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BT-Race
Biológica e Conservadora



Sequência BT-Race
Esta sequência é usada em quase todos os 
canais e requer apenas 3 instrumentos, sempre 
em conformidade com os padrões biológicos 
estabelecidos e em total segurança.

A sequência BT-Race é apresentada em embalagem tipo blister, esterilizada em 
ambiente asséptico. Os instrumentos são descartáveis, para eliminar o risco de 
contaminação cruzada e minimizar a fadiga. O objetivo é atingir a excelência no 
tratamento endodôntico, através da facilidade de utilização, do custo reduzido 
e da eficiência dos instrumentos – beneficiando ao mesmo tempo dentistas, 
endodontistas e seus pacientes.

Vantagens exclusivas
Os instrumentos Race possuem vantagens já conhecidas, incluindo o design 
antirrosqueamento, o polimento eletroquímico, a ponta de segurança e a 
eficiência de corte, com uma excepcional remoção de detritos.

Os novos instrumentos BT-Race contam com uma ponta “Booster Tip” (BT), 
patenteada pela FKG, que aumenta ainda mais a sua eficiência. A sequência e a 
Booster Tip possibilitam que o usuário atinja a ampliação apical desejada em todos 
os tipos de canais, com apenas 3 instrumentos. Os benefícios adicionais incluem:
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Esterilização

 Os instrumentos são oferecidos já esterilizados e embalados em células 
individuais. Assim, os instrumentos estão prontos para serem usados e 
aqueles não utilizados permanecem estéreis

 Os custos associados à utilização dos instrumentos são reduzidos 
(manipulação, armazenamento)

 Garantia de higiene total dos instrumentos utilizados

Instrumentos descartáveis

 Eliminam o risco de contaminação cruzada entre pacientes 
 Com menos instrumentos, o usuário segue um protocolo simples, com um 

ganho de tempo considerável, inclusive para o paciente
 Os instrumentos sofrem menos fadiga, reduzindo o risco de fratura
 Limpeza, esterilização e manutenção dos instrumentos são coisa do 

passado. O conceito de utilização única reduz o tempo de manipulação dos 
instrumentos utilizados e o custo envolvido nesse processo

Conformidade com os padrões biológicos

 A eficácia dos instrumentos, o corte adequado da dentina em 800 rpm e o 
desenvolvimento da sequência garantem uma progressão fácil e minimizam 
o risco de micro trincas, tanto na parte coronária como no terço apical

 A conicidade reduzida proporciona um enfraquecimento mínimo da parte 
coronária e da raiz do dente (conicidade final .04)

 O design da Booster Tip (BT) e a ponta de segurança preservam a 
integridade anatômica do canal

 Preparo biológico que promove uma limpeza efetiva do terço apical
 Excepcional remoção de detritos
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Sequência BT-Race 

BT-Race : 3 instrumentos descartáveis
A sequência BT-Race garante um preparo apical mínimo de ISO 35/.04:

BT1, 10/.06 : para exploração do canal, glide path e ampliação conservadora 
do terço coronário. Com diâmetro apical reduzido e maior conicidade, atua na 
parte coronária do canal.

BT2, 35 : preparo do terço apical. Instrumento com ponta BT patenteada; 
mesmo com o diâmetro ISO 35 o instrumento é muito flexível pois não tem 
conicidade e sua inserção é fácil e eficaz graças à ponta BT.

BT3, 35/.04 : modelagem final dos canais mais comuns. Este instrumento reúne 
todas as vantagens do design Race, além de contar com a ponta BT, alcançando 
os segmentos coronário e apical já preparados pelos instrumentos BT1 e BT2. 
Assim, o estresse sobre o instrumento e sobre a dentina é minimizado.

Apresentação : 2 x 1 sequência BT-Race com 3 instrumentos
Utilização única : a sequência foi desenvolvida para ser utilizada somente uma 
vez (ideal para molares com 4/5 canais)
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BT-Race XL : instrumentos complementares, estéreis e 
descartáveis
Esses 2 instrumentos garantem preparos até ISO 40 e 50 quando os diâmetros 
apicais desejados exigirem maior ampliação:

BT 40, 40/.04 : modelagem final para canais amplos. Inserção fácil graças à 
ponta BT.

BT 50, 50/.04 : modelagem final para canais amplos. Inserção fácil graças à 
ponta BT.

Para preparos apicais com diâmetros superiores a ISO 50 usar a linha de 
instrumentos Race, até alcançar o tamanho desejado.

Apresentação : 6 x BT40 ou 6 x BT50
Utilização única : os instrumentos foram desenvolvidos para serem utilizados 
somente uma vez (ideal para molares com 4/5 canais)

FKG BT-Race 5



As particularidades da ponta BT
(Booster Tip e Tratamento Biológico)

 Remove uma quantidade maior de material a cada corte para uma penetração 
mais rápida, sempre respeitando o formato e a anatomia do canal 

 Possui 6 lâminas de corte na ponta para aumentar a eficiência de corte
 Formato revolucionário torna possível usar menos instrumentos em cada 

tratamento

A lima de diâmetro 
X não é capaz de 
avançar no canal. 
Seria necessário usar 
primeiro uma lima de 
diâmetro inferior ou 
igual a Y.

Ponta de segurança 
exclusiva para 
orientação e 
centralização precisas 
do instrumento.

A ponta BT permite 
que a lima de diâmetro 
X avance no canal de 
diâmetro Y.

1. Ponta convencional 
em um canal

2. Ponta BT no mesmo 
canal

3. Percurso guiado da 
ponta de segurança
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As características da BT2

 Amplia a porção apical do canal até um diâmetro ISO 35, garantindo que as 
limas que serão usadas em seguida não encontrem dificuldades

 Sem conicidade, a lima permanece flexível e pode operar em qualquer tipo de 
curvatura

 A ponta BT e a ponta de segurança permitem uma progressão apical eficaz
 Ponto de ruptura localizado a 16 mm da ponta para evitar qualquer risco de 

fratura da ponta

Instrumento cilíndrico

Ponto de ruptura

Ponta BT
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ISO 15/.02

BT2, 35

BT1, 10/.06

BT3, 35/.04

Protocolo BT-Race

Para a maioria dos casos
Velocidade : 800 rpm (600-1000 rpm)

1. Depois de atingir a entrada dos canais, deve-se obter o comprimento de 
trabalho (CT) com limas manuais pequenas (ISO 06, 08, 10 ou 15), de acordo 
com a constrição de cada canal.

2. Abrir um caminho (glidepath) com instrumentos em aço ou em NiTi de 
diâmetro inferior ou igual a ISO 15 antes de utilizar a sequência BT-Race.

3. Cada um dos instrumentos da sequência deve ser utilizado até alcançar o CT 
antes de passar para o próximo instrumento. Para cada lima, o tempo total de 
trabalho não deve exceder 10 segundos.

4. Utilizar a BT1 fazendo movimentos de “bicada” suaves e prolongados (3-4 
movimentos para frente e para trás). Caso o CT não seja alcançado, limpar o 
instrumento, irrigar e repetir a operação até conseguir obter o CT ideal.

5. Recapitular com uma lima K ISO 15, a fim de eliminar os detritos e manter o 
canal desobstruído. Irrigar.

6. Utilizar a BT2 da mesma maneira descrita para a BT1, até obter o CT desejado.

7. Recapitular com uma lima K ISO 15. Irrigar.

8. Utilizar a BT3 da mesma maneira descrita para a BT1, até obter o CT desejado.

Ilustrações do protocolo BT-Race
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Regras de Ouro

Velocidade recomendada: 800 rpm
Torque: 1.5 Ncm

 Realizar o cateterismo (diâmetro ISO mínimo 15/.02) antes da utilização da 
sequência BT-Race.

 Cada instrumento deve ser utilizado com movimentos de “bicada” suaves e 
prolongados (3-4 movimentos para frente e para trás).

 Irrigar abundantemente durante todo o protocolo.

Protocolo BT-Race XL

Para preparos apicais maiores 
Velocidade : 800 rpm (600-800 rpm)

 BT3 é usado para ampliações apicais biológicas mínimas.

 Para ampliações apicais maiores, utilizar BT 40 ou BT 50.

Referências

21 mm 25 mm 31 mm

Sequência BT-Race (2 x) S1.7B0.00.SCN.FK S1.7B0.00.SCO.FK S1.7B0.00.SCP.FK

BT-Race 40 (6 pcs) S1.7B0.00.0FC.FK S1.7B0.00.0FD.FK S1.7B0.00.0FE.FK

BT-Race 50 (6 pcs) S1.7B0.00.0FF.FK S1.7B0.00.0FG.FK S1.7B0.00.0FH.FK
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Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Casos 1 e 2: Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Gilberto Debelian (Noruega)
Casos 3 e 4: Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Martin Trope (EUA)

Pulpite 
Irreversível

Pulpite  
Sintomática

Pulpite 
Irreversível

Pulpite  
Sintomática

MB & ML: BT3
D: BT50

MB1 & MB2: BT3;  
DB: BT40; P: BT50

MB1& MB2: BT3
DB: BT40; P: BT50

MB1 & MB2: BT3 
DB: BT40; P: BT50

Casos clínicos
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FKG Dentaire SA 

Fundada na Suíça em 1931, a FKG 
Dentaire SA ganhou novo ímpeto em 
1994, ano em que Jean-Claude Rouiller 
assumiu a direção da empresa. 

Ele conduziu a FKG à vanguarda 
do desenvolvimento, fabricação e 
distribuição de produtos direcionados a 
dentistas, endodontistas e laboratórios. 

A estratégia da FKG é baseada na 
fabricação de produtos inovadores, 
de alta precisão e na concepção 
de equipamentos especificamente 
direcionados ao ramo dental. Seu 
objetivo é oferecer soluções que 
satisfaçam às necessidades mais 
exigentes dos usuários finais. 

Em 2011, o filho de Jean-Claude 
Rouiller, Thierry, assumiu a direção da 
empresa. Sob sua condução, a rede 
de distribuição foi significativamente 
ampliada, permitindo  que os produtos 

FKG estejam presentes em mais de  
100 países em todo o mundo.

Em 2012 a FKG foi premiada pelo 
Swiss Venture Club por seu dinamismo, 
produtos de alta qualidade e inovação 
contínua.

Equipada com uma sala asséptica 
desde 2013, a FKG  agora desenvolve 
uma ampla gama de produtos estéreis. 
Entre 2013 e 2015  a empresa 
inaugurou centros de formação de 
última geração em La Chaux-de-Fonds, 
Dubai, Oslo e Cidade do México. 

A FKG Dentaire é certificada em 
conformidade com normas e 
regulamentos internacionais.



FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4

CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

T +41 32 924 22 44
F +41 32 924 22 55

info@fkg.ch
www.fkg.ch
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