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Vende-se Silêncio

Justy II localizador apical eletrônico

Nac Plus  ultra som para tratamento clínico

Torque SR/GX  motor elétrico cirúrgico

Surgic XT Plus  motor elétrico cirúrgico com luz celular e 
controle de torque

Endo-Mate TC  contra ângulo endodôntico motorizado 
à bateria com controle de torque, sem 
cabo elétrico

Endo-Mate DT  contra ângulo endodôntico com motor 
e unidade de controle com controle de 
torque

Contra Ângulo  péças de mão para endodontia, cirurgia 
e clínica geral

EX-203  micro motor pneumático

Peça de mão pneumática de alta rotação

Adiel DX-2 Fotopolimerizador

MaxiClean Cuba ultra-sonica lavadora

MICRO MOTOR ELÉTRICO

SURGI
MAX

MICRO PROCESSADO
Com 6 programas de rotação. 

3 de perfuração e 3 de inserção 
para contra ângulo de 16:1, 20:1 com 

SART (Sistema de Autocompensação de Rotação e Torque).

MANUAL DE INSTRUÇÕES
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Perfil da Empresa

A Adiel Comercial Ltda., foi fundada no ano de 1988 como importadora, 
distribuidora e fabricante de equipamentos médicos e odontológicos. Pio-
neira na mecanização da endodontia introduziu os equipamentos japoneses 
tais como, APIT e ENAC, e também motores elétricos cirúrgicos OSADA, 
mantendo os serviços de assistência técnica com estoques de peças dos 
componentes eletrônicos como também acessórios originais bem como na-
cionalizados até hoje.

Os produtos da marca NSK, como canetas de alta, contra ângulos, moto-
res elétricos Volvere e Surgic também são comercializados com assistência 
técnica pela Adiel Comercial que contribui ao mercado com produtos de 
excelente qualidade e durabilidade.

A Adiel Comercial, também importa do Japão o Justy-II, condutometria ele-
trônica e fabrica conjuntos de motores elétricos para laboratório, cirurgia e 
implante, da marca Torque e ultra-som Nac-Plus.

A Adiel Comercial é a pioneira na introdução de equipamentos entre os mais 
modernos do mundo no mercado brasileiro e fabricante de produtos com 
inovações tecnológicas com patente requerida*, tais como:

•	 Ultra-som nacionalizado com peça de mão piezoelétrico;

•	 Condutometria com duas freqüências;   

•	 Limas tipo K manuais com conicidade de 4%;

•	 Capa autoclavável para micromotor tipo intra;*

•	 Capa autoclavável para peça de mão ultra-sônica;*

•	 Câmara intra-oral sem cabos;

•	 Bomba à vácuo portátil de grande potência;*

•	 Pedal com sensor sem cabos elétricos para conjunto de motor elétrico 
e ultra-som;*

•	 Conjunto de motores elétricos coligados a computador com informa-
ções gráficas de torque e rotações reais no monitor que podem ser me-
morizadas e impressas para a avaliação óssea;*

A ADIEL COMERCIAL LTDA. Registro no Ministério da Saúde número 1.02.871-0.

Os produtos ADIEL COMERCIAL estão registrados junto a vigilância sanitária do MS.
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TORQUE Flex III

Apresentação do SURGI MAX

PARABÉNS!!!!!!

Você acaba de adquirir um conjunto de Motor Elétrico Cirúrgico com pro-
grama de rotação de 1/1, 1/16, 1/20 e 1/256 de redução e Sistema de 
Autocompensação de Rotação e Torque (SART) de Torque até 60 Ncm. 

Comando:  com circuito microprocessado, display de cristal 
líquido em gabinete de plástico sem teclas no painel.

Micro motor:  modelo max-24 de sistema “coreless” com  capa 
removível para autoclavagem.

Bomba de irrigação: de sistema peristáltico, com  molinete removível 
e mangueiras de silicone pré montadas para 
autoclavagem e conexão para soro.

Pedal:  com 3 botões para controle de mudança das 
funções e determinação da direção de rotação, % 
e liga/desliga da bomba irrigadora e micromotor.

Alguns cuidados para evitar danos em seu equipamento:

•	 Manusear com cuidado e delicadeza as teclas do pedal;
•	 Não usar produtos de limpeza que possam manchar o gabinete, 

como álcool, solvente, etc;
•	 Evite espirrar ou derramar soro fisiológico sobre o conjunto ao 

conectar a mangueira à bomba irrigadora;
•	 Limpar periodicamente as conexões do pedal e do motor para evi-

tar ferrugem, que geralmente é provocada pelo soro fisiológico.
•	 Não deixar O EQUIPAMENTO exposto aos raios solares para não 

danificar o display de cristal líquido;
•	 Não deixar O EQUIPAMENTO PRÓXIMO a caixas de som, tv, 

raios-X, transformadores de potência;
•	 Por se tratar de um equipamento Micro-Processado, é aconselhável 

ligá-lo a um REGULADOR DE TENSÃO ELÉTRICA com filtro de linha 
para evitar ruídos da rede externa, que podem desligar a máquina;
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•	 No caso de travamento do comando do display, desligue a má-
quina e aguarde por 5 segundos PARA RELIGAR. Ao religar, o 
sistema REINICIA A PARTIR do INÍCIO da programação.

•	 Ao lubrificar o contra ângulo, o excesso de óleo passa facilmente 
para o micromotor, causando-lhe danos.

•	 Para evitar isso, drena-se o excesso de óleo da peça deixando-a 
em pé sobre  uma folha de papel absorvente  por alguns minutos 
antes de acoplar ao micromotor ou autoclavá-lo.

•	 Este equipamento não deve ser reparado por pessoas não autori-
zadas, pois tal procedimento invalida totalmente a garantia.

Painel Frontal - display

Painel Traseiro

Função de serviço
(Perfuração /

Inserção

Irrigação
Off ou %

Torque
Progressivo

Tabela de redução e rotação 
sobre gabinete

Aviso sonoro 
com reverso

Sem função 
específica

*Consultar tabela

Perfuração   

B: off  1/16

Conexão do Pedal

Identificação

Fonte automática - bi volt

Plug do Cabo Elétrico

Caixa de 
Fusível 2A

Data dd/mm/aa
Nº serie ADAD/03
Lote XXXXX/03
Registro MS 3.000/03
Adiel Comercial

SURGI MAX
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Conexão para 
Micromotor

Rotações:
N: horário R: anti-horário
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SURGI MAX

Certificado de Garantia

Atenção!!
a) Este Certificado deve ser encaminhado à matriz da nossa empre-

sa devidamente preenchida e assinada. 
b) Em caso de defeito no aparelho, envie este Certificado, caso ele 

não tenha sido enviado anteriormente, junto com o aparelho, para 
se beneficiar da Garantia

Identificação do Produto Numeração

1- Unidade de Controle

2- Outros

3- Bomba SR-10

4- Micro Motor

5- Contra Ângulo

6- Contra Cabeça

Nome

Endereço

Cidade                                                                                        UF CEP

Condição de Pagamento

CPF                                              Data  
nascimento

Especialização

Data

Assinatura

Alta

Média

Baixa

Faixa de 
Rotação



Certificado de Garantia

A Adiel Comercial Ltda., fabricante do produto abaixo identificado, garante 
contra qualquer defeito físico do material ou funcionamento eletromecânico 
de fabricação, que o mesmo venha a apresentar no prazo de 2 (dois) anos 
para o Micro Motor, 02 (dois) anos para a Unidade de Controle e o Pedal, 
contados a partir da data de aquisição registrado neste certificado. 

A substituição de(as) peça(s) com defeito e prestação de serviços serão gra-
tuitas, dentro do período da garantia.                           

A Adiel Comercial Ltda., restringe suas responsabilidades à substituição de 
peças defeituosas, gratuitamente sob critérios de técnico credenciado, se 
constatado(as) falha(s) em condições normais de uso.

A Adiel Comercial Ltda., declara a garantia nula e sem efeito se constatado 
qualquer dano provocado por acidentes da natureza, ou uso em desacordo 
com as orientações do manual de instruções, ou por ter sido ligado à rede 
imprópria, sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar 
sinais de violação, ajustamento, ou reparo por pessoa(s) não autorizada(s) 
pela Adiel Comercial. Também será considerada nula a garantia se este Cer-
tificado apresentar rasuras ou modificações.

O proprietário consumidor residente em outra localidade distante de nossa 
sede será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do 
aparelho (ida e volta).   

Identificação do Produto: Numeração:

1- Unidade de Controle

2- Outros

3- Bomba SR-10

4- Micro Motor

5- Contra Ângulo

6- Contra Cabeça

Local: Data:

Adiel Comercial Ltda.
adiel1@adiel.com.br - www.adiel.com.br

Fone/Fax: 16 3610-2804 - Rua Marechal Hermes, 90 - CEP14085-280 - Ribeirão Preto-SP
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SURGI MAX

Pedal e Micro Motor MAX-24

Alterar a faixa de rotação 
durante a cirurgia. Sinaliza-
da no painel (Baixa, Média 

e Alta)

Liga/Desliga o motor e altera a fun-
ção desejada (Inserção, perfuração e 

nível de rotação da bomba)

•	Um	toque	para	Mudança	
de Função.

•	Aperte	e	segure	por	3	
segundos para (N ou R)

Característica Especial do Adiel SURGI MAX

1. Possui um Sistema de Auto Compensação de Rotação e Torque (SART) 
que matém os parâmetros pré-programados como segue abaixo: 

2. Cirurgia e Aplicação Geral, usar programa 1/1: (conforme tabela)
 Com contra ângulo ou peça de mão cirúrgica de 1/1 com rotação de 

15.000, 20.000 e 30.000 rpm com torque aproximado de 6 Ncm. 

3. Instrumentação Endodôntica, usar programa 1/1: (conforme tabela)
 No programa de contra ângulo 1/1 com rotação de 1.500 rpm. 
 Usar contra ângulo de 1/4 para obter a rotação de 375 rpm.

4. Perfuração Óssea, usar programas 1/16 ou 1/20: (conforme tabela)
 Contra ângulo de 1/16 ou 1/20 com rotação de 800, 1.000, 1.300 e 

1.500 rpm, com torque aproximado de 60 Ncm.

5. Inserção de Implante e Destapamento, usar programa 1/16 ou 
20/1: (conforme tabela)

 Contra ângulo de 1/16 com rotação de 14 rpm, com torque aproxima-
do de 60 Ncm.

6. Molinete metálico da Bomba Peristáltica tipo casset removível para autoclavar.

7. O Sistema de Autocompensação de Rotação e Torque (SART): provo-
ca oscilação na rotação do micro motor enquanto não houver resistên-
cia óssea. O equilíbrio na rotação da broca será estabelecido quando 
houver resistência óssea.

8. Todo controle do SURGI MAX é feito através do Pedal.

SURGI MAX

Capa do micromotor 
(autoclavável)

Micromotor
(não autoclavável)

Conector
(não autoclavável)
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Sistema de segurança do SURGI MAX

Conjunto de unidade de controle e micro motor com sistema de se-

gurança individual. A unidade de controle possui *fusível de 2A e 

capacitor com resistência aproximada de 75 Ncm como proteção do 

circuito. O micro motor possui chaveta com resistência aproximada 

de 60 Ncm como proteção na trava de engate do eixo do motor ao 

contra ângulo intra. Portanto são maiores do que a resistência dos 

contra ângulos encontrados no mercado, protegendo assim todo o 

equipamento.
* Nos contra ângulos NSK, a resistência da contra cabeça é levemente me-
nor do que a resistência do corpo redutor do contra ângulo. Assim o que será 
danificado primeiro é a contra cabeça.

* Nunca altere a capacidade do fusível e do capacitor da unidade de controle 
ou a chaveta do micro motor para não colocar em risco de queimar o conjun-

to unidade de controle e micro motor.

Instruções de Instalação

1.  Fonte de energia com sistema automático de ajuste de voltagem.

2. Conecte o terminal do cabo do Pedal ao plug na parte traseira.

3.  Conecte o terminal do cabo do micro motor ao plug no painel 
frontal.

4.  Conecte o cabo elétrico à tomada do painel traseiro.

5.  Acople a peça de mão ao micro motor de acordo com o programa 
no painel digital.

Orientação de Uso

1. Verifique a correspondência em 110 ou 220 V entre a chave sele-
tora da caixa do comando e a tomada elétrica.

2. Ligue a chave interruptora de força localizada na lateral do gabinete.

3. Aguarde a apresentação do programa no visor de cristal líquido.
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SURGI MAX

Pedal
Composto de dois botões de controle.

Cabo elétrico 
Tripolar com 2,4 metros.

Haste para recipiente do soro fisiológico
Cromado em formato de arco

Estande para micromotor
De plástico não autoclavável

Tabela de Rotação Programada (aproximada)
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SURGI MAX

Redução
Inserção rpm Perfuração rpm

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

1:1 350 450 650 3.200 a 4.200 10.000 a 13.000 18.500 a 24.000

16:1 18 a 24 35 a 45 50 a 60 200 a 270 600 a 800 1.100 a 1.500

20:1 14 a 20 28 a 36 40 a 48 160 a 210 500 a 650 900 a 1.200

*Velocidade de rotação varia de acordo com o tipo e estado físico do Contra Ângulo 
utilizado.

Acessório padrão: bolsa para transporte.



Descrições Técnicas

Unidade de Controle

Modelo: SURGI MAX

Motor cirúrgico com torque fixo.

Fonte:  AC bivolt em 127/ 220 V com chave 

Corrente saída:  28 V

Dimensões (cm):  altura 10, largura 17, comprimento 22 

Peso:  2,8 kg

Pedal:  2 botões multifunções

Micro Motor

Marca: ADIEL

Modelo: MAX-24 

Corrente entrada: 28 V

Sistema: Coreless “INTRA” com capa removível para   
autroclavagem

Cabo: 1,90 m

Peso: 250 g

Molinete da Bomba de irrigação

Bomba tipo peristáltica

Molinete tipo cassete de encaixe

Mangueira: ∅ interno 2,75 mm x ∅ externo 5 mm x compr. 60 cm

Mangueira: ∅ interno 0,9 mm x ∅ externo 3 mm x compr. 1,80 m

Conjunto Autoclavável a vapor até 126 °C

As conexões para: soro fisiológico e mangueira, são de aço inoxidável
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SURGI MAX

Operação do Pedal

Definição do programa e acionamento do motor.
     

*Escolher contra ângulo - pise no botão , até a posição do contra ângulo, que ficará piscando.

*Em seguida, pise no botão  para determinar o modelo do contra ângulo.

1. Pise no botão  até à posição da função de rotação perfuração 

ou inserção, que ficará piscando.

2. Pise no botão  para definir o Programa e escolher a rotação (A), 
(M) ou (B), a ser utilizada.

3. Pise no botão  até a posição da bomba irrigadora.

4. Em seguida pise no botão  para determinar a % irrigadora ou 

seu desligamento.

5. Pise no botão , até a posição de contra ângulo, no painel 

permanecerá a redução de 16:1. Pisando novamente, soará um 

“bip”, significando que o programa está completo. Para utilizar 

outro contra ângulo, consulte a tabela na página 11.

6. O micromotor só funciona quando o programa estiver completo. 

Ele não funcionara enquanto o “aviso intermitente” estiver piscan-

do no painel.

7. Pise no botão  para acionar o motor. 

8. Após o programa estar completo ou durante cirurgia, para converter 

o sentido da rotação da Broca/Motor pise no botão  por mais de 3 

segundos que um som intermitente soará, avisando a conversão.

9. Para retornar ao sentido normal de rotação, pise novamente no bo-

tão , por mais de 3 segundos. Um “bip” avisará a reversão.
10. Para definir ou mudar a rotação (Baixa, Média ou alta), pise no bo-

tão , que funciona independentemente.
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SURGI MAX SURGI MAX
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Componentes da Bomba de Irrigação SR-10

Cassete e Kit de Mangueira Autoclavável até 126 °C

Montagem do sistema de irrigação

Atenção: O soro fisiológico é um produto altamente corrosivo, por-
tanto manuseie-o longe da unidade de comando.

1. Evite vazamento de soro virando o recipiente com a saída para 
cima, introduza o bico metálico de soro da mangueira de irri-
gação, e somente depois coloque o cassete na unidade de 
comando. 

 Encaixe a haste do soro na caixa de comando e pendure o 
soro fisiológico.

2. Encaixe corretamente o Cassete de Irrigação com as manguei-
ras montadas e posicionadas para cima.

3. Fixe a outra ponta da mangueira ao bico de irrigação da peça 
de mão.

Montagem da Capa do Micromotor e Contra Ângulo

1. Coloque a capa no micromotor até o final. Gire-a até sentir que 
travou e não rotaciona mais.

2. Coloque o Contra Ângulo no micromotor.
3. Acione o pedal do equipamento.

Corpo da Bomba Tampa rosqueada Roletes

Bico de Soro Conector da 
mangueira

Mangueira

Manutenção do equipamento

Avalie a mangueira de irrigação e efetue a limpeza ou a sua substitui-
ção se estiver desgastada.

Observação:
Use os seguradores da mangueira de pressão para mantê-la suave-
mente tensionada.
Atenção: Periodicamente, modifique a posição da mangueira dentro 
do molinete para evitar vazamentos provocados pelo desgaste.


