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ORTODONTIA

BIOFIX

ORTHOPROTECT

Adesivo Ortodôntico Fotopolimerizável

Revestimento Protetor para Dispositivos Ortodônticos

• Fixação de bráquetes estéticos e metálicos no esmalte 
dentário;

• Praticidade: primer + adesivo em uma única seringa;
• Sem alteração de cor ao longo do tempo.

• Revestimento parcial para dispositivos ortodônticos, 
metálicos e estéticos (bráquetes, ganchos, fi os, etc.);

• Proteção de tecidos moles que entram em contato 
com dispositivos empregados em procedimentos 
ortodônticos, com formas salientes e/ou agudas;

• Desenvolvido para uso profi ssional.

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 4g de BIOFIX fotopolimerizável
+ 1 seringa com 3g de ATTAQUE GEL
+ acessórios

Permite identifi cação 
para remoção por 

meio da fl uorescência

Fácil de usar Ação preventiva 
pela presença do 

fl úor

Redução do tempo 
de trabalho

Excelente força de 
união

Ótima consistência

Translúcido: não 
interfere na estética

Mais conforto para 
o paciente

Características 
mecânicas ideais

Não necessita
de primer

Fotopolimerizável Resistente e fácil de 
remover

Pronto para
o uso

Baixa viscosidade

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2g de ORTHOPROTECT
+ acessórios

Fotopolimerizável Estético

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES
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CLARIDEX ENDO
Agente Clareador - Perborato de Sódio e Peróxido de Hidrogênio 20%

BIODAM
Barreira Gengival Fotopolimerizável

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10g de CLARIDEX ENDO pó
+ 1 frasco com 10ml de CLARIDEX ENDO líquido 
+ acessórios

Clareador para 
dentes não 

vitais

pH 
levemente 

alcalino

Agente clareador: 
Perborato de 

sódio

Fácil aplicação 
e viscosidade 

ideal

• Proteção e isolamento gengival em procedimentos que 
utilizam produtos que possam causar irritação;

• Auxilia no vedamento do isolamento absoluto em 
preparos cavitários e tratamentos endodônticos.

Cores verde e 
azul facilitam a 

visualização

Potente 
e seguro

Isolante e protetor

Granulação 
extremamente fi na

Facilidade de 
manipulação

Não fragmenta: 
pode ser removido 

por inteiro

Não irrita o tecido 
gengival

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2g de BIODAM 
+ acessórios

• Indicado para clareamento de dentes não vitalizados. 

Fácil aplicação 
e viscosidade 

ideal

Excelente poder de 
vedação

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

nabO
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CLARIDEX DAY 6% e 7,5%
Agente Clareador Dental -  Peróxido de Hidrogênio

CLARIDEX EVOLUTION 10%, 16% e 22%
Agente Clareador Dental  - Peróxido de Carbamida

• pH neutro;
• Rende de 7 a 10 aplicações.

• pH neutro;
• Rende de 7 a 10 aplicações.

Agente clareador: 
Peróxido de 
Carbamida

3 concentrações: 
10%, 16% e 22%

Contém 
dessensibilizante

Alta viscosidade: 
não escorre na 

moldeira

Auto aplicável 
(uso doméstico 
sob supervisão 

profi ssional)

APRESENTAÇÃO:
KIT: 3 seringas com 3g de CLARIDEX 10%, 16% ou 22%;
+ acessórios
Reposição: 1 seringa com 3g de CLARIDEX 10%, 16% ou 22%
+ acessórios

Agente clareador para 
dentes vitais: 

Peróxido de Hidrogênio

Duas concentrações: 
6% e 7,5%

Auto aplicável 
(uso doméstico sob 

supervisão profi ssional)

Ação rápida pH neutro Alta viscosidade
APRESENTAÇÃO:
KIT: 3 seringas com 3g de CLARIDEX DAY 6% ou 7,5%
+ acessórios
Reposição: 1 seringa com 3g de CLARIDEX DAY 6% ou 7,5%
+ acessórios

Prático e 
econômico

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES
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• Versatilidade de uso: endodontia, prótese, implante, 
dentística;

• Economia de tempo.

APRESENTAÇÃO:
2 seringas com 2g de BIOPLIC

BIOPLIC
Restaurador Provisório Fotopolimerizável

Translúcido: não 
interfere na estética

Também para 
confecção de 
matriz oclusal

Ação preventiva pela 
presença do fl úor

Ótimo selamento 
marginal

Não contém 
eugenol

Rende aprox. 50 
aplicações

Economia de 
tempo

Fácil aplicação

Não precisa 
condicionamento 

prévio

Fácil remoção: 
sem broca e por 

inteiro

GHF
Dessensibilizador de Dentina

• O mais potente dessensibilizante do mercado; 
• Combina três agentes dessensibilizantes:  

Glutaraldeído - Hema - Flúor.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 3ml de GHF

Potente Não necessita 
fotoativação

Não forma 
película

Ação rápida e 
duradoura

(até 6 meses)

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

• Pasta para obturação/restauração temporária em 
procedimentos dentais;

• Prático: pronto para uso;
• Adequado para selamento da cavidade;
• Tempo de presa é de 10 a 20 minutos.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 25g de FILLTEMP

FILLTEMP
Obturador/Restaurador Provisório

Aplicação 
fácil e rápida

Sem eugenol Adequado para 
selamento da 

cavidade

Mantém a 
consistência 
inicial, sem 

ressecar
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• Indicada para restauração em dentes posteriores e 
anteriores; 

• Fácil manipulação;
• Com fl uorescência natural;
• Microhibrida e radiopaca;
• Fidelidade de cor na escala vita.

• Indicada para restaurações dentárias estéticas, 
selamento de fóssulas e fi ssuras profundas, colagem 
de fragmentos dentários;

• Excelente relação custo x benefício;
• Variedade de cores;
• Liner sob resinas compostas restauradoras e 

esplintagem de dentes com mobilidade.

APRESENTAÇÃO:
KIT: 6 seringas com 4g de MASTER FILL
+ 1 seringa com 3g de ATTAQUE GEL
+ 1 frasco com 5ml de MASTER BOND DE
+ acessórios
Cores: A2 - A3 - A3,5 - B1 - C2 - OA2

Reposição: 1 seringa com 4g de MASTER FILL
Cores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B0,5 - B1 - B2 - B3 - C1 - 
C2 - C3 - C4 - D3 - INCISAL - 0A2 - 0A3 - 0B2.

APRESENTAÇÃO:
KIT: 3 seringas com 2g de MASTER FLOW 
+ acessórios
Cores: A2 - A3,5 - 0A2

Reposição: 1 seringa com 2g de MASTER FLOW 
+ acessórios
Cores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C3 - C4 - 0A2

Para dentina 
e esmalte

18 cores Excelente acabamento 
e polimento

Ótimas propriedades 
mecânicas

Estabilidade de cor 
após polimerização

Viscosidade ideal para 
inserção e escultura

MASTER FILL

MASTER FLOW

Resina Composta Fotopolimerizável

Resina Composta Fotopolimerizável de Baixa Viscosidade

Alta resistência 
mecânica

Alta fl uidez

Estabilidade de cor 
e durabilidade

Fácil manuseio Alto brilho

Híbrida e com 
micropartículas 
vitrocerâmicas

modifi cadas 
organicamente

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

• Indicada para restauração em dentes posteriores e 
anteriores; 

• Fácil manipulação;
• Com fl uorescência natural;
• Microhibrida e radiopaca;
• Fidelidade de cor na escala vita.

APRESENTAÇÃO:
KIT: 6 seringas com 4g de MASTER FILL
+ 1 seringa com 3g de ATTAQUE GEL

Resina Composta Fotopolimerizável
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• Utilizado para capeamento pulpar, forramento e 
opacifi cação sob materiais restauradores, cimentos ou 
outros materiais;

• Compatível com os materiais restauradores.

APRESENTAÇÃO:
BIOCAL Dentina: 1 seringa com 2g de BIOCAL Dentina 
+ acessórios
BIOCAL Branco: 1 seringa com 2g de BIOCAL Branco 
+ acessórios

Radiopaco Cores: dentina
e branco

Pronto para uso

Insolúvel
em água

Prático e 
econômico

Biocompatível

Economia
de tempo

Mais estético

Resistente ao ácido 
fosfórico

BIOCAL
Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável

branco dentina

• Indicado para dentina e esmalte;
• Solvente à base de etanol;
• Monocomponente (frasco único).

APRESENTAÇÃO:
KIT: 2 frascos com 5ml de MASTER BOND DE
+ 1 frasco com 5ml de ATTAQUE GEL
+ acessórios

Reposição: 1 frasco com 5ml de MASTER BOND DE ou 
1 frasco com 4ml de MASTER BOND DE

Rende até 
155 gotas

Adesivo de
 5ª geração

Elevada resistência 
adesiva

Nanotecnologia Adere a múltiplos 
substratos

Solvente á base de 
etanol

MASTER BOND DE
Adesivo Monocomponente Fotopolimerizável

APRESENTAÇÃO:

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES
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• Excelente na indução da formação de dentina 
esclerosada e reparadora.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10g de HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A

Biocompatível Alto grau
de pureza, 

matérias primas 
seleciondas

Induz a formação 
de dentina 
reparadora

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.
Capeador Pulpar

ATTAQUE GEL
Ácido Ortofosfórico 37%

• Indicado para condicionamento de esmalte e dentina;
• Ótima tixotropia;
• Cor azul.

Sua cor facilita 
a visualização 

durante a aplicação 
e remoção

Fácil remoção com 
água; Não deixa 
resíduos após 

lavagem

Viscosidade ideal para 
aplicação seletiva APRESENTAÇÃO:

3 seringas com 3g de ATTAQUE GEL ou
Bulk 40 embalagens com 3 seringas de 3g de 
ATTAQUE GEL
+ acessórios

pH altamente 
alcalino

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

EVICÁRIE
Evidenciador de Dentina Cariada

• Auxilia na diferenciação da dentina afetada ou 
contaminada, que é passível de remineralização da 
dentina infectada,  que deve ser removida antes da 
restauração da cavidade. 

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de EVICÁRIE

Fácil aplicação Não pigmenta os 
demais tecidos

Não mancha 
restaurações

Corante vermelho presente 
em sua formulação, 

Evidencia apenas a dentina 
desmineralizada e infectada

Permite a preservação da 
estrutura dental sadia e 

remineralizável

MAIS
INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO:
3 seringas com 3g de ATTAQUE GEL ou
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BIOFORTY
Selante de Superfície Fotopolimerizável para Restaurações

• Indicado para selar superfícies de restaurações novas 
e pré-existentes;

• Aumenta a longevidade da restauração: evita 
infi ltrações;

• Sua viscosidade permite escoamento ideal na superfície 
a ser selada.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 5ml de BIOFORTY

Incolor Baixa viscosidade Possui carga

Deve ser reaplicado 
a cada 6 meses

Melhora a resistência 
e aumenta a 

longevidade das 
restaurações;

Evita o 
manchamento

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 50g de ÓXIDO DE ZINCO

ÓXIDO DE ZINCO
Material Restaurador Temporário

Alta 
qualidade

Mínima 
contração

Ótimo 
vedamento 

marginal

Efeito isolante

Pode ser usado em 
restaurações de 

resina, ionômero ou 
amálgama;

Utilizado em 
restaurações novas 

e pré-existentes.

Fotopolimerizável

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

Ótimo 
vedamento 

marginal
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APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 20ml de EUGENOL

EUGENOL
Material Restaurador Temporário

Alto teor
de pureza

Ação anodina Ação cicatrizante

INTERIM KIT
Material Restaurador Temporário

• Óxido de Zinco e Eugenol modifi cado;
• Cor marfi m.

Antisséptico e 
sedativo

Tempo de presa 
reduzido (5 a 8 min)

Fácil manipulação e 
inserção na cavidade

Insolúvel ao
meio bucal

Promove selamento 
marginalAPRESENTAÇÃO:

1 frasco com 15ml de INTERIM líquido
+ 1 frasco com 38g de INTERIM pó
+ acessórios

VARNAL
Verniz Cavitário

• Indicado para restaurações de amálgama;
• Reduz infi ltração marginal.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de VARNAL

Matéria prima 
com alto teor 

de pureza

Barreira contra 
agentes 
químicos

Forma película
sobre a superfície

Alta 
qualidade

Analgésico e 
antisséptico

Biocompatível

Resistente à 
compressão e à 

abrasão

Promove 
selamento 
marginal

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

LÍQUIDO

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 20ml de EUGENOL

INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

LÍQUIDO PÓ
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IONOFAST
Cimento Compósito de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável Pronto para Uso

INSTRUÇÕES DE USO:

• Indicado para: base/forramento de preparos cavitários 
para todos os tipos de materiais restauradores;

• Selamento de fóssulas e fi ssuras;
• Restauração de pequenas cavidades;
• Preenchimento de pequenas retenções e/ou defeitos 

em preparos.

Viscosidade 
ideal: permite o 
escoamento e 
adaptação na 

cavidade

Elevada resistência 
à compressão: 

acima de 200 Mpa

Monocomponente 
pronto para usar: 

economia de tempo

Simples, rápido e 
sem desperdício

Ação profi lática: 
presença de fl úor

Radiopaco

Fotopolimerizável  
em segundos

Biocompatível

Pronto para uso APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 5g de IONOFAST 
+ acessórios
Cor: A3

Para selamento de fóssulas e fi ssuras rasas, condicionar com ácido fosfórico previamente à aplicação de IONOFAST.

1Preparar a cavidade de 
acordo com a técnica 
restauradora;

Aplicar em áreas mais 
profundas uma base 
cavitária (cimento de 
hidróxido de cálcio);

Fotopolimerizar a uma 
distância de 2 mm por 20 
segundos;

Aplicar IONOFAST na cavidade, di-
retamente da seringa (evitar conta-
minação cruzada, descontaminando 
a ponta da seringa após o uso). Em 
casos de necessidade de uma ca-
mada mais espessa (> 1 mm), aplicar 
e fotopolimerizar por camadas; 

Restaurar a cavidade de acor-
do com a técnica selecionada 
e as instruções do fabricante 
do material selecionado.3 

5
4 

6 

Lavar e secar a superfície; 2 

MAIS
INFORMAÇÕES

LANÇAMENTO
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APRESENTAÇÃO:
Bioglass C: 1 frasco com 15g de BIOGLASS C pó
+ 1 frasco com 10ml de BIOGLASS C líquido 
+ acessórios
Bioglass F: 1 frasco com 10g de BIOGLASS F pó
+ 1 frasco com 8ml de BIOGLASS F líquido
+ acessórios
Bioglass R: 1 frasco com 10g de BIOGLASS R pó
+ 1 frasco com 8ml de BIOGLASS R líquido
+ acessórios

APRESENTAÇÃO:
Resiglass F: 1 frasco com 10g de RESIGLASS F pó
+ 1 frasco com 8ml de RESIGLASS F líquido
+ acessórios
Resiglass R: 1 frasco com 10g de RESIGLASS R pó
+ 1 frasco com 8ml de RESIGLASS R líquido
+ acessórios

BIOGLASS

RESIGLASS

Cimento de Ionômero de Vidro

Cimento de Ionômero de Vidro Fotopolimerizável

• Cimentação.

• Forramento cavitário;
• Preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em 

preparos, recuperação da rigidez das cúspides sem 
suporte de dentina;

• Reduzir o risco de infi ltração e sensibilidade pós-
operatória.

• Restauração;
• Aplicação em um único incremento;
• Ideal para odontopediatria.

• Forramento cavitário;
• Preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em 

preparos, recuperação da rigidez das cúspides sem 
suporte de dentina.

• Restauração;
• Restaurações na dentição decídua e em restaurações 

de erosão, abrasão e cárie radicular;
• Especialmente indicado para técnica ART (tratamento 

restaurador atraumático) na odontopediatria, pacientes 
especiais e geriatria.

BIOGLASS C

RESIGLASS F

RESIGLASS R

BIOGLASS F

BIOGLASS R

Mecanismo de 
cura química

Fotopolimerizável

Liberação
de fl úor

Liberação
de fl úor

Alta resistência 
mecânica

Excelente adesão
à dentina

Radiopaco

Radiopaco

Baixa solubilidade Biocompatível

Biocompatível

MAIS INFORMAÇÕES

BIOGLASS C BIOGLASS F BIOGLASS R

MAIS INFORMAÇÕES

RESIGLASS F RESIGLASS R

Preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em 
preparos, recuperação da rigidez das cúspides sem 

Reduzir o risco de infi ltração e sensibilidade pós-
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PROVIPLAST
Resina Bisacrílica

• Indicado para confecção de coroas, pontes, inlays e 
onlays.

Sem desperdícios

Permite 
reembasamento

Biocompatível

Restauração estética, 
semelhante ao dente 

natural

Baixo aquecimento 
de  polimerização

Provisórios 
estéticos em 5 min

Acabamento de
alta qualidade

Resistência e 
durabilidade

Um cartucho rende 
aprox. 80 provisórios 

unitários

Apresenta 
fl uorescência

Economia
de tempo

Sem sabor e sem odor

APRESENTAÇÃO:
1 cartucho com 70g de PROVIPLAST porporção 1:1
Cores: A1, A2, A3, B1
+ 10 pontas misturadoras

Automixável Menor tempo de 
atendimentoPraticidade

MAIS
INFORMAÇÕES

PROVITEMP
Cimento Provisório para Facetas, Coroas, Pontes, Inlays e Onlays

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de PROVITEMP Base
+ 1 seringa com 2,5g de PROVITEMP Catalisador
+ acessórios

Único incolor: não 
interfere na cor
dos provisórios

Sem eugenol Não sofre erosão por 
fl uídos orais

Resistente: evita 
infi ltração e retém a 

restauração provisória

Resiste aos impactos 
mastigatórios

Facilidade de uso Facilidade de remoção, 
limpeza do preparo e 
das peças protéticas

Boa adesão

Polimerização 
rápida 1 a 2 minutos

MAIS
INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO:
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SILANO
Agente de União

ATTAQUE F
Condicionador de Porcelana - Ácido fl uorídrico 10%

• Utilizado para condicionamento de peças protéticas 
ácido sensíveis.

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de ATTAQUE F 
+ acessórios

Fácil remoção 
com água

Ótima tixotropia 
não escorre no 
local aplicado

• Promove união nos processos de cimentação adesiva.

Potencializa a 
adesão em até 30%

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 5ml de SILANO

Controle da 
aplicação devido a 

sua consistência

Agente de união 
quimica

Promove ligação 
química estável

Proporciona maior 
adesividade

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES
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MASTER CEMENT DUAL

• Indicado para simulação cromática dos cimentos 
resinosos, controle e ajuste da adaptação fi nal das 
restaurações indiretas.

• Indicado para a cimentação adesiva 
de restaurações indiretas de cerâmica, 
compósitos ou cerômeros, inlays, onlays e 
facetas.

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de MASTER CEMENT TRY IN
+ acessórios
CORES: Translúcido, A1, A2, A3

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de MASTER CEMENT LC
+ acessórios
Cores: Translúcido, A1, A2, A3

MASTER CEMENT TRY IN

MASTER CEMENT LC

Material de Prova para Cimentação

Cimento Resinoso Fotopolimerizável

APRESENTAÇÃO:

Cimento Resinoso Dual

• Indicado para cimentação adesiva de restaurações 
indiretas de cerâmica, compósitos ou cerômeros, inlays, 
onlays, facetas, coroas e pontes com ou sem metal, 
núcleos endodônticos pré-fabricados ou fundidos e 
próteses adesivas.

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 5g de MASTER CEMENT DUAL
+ 5 pontas misturadoras 
+ 1 ponta econômica
Cores: Translúscido, A1, A2 e A3

Cores baseadas na 
escala Vita clássica

Simulação das cores 
dos cimentos Master 
Cement Dual ou LC;

Facilmente removido 
com água 

(base em glicerina)

Boa 
viscosidade

Pequena 
espessura de 

película

Estabilidade 
de cor após 

polimerização

Elevada resistência 
mecânica e adesiva 
em peças cerâmicas 

pós-cimentação

Excelente relação 
custo x benefício

Compatível com 
todos os tipos de 
sistemas adesivos

Elevada resistência 
adesiva e fl exural

Fácil manipulação e 
aplicação

Variedade de cores: A1, 
A2, A3 e Translúscido

 Seringa de corpo duplo: 
proporcionamento e 

manipulação adequados

Diferencial: ponta 
econômica  

exclusividade 
Biodinâmica

Duas opções de 
ponta: dispensadora: 

misturadora e econômica

Excelente relação 
custo x benefício

Pode ser curado 
quimicamente e/ou 

fotoativado

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de MASTER CEMENT TRY IN
+ acessórios
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GERENCIAMENTO TECIDUAL

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de RETRACTIVE
+ acessórios

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de HEMOSTANK

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 250cm de fi o RETRAFLEX
Espessuras: 000: Ultra Extra Fino | 00: Extra Fino | 
0: Fino | 1: Médio | 2: Grosso | 3: Extra Grosso

RETRACTIVE

HEMOSTANK

RETRAFLEX

Hemostático Tópico

Hemostático tópico

Fio Retrator Não Impregnado

• Hemostático para Uso Tópico

• Sem epinefrina;
• Rápida ação no controle de fl uídos gengivais e 

sangramento;
• Fácil aplicação;
• Contém cloreto de alumínio: considerado uma das 

substâncias mais seguras do mercado.

• Melhor relação custo x benefício do mercado;
• Fácil inserção no sulco gengival;
• Não impregnado;
• Fibras 100% algodão.

Não provoca
retração
gengival

Seguro e
efi caz

Não interfere na
presa dos materiais

de moldagem

Não mancha
tecidos

moles e/ou
duros

6 espessuras Não solta fi os

Gel Seguro e efi caz

Não interfere na
presa dos materiais

de moldagem

Ausência de Epinefrina:
pode ser utilizado em
pacientes cardíacos

Diversas cores que
auxiliam na 
visualização

do campo operatório

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES
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ACESSÓRIOS

2 encaixes

3 êmbolos

4:1/10:1

1:1/2:1 10:14:1

1:1/2:1

PISTOLA 1:1 / 2:1

PISTOLA UNIVERSAL

• Para proporcionar auto mistura de materiais dentários 
que se apresentam em cartuchos nas proporções 1:1 
e 2:1.

• Pode ser utilizada em todos os tipos de materiais para 
moldagem e resinas bisacrílicas em geral.

APRESENTAÇÃO:
1 Pistola Comum
1 Êmbolo: 1:1 / 2:1

MAIS
INFORMAÇÕES

• Indicada para proporcionar a auto mistura de materiais 
dentários à base de dois componentes;

• Pode ser utilizada em todos os tipos de materiais para 
moldagem e resinas bisacrílicas em geral;

• A mais completa do mercado.

A melhor do 
mercado: universal Prática Multi utilidades

APRESENTAÇÃO:
1 Pistola Universal
3 Êmbolos: 1:1/2:1, 4:1 e 10:1
2 Encaixes: 1:1/2:1 e 4:1/10:1
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ACESSÓRIOS

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 12 unidades
Pontas Misturadoras
Extremidade afi lada – 1:1/2:1 e 4:1/10:1
Extremidade reta – 1:1/2:1 e 4:1/10:1
Extremidade Luer Lock– 1:1/2:1

APRESENTAÇÃO: 
Embalagem com 12 unidades
Ponta Intra Oral
Intra oral: 1:1/2:1 e 4:1/10:1
Registro oclusal: 1:1/2:1 e 4:1/10:1

PONTAS MISTURADORAS

PONTA INTRA ORAL E OCLUSAL

• Para proporcionar a auto-mistura de materiais 
dentários, à base de 2 componentes, em cartucho 
e/ou seringa dupla;

• Excelente qualidade.

• Indicada para o uso em conjunto com as pontas 
misturadoras - extremidade reta, conferindo exatidão 
na aplicação do material.

Precisão na manipulação
e aplicação

Precisão na manipulação
e aplicação

Variedade

BICO APLICADOR
• Composto de cânula e canhão;

APRESENTAÇÃO:

Facilita a aplicação de
produtos odontológicos

apresentados em 
seringas Azul:

25 x 06mm 
20 unidades.

Preto
25 x 09mm

20 unidades

Bicos Aplicadores Angulados

Segurança na aplicação

Variedade de
espessuras

Praticidade

Perfeito encaixe: 
não vaza e evita 
contaminação

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

dentários, à base de 2 componentes, em cartucho 

Cônicas Retas

1:1/2:1
(seringas)

50mm
cód. 6996

1:1/2:1
(seringas)

63mm
cód. 6997

4:1/10:1
(seringas)

63mm
cód 6998

1:1/2:1
(cartucho)

63mm
cód. 6991

4:1/10:1
(cartucho)

64mm
cód. 6995

1:1/2:1
(cartucho)

70mm
cód. 6992

1:1/2:1
(cartucho)

83mm
cód. 6993

1:1/2:1
(cartucho)

88mm
cód. 6994

APRESENTAÇÃO: 

Ponta intra oral

Ponta oclusal
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DESCARTÁVEIS

• Três versões: regular (verde), fi no (amarelo) e extra-fi no (branco).

• Garantia de proteção ao paciente: camada plástica 
impede vazamento;

• Grande capacidade de absorção;
• Tamanho adequado para proteção.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 100 unidades
Espessuras: Extra fi no, fi no e regular

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 100 unidades
Cores: Branco, amarelo, azul, rosa, verde e misto

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 100 unidades
Cor: branca

MASTER BRUSH

BABADORES DESCARTÁVEIS

BABADOR DESCARTÁVEL SLIM

Aplicadores Descartáveis

Três espessuras Haste fl exível Não solta pêlos

Variedade de cores

Cor branca

Qualidade e 
efi ciência em 

tamanho menor

Excelente qualidade

Ótimo custo x 
benefício

Dupla camada

Dupla camada

Resistente e 
impermeável

Resistente e 
impermeável

Prático e seguro

Prático e 
seguro

Babador Slim
33cm x 37 cm

Babador
33,5cm x 47 cm

Não Estéril
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DESCARTÁVEIS

TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER

TIRAS ABRASIVAS DE AÇO

• Indicada para acabamento e polimento interproximal 
de restaurações: 

• Utilizadas para o acabamento e polimento das faces 
proximais das restaurações, para todos os tipos 
de materiais restauradores, compósitos, acrílicos, 
ionômero de vidro e amálgama. 

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 100 ou 150 unidades
Tamanho: 4mm x 170mm
Granulações: média e fi na

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 12 unidades
Tamanhos: 125mm x 4mm x 0,12mm
                    125mm x 6mm x 0,12mm

PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO

• Utilizado para detectar interferências oclusais, 
principalmente após a realização de restaurações e 
próteses.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 12 folhas de PAPEL 
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO

Acabamento 
efi ciente

Flexíveis Duas faces 
abrasivas

Centro neutro 
facilita a inserção 
sem remover o 

ponto de contato

Granulometria 
que permite 

polimento suave

Acabamento 
efi ciente

Boa visualização da área 
de interferência

principalmente após a realização de restaurações e 
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DESCARTÁVEIS

COMPRESSA DE GAZE NÃO-TECIDO

Moldeiras para Flúor
MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL

APRESENTAÇÃO:
Caixa com 50 unidades
Saco com 100 unidades
Tamanhos: pequeno, médio, grande ou sortida

• Indicada para  limpeza e antissepsia da pele, cobertura 
de feridas e ferimentos, absorção de fl uídos, secreções 
corpóreas e demais situações que requeiram o uso da 
gaze;

• Tela de não tecido composta de viscose e poliéster.

Alto poder de 
absorção

Macia e com alta 
qualidade

Mais economia e 
resistência

Resistente: 
dobras uniformes sem 

desfi amento

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 100 unidades
Tamanhos: 7,5cm x 7,5cm

Dupla, permite 
aplicação nas 
duas arcadas 

simultaneamente

Flexível: feita em 
poliestireno

ROLO DE ESTERILIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO:
Rolo com 100m 
Tamanhos disponíveis:
50, 75, 100, 150, 200, 250 e 300 mm 
de largura com 100m 

Maior facilidade de 
manuseio e agilidade ao 

trabalho

Facilidade de 
aplicação de fl úor 
na forma de gel

Papel grau cirúrgico e 
fi lme laminado fl exível 

transparente, resistente 
e isento de microfuros

Com espuma na camada 
interna - maior permanência 
do gel de fl úor no interior da 

moldeira

Economia de tempo

Mais conforto para 
o paciente

• Embalagem descartável para acondicionamento 
de materiais a serem submetidos aos processos de 
esterilização; 

• Garante a preservação das condições de esterilidade 
de seus conteúdos.

Fornece uma efi ciente 
barreira

Oferece adequada 
resistência à manipulação 

até o momento do uso

APRESENTAÇÃO:
Caixa com 50 unidades

LANÇAMENTO
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ALVEOLEX
Curativo Alveolar com Própolis

• O própolis presente na formulação, além de auxiliar na 
regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia 
na analgesia que proporciona um pós operatório mais 
tranquilo ao paciente;

• O Iodofórmio incorporado ao produto auxilia e 
complementa a ação de preenchimento do alvéolo ao 
estimular a proliferação celular, além de possuir um 
leve poder antisséptico;

• Sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações 
ao contato com o tecido alveolar.

Único com 
própolis

Consistência proporciona 
a permanência 

prolongada no alvéolo

Prevenção e 
tratamento de 

alveolites

Auxilia na 
cicatrização em 

pacientes diabéticos

APRESENTAÇÃO:
Seringa: 2 seringas com 3g de ALVEOLEX
+ acessórios.
Frasco: 1 frasco com 10g de ALVEOLEX

MAIS
INFORMAÇÕES

Não gera resistência 
bacteriana

Ações: analgésica, 
anti-infl amatória e 

antimicrobiana

Prático: 
pasta pronta para uso

Age como 
tampão alveolar 

moldável

SUTURIM
Fio de Algodão para Sutura

Embebido em 
solução de 
clorexidina

Resistente à ruptura.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 5m ou 10m

� Frasco incolor, 
permite a 

visualização do 
carretel

Fácil utilização Ótimo custo x benefício Não agulhado

MAIS
INFORMAÇÕES
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BIOPHAT
Verniz Fluoretado

• Indicado para prevenção e profi laxia da cárie dentária;
• Tratamento de colos dentários hipersensíveis, 

principalmente após procedimentos de raspagem.

APRESENTAÇÃO:
2 seringas com 3g de BIOPHAT

Pode ser aplicado nas 
bordas dos bráquetes, 
restaurações e coroas

Prevenção e 
profi laxia de cárie

Consistência
de pasta

Altamente adesivo à 
superfície do esmalte

Não escorre

Ideal em pacientes 
especiais e/ou com 

difi culdades de 
higienização adequada

Não interfere no 
resultado fi nal do 

clareamento dentário

Atua na remineralização 
do esmalte

Fonte de fl úor: 
ação rápida (fl uoreto 

de sódio)

Grande facilidade 
de aplicação

Baixa solubilidade

MAIS
INFORMAÇÕES

CARIESTOP
Cariostático

• Indicado para prevenção e inibição da cárie dentária, 
em casos de cáries de mamadeira, prevenção de 
cáries secundárias, prevenção de cáries em fóssulas e 
fi ssuras;

• Pode ser utilizado como dessensibilizador de dentina.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 5ml de CARIESTOP 30% ou 
1 frasco com 10ml de CARIESTOP 12%

Ação preventiva 
remineralizante pela 

presença do fl úor

Cariostático: impede a 
progressão da cárie pela 

esclerose dentinária

Apresentação em duas 
concentrações

Com nitrato de prata: 
ação bactericida 

devido a presença 
de prata

Ação antimicrobiana:
age mais especifi camente 

sobre S. Mutans

MAIS
INFORMAÇÕES

AgNO
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BIOSEAL AUTOPOLIMERIZÁVEL

BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

Selante para Fóssulas e Fissuras

Selante para Fóssulas e Fissuras

• Para prevenção de cáries em fóssulas e fi ssuras.

APRESENTAÇÃO:
KIT: 1 frasco com 2,5g de BIOSEAL Autopolimerizável Base
+ 1 frasco com 2,5g de BIOSEAL Autopolimerizável Catalisador
+ 1 frasco com 5ml de ATTAQUE GEL (Ácido Ortofosfórico 37%)
+ acessórios

Autopolimerizável Possui carga

Cor matizado

Incolor

Ótima fl uidez

Alta adesão Ação preventiva pela 
presença do fl úor

Ação preventiva pela 
presença do fl úor

• Para prevenção de cáries em fóssulas e fi ssuras.

APRESENTAÇÃO:
KIT Seringa: 
2 seringas com 2,5g de BIOSEAL Fotopolimerizável
+ 1 seringa com 3g de ATTAQUE GEL (Ácido Ortofosfórico 37%)
+ acessórios
KIT Frasco: 
1 frasco com 5ml de BIOSEAL Fotopolimerizável
+ 1 frasco com 5ml de ATTAQUE GEL (Ácido Ortofosfórico 37%)
+ acessórios

Atua como agente 
mecânico e químico

Alto índice 
de adesão

Ótima fl uidez: 
escoamento nas 

fóssulas e fi ssuras

Fotopolimerizável

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

BICARBONATO DE SÓDIO
Removedor Mecânico de Placa Bacteriana - Biofi lme Dental

• Indicado para profi laxia odontológica.

APRESENTAÇÃO:
01 frasco com 200g de BICARBONATO DE SÓDIO ou
01 frasco com 500g de BICARBONATO DE SÓDIO

Granulometria 
extra-fi na, evita 
entupimento de 

periféricos

Alto grau de 
pureza
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PEDRA POMES
Material de Acabamento e Polimento

• Para limpeza e polimento do esmalte dentário, de ouro 
coesivo, amálgama e resina acrílica.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 100g de PEDRA POMES

Excelente 
qualidade

Matéria
prima pura

Granulometria 
perfeita

Para acabamento e 
polimento

Puro

Flúor em Gel
FRUTTI-FLÚOR GEL

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 200ml de FRUTTI-FLÚOR GEL Neutro
1 frasco com 200ml de FRUTTI-FLÚOR GEL Tutti Frutti
1 frasco com 200ml de FRUTTI-FLÚOR GEL Morango

Prevenção e 
redução de cáries

Rapidez no 
atendimento: 

1 minuto de aplicação 

Frasco de 200ml

Neutro -  pode ser 
aplicado durante ou 
após o clareamento 

dentário

Ótima tixotropia
sob pressão, sua 

viscosidade diminui e o 
fl úor penetra nas áreas 

interproximais e de difícil 
acesso

Viscosidade ideal: 
gel não escorre

Duas versões: 
acidulado e neutro

Ação mineralizadora 
e remineralizante

Aplicação fácil e 
prática

EVIPLAC
Evidenciador de Placa Bacteriana - Biofi lme ental

• Indicado para corar a placa 
bacteriana/ biofi lme dental e 
torná-la visível.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de EVIPLAC SOLUÇÃO ou
EVIPLAC: frasco com 60 unidades ou
EVIPLAC: caixa com 60 unidades (10 blisters com 6 un. cada) ou 
EVIPLAC PASTILHAS: caixa com 120 unidades (20 blisters com 6 un. cada)

Líquido e pastilha

Frasco rende aplicação 
em 40 crianças aprox.

Ideal para instrução de higiene 
- possibilita a orientação do 

paciente e a visualização das 
reais condições de higiene 

bucal

Facilita a 
visualização do 
biofi lme dental

MAIS INFORMAÇÕES

PASTILHA SOLUÇÃO

torná-la visível.

APRESENTAÇÃO:
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MOLDAGEM

QUALITYGEL
Alginato do Tipo ll para Impressão de Tecidos Moles e Duros

• Presa normal (3 a 4 minutos);
• Cromático;
• Consistência média: tipo II.

APRESENTAÇÃO:
Envelope aluminizado com 454g de QUALITYGEL ou 
Balde com 1kg de QUALITYGEL

Dust free Ótima consistência

Cromático: 
muda de cor após 

geleifi cação

Sabor tutti frutti Contém clorexidina

Alta qualidade

Alta 
compatibilidade 

com gesso

Boa escoabilidade
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CLOREXORAL
Digluconato de Clorexicidina 2% 

HYDROPAST / HYDROPAST+I
Pasta de Hidróxido de Cálcio Pronta para Uso

APRESENTAÇÃO:
1 seringa com 2,5g de HYDROPAST ou HYDROPAST+I
+ acessórios

• Para obturação temporária do canal radicular: no 
controle de exsudato, em lesões periapicais, para 
indução de apicifi cação; tratamento de reabsorção e/
ou perfuração radicular; como auxiliar na obturação 
permanente na técnica de “plug” apical e em 
pulpectomias em dentes decíduos.

• HYDROPAST Pasta de hidróxido de cálcio pronta para 
uso;

• HYDROPAST+I Pasta de hidróxido de cálcio com 
iodofórmio pronta para uso;

Curativo de 
demora

Obturador 
temporário: 

induz a apicifi cação

Consistência ideal 
para escoamento 
no canal radicular

Fácil aplicação: 
pronto para uso

O iodofórmio 
proporciona uma 

maior radiopacidade 
ao material

Propriedade 
anti-infecciosa com 
efeito prolongado

• Na dentística: para assepsia do preparo cavitário antes 
das restaurações e como inibidor de MMPs, se aplicado 
após o condicionamento com ácido fosfórico, paraliza a 
degradação da camada híbrida; 

• Na endodontia: para desinfecção dos canais 
radiculares;

• Em cirurgia: para assepsia do campo operatório (face) 
e em bochechos no período pós operatório;

• Na periodontia: para desinfecção após curetagem de 
bolsas e raspagem radicular;

• Em clínica geral: para desinfecção de instrumentais.

Não interfere na 
adesão dos agentes 

de união

Único com 200ml 
(solução)

Excelente relação 
custo x benefício

Baixa toxicidade: 
não lesiona os 

tecidos

Potente ação
anti-bacteriana

Não mancha

APRESENTAÇÃO:
CLOREXORAL Gel 2%: 2 seringas com 3g
+ acessórios
CLOREXORAL Solução: 1 frasco com 200ml

Antibacteriana

Biocompatível

Desinfecção para canais 
radiculares, assepsia de 
preparos cavitários, pós 
cirúrgico (bochechos)

Possui efeito 
residual: age por 

até 48 horas

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

hydropast hydropast+I
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TRICRESOLFORMALINA
Material para Desinfecção de Canal Radicular

• indicado como curativo de demora em casos de 
necrose pulpar.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de TRICRESOLFORMALINA

Potente ação
anti-bacteriana

Dupla ação devido às 
propriedades anti-sépticas do 
fenol e do íon cloro - liberado 

lentamente, com efeito 
antibacteriano 

Frasco
com 10ml

Antisséptico e 
desinfetante

PARAMONOCLOROFENOL
Material para Desinfecção de Canal Radicular

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 20ml de PARAMONOCLOROFENOL
1 frasco com 20ml. de PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
1 frasco com 20ml de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN

Frasco
com 20ml

• Ação anti bacteriana de curta duração.

• Potencializa a ação anti-infecciosa.

• Potencializa a ação anti-infecciosa local.

PARAMONOCLOROFENOL

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO

PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO:

TERGIPOL / TERGENCAL
Solução Detergente

• Agente de limpeza;
• Possui hidróxido de cálcio.

• Agente de limpeza;
•  Sem hidróxido de cálcio na formulação.
TERGENCAL

TERGIPOL

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 200ml de TERGIPOL
1 frasco com 200ml de TERGENCAL

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 200ml de TERGIPOL

MAIS
INFORMAÇÕES

pH
alcalino
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IODOFÓRMIO
Componente para Pasta Obturadora de Canal Radicular

FORMOCRESOL
Material para medicação intra canal

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de FORMOCRESOL

Medicação à 
distância

Efi caz curativo de 
demora

Desinfecção 
do canal radicular

• Para fi xar as polpas vivas, mantendo-as inertes;
• Possibilitar a conservação do dente decíduo até a  

exfoliação fi siológica (pulpotomia);
• Desinfeccionar canais necróticos. 

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10g de IODOFÓRMIO

ENDO PTC
Material Auxiliar na Instrumentação de Canais Radiculares

• Auxilia  no  preparo químico-mecânico  do  canal  
radicular, utilizado  alternadamente  com  as  soluções  
de hipoclorito de sódio.

APRESENTAÇÃO:
Seringa: 2 seringas com 3g de ENDO PTC
Frasco: 1 frasco com 25g de ENDO PTC

Garantia de limpeza 
efi ciente

Aumento na 
permeabilidade 

dentinária

Forte ação 
antisséptica

Diminui risco de entrave 
dos instrumentos nas 

paredes do canal: 
previne fratura e 

acidentes

 Capacidade detergente: 
totalmente solúvel em 

água

Estável mesmo 
em temperatura 

ambiente.

Forte ação 
antisséptica

Anti-infeccioso Proporciona intensa 
radiopacidade.

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO:
Seringa: 2 seringas com 3g de ENDO PTC
Frasco: 1 frasco com 25g de ENDO PTC
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EDTA GEL

EDTA TRISSÓDICO

Agente Quelante

Agente Quelante

PULP FILL KIT
Cimento endodôntico à base de óxido de Zinco e Eugenol

A fórmula de EDTA 
LÍQUIDO confere ao 
produto um maior 

poder dissolvente ou 
dispersante

• Facilita a instrumentação endodôntica; no tratamento 
químico da raiz em cirurgia periodontal; como 
coadjuvante na raspagem da superfície radicular e 
descontaminação de implantes e para auxiliar a limpeza 
de condutos que receberão a cimentação de pinos.  

APRESENTAÇÃO:
2 seringas com 3g de EDTA GEL
+ acessórios.

Facilidade 
de aplicação

Com bico 
aplicador

Hidrossolúvel: 
não deixa resíduos

Ação rápida e 
segura

Viscosidade: desenvolvida 
para escoar por toda a parede 

do canal radicular

• Facilita a instrumentação endodôntica, principalmente 
dos condutos atresiados -  lubrifi cante;

• Melhora a qualidade da cimentação de núcleos, remove 
a “smear layer” do interior dos condutos preparados;

• Facilita a penetração de agentes adesivos ou cimentos 
no interior dos canalículos dentinários.  

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 20ml de EDTA Trissódico Líquido

Compatível com os 
tecidos

Altamente 
efi ciente

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 12g de PULP FILL pó
+ 1 frasco com 10ml de PULP FILL líquido

Ótimo selamento 
marginal

Bismuto e bário: 
otimizam a radiopacidade

Pegajoso – 
alta adesividade entre o 

cone e o canal

Pronto para
o uso

Economia 
de tempo e 

produto

pH 8,5 a 9

Atividade quelante 
intensa

Irritação tecidual 
nula -  pH entre 7,0 

e 8,0

Presença de resina: 
melhora as 

características de 
mistura e retarda o 

tempo de presa

Partículas de pó 
pequenas:

melhor incorporação 
ao líquido

Estável:
não sofre contração

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES
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N-RICKERT KIT

EUCALIPTOL

CITROL

Cimento Endodôntico

Solvente de Guta-Percha

Solvente de Guta-Percha

Solvente de Guta-Percha

• Presença de resina -  melhora as características de 
mistura;

• Alta adesividade e penetração – grande escoamento;
• Radiopacidade elevada – presença da prata;
• Ação antibacteriana - eugenol, timol e prata.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10g de N-RICKERT pó
+ 1 frasco com 10ml de N-RICKERT líquido

Contém Prata 
precipitada

Maior
estabilidade

• Solvente dos cones de guta-percha, 
para auxiliar a desobturação de canais 
radiculares, quando retratamento 
endodôntico é necessário;

• À base de óleo essencial de eucalipto;
• Odor aromático e canforáceo.

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de EUCALIPTOL

Odor aromático
Potente solvente 
de guta-percha

• Solvente dos cones de guta-percha, para auxiliar 
a desobturação de canais radiculares, quando 
retratamento endodôntico é necessário.

À base de óleo de 
casca de laranja

Não tóxico ao 
profi ssional, ao paciente  

e ao meio ambiente

Ação rápida e efi caz

Inócuo aos tecídos 
adjacentes e à

estrutura dentária

Odor agradável
de laranja

Grande capacidade 
de solvência para 

guta-percha

APRESENTAÇÃO:
1 frasco com 10ml de CITROL

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

MAIS
INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO:
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