização do eléctrodo com lâmina direita para restaurar a simetria  
gengival

Acesso e visibilidade subgengival Modelação estética da gengiva

 Antes Depois  Antes Depois

Acesso rápido e eficiente à cárie

t PerFect® TCS II permite uma remoção rápida 
do tecido gengival que impede o acesso às 
cáries

t As restaurações, mesmo com compósitos, 
podem ser iniciadas de imediato, uma vez 
que o campo operatório não está coberto  
de sangue

Modelação do tecido com precisão  
extraordinária 

t PerFect® TCS II permite a remoção de  
camadas de tecido muito finas, mesmo  
em áreas de difícil acesso

t Facilita a moldagem, a cimentação e as  
intervenções estéticas, graças à remoção  
do tecido não desejado sem hemorragias  
ou apenas hemorragias insignificativas
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O sistema electrocirúrgico ultramoderno para a modelação precisa e eficiente dos tecidos

 Informações sobre encomendas

 PerFect® TCS II  100V 115V 230V 240V
 Cat. n.º S8100 S8115 S8230CE S8240
   S8230UK
   
 Inclui os componentes           Quant.
 PerFect® TCS II Unidade 100V, 115V, 230V, 240V 1
 Conjunto de cabos S6008CE 1
 Conjunto de eléctrodos S7010A (S6011A, S6012A, S6015A) 3
 Eléctrodo dispersivo S213 1
 Suporte do punho S7001 1  
 DVD com instruções  1
 Manual com instruções passo a passo 1

Dados técnicos

Dimensões:   108 × 159 × 222 mm

Peso:    2,4 kg

 Cat. n.º Eléctrodos  Quant. 
 S6010A Kit completo S6011 até 6018 8
 S7010A Kit com os eléctrodos S6011, 6012, 6015 3 
 S6011A Esfera de coagulação 2
 S6012A Lâmina direita 45º 2
 S6013A Lâmina cónica 45º 2
 S6014A Laço direito comprido 2
 S6015A Laço longo 45º 2
 S6016A Laço direito comprido 2
 S6017A Laço em forma de losango 45º 2
 S6018A AP 1½ 90º 2

Interruptor de pedal 
estanque à água para 
activar o eléctrodo 
sem usar as mãos

Graças aos circuitos de 
estado sólido não há 
necessidade de um tempo 
de aquecimento

Um único elemento de operação para a selec-
ção fácil do modo de tratamento e do ajuste  
da intensidade

O eléctrodo dispersivo com-
pleta o caminho da corrente 
de energia 

O conector de cabo rotativo 
facilita o manuseamento

Conjunto de eléctrodos autoclaváveis, 
constituídos por 8 unidades, para o 
controlo de infecções
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