
Catálogo de Produtos





Institucional 03

Fundada em 1953, a Lysanda é uma das mais tradicionais empresas da 
indústria odontológica brasileira.
Com processos de fabricação preservados por gerações e um sistema de 
gestão da qualidade ISO 9001 e ISO 13485, a Lysanda busca sempre 
fabricar e fornecer produtos odontológicos que atendam às necessidades 
e expectativas de seus clientes, por meio da melhoria contínua de nosso
sistema de gestão da qualidade, em conformidade com as normas e 
demais requisitos aplicáveis.
Na Lysanda, o cliente é sempre o mais importante e asseguramos que seus 
requisitos são determinados e atendidos prontamente.
Além de sempre buscarmos a satisfação de todos desde a escolha da
matéria prima até a entrega do produto final.
A Lysanda entrega tradição ao mercado há mais de meio século e com sua 
filosofia tornou-se referência na odontologia brasileira, oferecendo sempre 
a excelência em seus produtos para os profissionais da área.

Dorival Castellari Filho
Diretor Comercial
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Eugenol Puro ou associado ao fenol é o curativo ideal nas hiperemias pulpares 
e pulpites dadas suas qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas. 
É ainda muito empregado na conhecida pasta de óxido de zinco-eugenol para 
forrar cavidades, obturar canais, curativos em alvéolos.

Frasco com 20 ml       (Cód. 04002)

Eugenol

Linha de Cimentos 05

Lystemp é um material utilizado para cimentação provisória em procedimentos 
de prótese temporária ou definitiva. Sua composição radiopaca à base de Óxido 
de Zinco e Eugenol é resistente a mastigação, tem boa fixação, e é de fácil 
remoção quando necessário. 

Tubo de pasta base com 42g e tubo de 
pasta catalizadora com 15g      (Cód. 04104)

Lystemp

O Cimento Cirúrgico Lysanda é um produto destinado a proteger áreas operadas 
em cirurgias bucais. Composto por dois frascos, sendo um em pó, à base 
de óxido de zinco, e outro líquido, à base de Eugenol. Sua formulação de fácil 
mistura e manipulação, é de grande plasticidade e aderência aos tecidos.

Frasco com 50 g de cimento cirúrgico pó    (Cód. 04100)
Frasco com 20 ml de cimento cirúrgico líquido   (Cód. 04101)

Cimento Cirúrgico

Lysofill é um produto radiopaco a base de Óxido de Zinco e Eugenol, 
utilizado como cimento endodôntico.
Sua formulação apresenta fina granulação e é de fácil manipulação, 
obtendo-se como resultado uma mistura homogênea e de perfeito escoamento.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 20g de Lysofill pó     (Cód. 04103)
Kit com 20g de Lysofill pó e 10ml de Lysofill líquido   (Cód. 04102)

Lysofill

Disponível na seguinte opção:

Disponível na seguinte opção:

Disponível na seguinte opção:

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 50g       (Cód. 04001)

Óxido de Zinco

Cimento Provisório

Cimento Endodôntico

UTILIZADO
COMO CIMENTO

CIRÚRGICO

IDEAL PARA
REALIZAÇÂO

DE 
CURATIVOS

BOA 
FIXAÇÃO
E FÁCIL 

REMOÇÃO

O Óxido de Zinco pode ser utilizado no cimento de Óxido de Zinco+Eugenol 
(massa relativamente dura com algumas vantagens medicinais), como 
corporificador de pastas antissépticas, quer na conversão da polpa(capeamento), 
quer na obturação dos canais radiculares. 
É ainda muito usado sob a forma de pastas da obturação temporária de cavidades 
e como cimento cirúrgico após as operações na parede marginal.

PROTEGE
ÁREAS

OPERADAS

FÁCIL
MANIPULAÇÃO



Clareador Dental de 
Uso Caseiro!

O LySmile Gel é indicado para clareamento 
de dentes vitais, com o princípio ativo Peróxido 
de Carbamida, tornando-se efetivo na remoção
de manchas causadas por fatores congênitos,
sistêmicos, farmacológicos ou traumáticos, 
além de manchas causadas pelo envelhecimento.
Apresenta excelente resultado contra manchas
decorrentes de fluorose, especialmente ao
manchamento marrom. O LySmile Gel também
é indicado contra manchas de Tetraciclina de
primeiro grau e segundo grau.
Sua fórmula combina a alta viscosidade do gel, 
que não vaza da moldeira, com a aparência 
cristalina e uma mistura única do Nitrato de 
Potássio e Fluoreto de Sódio como agentes 
dessensibilizantes que reduzem ao máximo a 
sensibilidade dental durante o clareamento.

Disponível nas seguintes opções:

Lysmile Gel 10%  com 03 seringas de 3g e 03 ponteiras  (Cód. 04116)
Lysmile Gel 16%  com 03 seringas de 3g e 03 ponteiras  (Cód. 04110)
Lysmile Gel 22%  com 03 seringas de 3g e 03 ponteiras  (Cód. 04117)
Lysmile Gel 10%  com 01 seringa de 3g e 01 ponteira   (Cód. 04125)
Lysmile Gel 16%  com 01 seringa de 3g e 01 ponteira   (Cód. 04126)
Lysmile Gel 22%  com 01 seringa de 3g e 01 ponteira   (Cód. 04127)
Lysmile Gel 10%  com 03 seringas de 3g e 03 ponteiras   (Cód. 04129)
Lysmile Gel 16%  com 03 seringas de 3g e 03 ponteiras   (Cód. 04130)
Lysmile Gel 22%  com 03 seringas de 3g e 03 ponteiras   (Cód. 04131)
Lysmile Gel 10%  com 05 seringas de 3g e 05 ponteiras   (Cód. 04132)
Lysmile Gel 16%  com 05 seringas de 3g e 05 ponteiras   (Cód. 04133)
Lysmile Gel 22%  com 05 seringas de 3g e 05 ponteiras   (Cód. 04134)

NOVAS
EMBALAGENS

www.lysanda.com.br06

Disponível em caixas individuais, 
kit com 3 seringas  ou kit com 5 seringas 

contendo 1 porta moldeira,
2 placas para confecção das 

moldeiras e ponteiras.

LysDiamond é uma pasta de polimento universal indicada para ser utilizada em 
conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação 
no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral. 
O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte 
dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores.

Disponível na seguinte opção:
Embalagem com 01 seringa de 2,5g e 03 ponteiras   (Cód. 04109)

LysDiamond

Dentística e Estética 07

O LySense é indicado para tratamento de dentes com sensibilidade baixa, 
moderada e alta. Foi desenvolvido para aliviar a sensibilidade dental provocada
por agentes químicos e térmicos. Também é indicado para tratamento de 
sensibilidade que pode ser causada pelo clareamento dental. 

Disponível nas seguintes opções:

Lysense Gel 0,2%, embalagem com 01 seringa de 3g e 03 ponteiras  (Cód. 04112)
Lysense Gel 2%, embalagem com 01 seringa de 3g e 03 ponteiras  (Cód. 04111)

LySense Gel

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 01 seringa de 2,5g e 01 ponteira   (Cód. 04113)

LysDam Gel Barreira Gengival Fotopolimerizável

Pasta de Polimento Diamantada

Dessensibilizante 0,2% e 2%

LysDam Gel é uma resina fotopolimerizável, que funciona como barreira gengival, 
indicada como substituta do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival, 
nos casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados no procedimento 
clínico e como coadjuvante no isolamento absoluto para melhor vedação de um 
preparo cavitário ou tratamento endodôntico.

MELHORA
A VEDAÇÃO

FAZ O 
POLIMENTO
E DÁ BRILHO

ALIVIA A 
SENSIBILIDADE

Disponível nas seguintes opções:
10 placas de 1mm quadradas     (Cód. 04143)
10 placas de 1mm redondas     (Cód. 04144)
5 placas de 2mm quadradas     (Cód. 04145)
5 placas de 2mm redondas     (Cód. 04146)
5 placas de 3mm quadradas     (Cód. 04147)
5 placas de 3mm redondas     (Cód. 04148)

Placas para Moldeiras
LANÇAMENTOIndicada para confecção de moldeiras para clareamento dental.

   Fabricado em EVA (Vinil).
   Flexível não irrita a gengiva.
   Reproduz as arcadas com maior facilidade e fidelidade.
   Memória elástica, proporcionando maior durabilidade.
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O Fixador Radiográfico Lysanda é um produto destinado a fixação 
da imagem do exame na película de filme. 
Produto pronto para uso, não é necessário diluir. 

Disponível nas seguintes opções:
Frasco com 475ml      (Cód. 03009)

Fixador Radiográfico

Produto destinado a revelação da imagem do exame na película de filme. 
Produto pronto para uso, não é necessário diluir.  
Tempo estimado de 2 a 4 minutos.

Disponível nas seguintes opções:
Frasco com 475ml      (Cód. 03008)

Revelador Radiográfico

DESTINADO
A FIXAÇÃO
DA IMAGEM

DESTINADO
A REVELAÇÃO

DA IMAGEM

LysAc Gel 37 é o condicionador ácido ideal para uso clínico nos procedimentos que 
visam à aderência de materiais ao esmalte e dentina. A ação do produto proporciona 
uma superfície com a aparência fosca, levemente rugosa, o que facilita a aderência.
Possui corante azul para facilitar a visualização durante a aplicação, não escorre do 
local aplicado, totalmente solúvel em água para garantir sua total remoção da superfície 
de aplicação, eliminando a possibilidade de manchas no esmalte e na dentina.  

Disponível na seguinte opção:

Lysac Gel 37%, embalagem com 03 seringas de 2,5ml e 03 ponteiras (Cód. 04108)

Lysac Gel Ácido Gel a 37%
ELIMINA

MANCHAS NO 
  ESMALTE

O Lysfluor é indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após 
condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento. 
Não tem corantes.
    Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. 
    Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%.
    Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia.
    Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer.
    Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais

Lysfluor

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 200ml sabor Tutti Frutti     (Cód. 04135)
Frasco  com 200ml sabor Morango     (Cód. 04136)

Lysfluor Flúor Gel Acidulado

Flúor Gel Neutro

O Lysfluor é indicado para a prevenção de cáries.
   Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento.
   Flúor fosfato acidulado 1,23% e pigmentado.
   Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia.
   Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer.
   Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. 

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Disponível nas seguintes opções:
Frasco  com 200ml sabor menta     (Cód. 04137)
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O Profilys é indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, 
placas, matéria alba e resíduos orais. 
- Contém Flúor e apresenta viscosidade ideal
- Não contém óleo. 

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem com 90g sabor Uva     (Cód. 04138)
Embalagem com 90g sabor Morango    (Cód. 04139)

Profilys

O Bicarbonato de Sódio é um produto oficinal, presente na Farmacopéia 
Brasileira, e totalmente desenvolvido para ser utilizado em qualquer aparelho 
de jateamento para profilaxia. Sua granulometria e alto grau de pureza permitem 
uma excelente qualidade para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 200g Sem Sabor     (Cód. 04011)
Frasco com 200g sabor Morango     (Cód. 04012)

Lysbic

Pasta Profilática

Bicarbonato de Sódio

Disponível nas seguintes opções:
Embalagem 5% com 1 seringa com 2,5g e ponteiras   (Cód. 04119)
Embalagem 10% com 1 seringa com 2,5g e ponteiras   (Cód. 04120)

Ácido Fluorídrico 5% ou 10% Condicionador de Porcelana

O Condicionador Ácido Fluorídrico é utilizado no condicionamento ácido de 
porcelanas e peças protéticas com o intuito de facilitar e aprimorar a ancoragem 
mecânica, obtendo assim uma melhor adesão.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

É um agente de ligação com o propósito de aumentar a adesão química entre 
materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, 
tais como cerômeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que 
contém fase vítrea.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 5ml       (Cód. 04156)

Silano Agente de União Silano
LANÇAMENTO

A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade 
e peso, muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, 
amálgama e resina acrílica. Pode ser utilizada em conjunto com o LysAc Gel (Ácido 
fosfórico a 37%) para microabrasão em tratamentos de manchas por fluorose.  

Disponível na seguinte opção:

Frasco com 100g       (Cód. 04009)

Pedra Pomes Limpeza e polimento
TRATA 

MANCHAS
POR 

FLUOROSE
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    Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais

Lysfluor

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 200ml sabor Tutti Frutti     (Cód. 04135)
Frasco  com 200ml sabor Morango     (Cód. 04136)

Lysfluor Flúor Gel Acidulado

Flúor Gel Neutro

O Lysfluor é indicado para a prevenção de cáries.
   Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento.
   Flúor fosfato acidulado 1,23% e pigmentado.
   Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia.
   Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer.
   Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. 

LANÇAMENTO
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Disponível nas seguintes opções:
Frasco  com 200ml sabor menta     (Cód. 04137)
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O Profilys é indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, 
placas, matéria alba e resíduos orais. 
- Contém Flúor e apresenta viscosidade ideal
- Não contém óleo. 

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem com 90g sabor Uva     (Cód. 04138)
Embalagem com 90g sabor Morango    (Cód. 04139)

Profilys

O Bicarbonato de Sódio é um produto oficinal, presente na Farmacopéia 
Brasileira, e totalmente desenvolvido para ser utilizado em qualquer aparelho 
de jateamento para profilaxia. Sua granulometria e alto grau de pureza permitem 
uma excelente qualidade para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 200g Sem Sabor     (Cód. 04011)
Frasco com 200g sabor Morango     (Cód. 04012)

Lysbic

Pasta Profilática

Bicarbonato de Sódio

Disponível nas seguintes opções:
Embalagem 5% com 1 seringa com 2,5g e ponteiras   (Cód. 04119)
Embalagem 10% com 1 seringa com 2,5g e ponteiras   (Cód. 04120)

Ácido Fluorídrico 5% ou 10% Condicionador de Porcelana

O Condicionador Ácido Fluorídrico é utilizado no condicionamento ácido de 
porcelanas e peças protéticas com o intuito de facilitar e aprimorar a ancoragem 
mecânica, obtendo assim uma melhor adesão.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

É um agente de ligação com o propósito de aumentar a adesão química entre 
materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, 
tais como cerômeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que 
contém fase vítrea.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 5ml       (Cód. 04156)

Silano Agente de União Silano
LANÇAMENTO

A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade 
e peso, muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, 
amálgama e resina acrílica. Pode ser utilizada em conjunto com o LysAc Gel (Ácido 
fosfórico a 37%) para microabrasão em tratamentos de manchas por fluorose.  

Disponível na seguinte opção:

Frasco com 100g       (Cód. 04009)

Pedra Pomes Limpeza e polimento
TRATA 

MANCHAS
POR 

FLUOROSE



Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 unid. branca, tamanho adulto     (Cód. 04234)
Embalagem com 1 unid. azul, tamanho adulto          (Cód. 04276)
Embalagem com 1 unid. rosa, tamanho adulto        (Cód. 04275)
Embalagem com 1 unid. transparente, tamanho adulto    (Cód. 04277)

Disponível com glitter. Consulte!

Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, 
profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas.
    Esterilização em Autoclave a 137°C.
    Garante o uso seguro para o paciente, além de um design moderno e confortável.
    O profissional não precisa ficar segurando.

Afastador Expandex
LANÇAMENTO

41mm

135mm

94mm

Disponível na seguinte opção:

Afastador Labial em U Adulto, embalagem com 1 unidade   (Cód. 04238)
Afastador Labial em V Adulto, embalagem com 1 unidade    (Cód. 04240)
Afastador Labial em U Adulto, na cor preta, 
embalagem com 1 unidade        (Cód. 04239)
Afastador Labial em V Adulto, na cor preta, 
embalagem com 1 unidade        (Cód. 04241)

Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de 
brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas
    Esterilização em Autoclave a 137°C.
    Garante o uso seguro para o paciente. 
    Design moderno e confortável.

Afastador Labial em U & V
LANÇAMENTO

Disponível nas seguintes opções:

Na cor azul, embalagem com 2 unidades, adulto   (Cód. 04296)
Na cor azul, embalagem com 2 unidades, infantil   (Cód. 04297)
Na cor rosa, embalagem com 2 unidades, adulto   (Cód. 04300)
Na cor rosa, embalagem com 2 unidades, infantil   (Cód. 04301)

Indicado para manter a boca do paciente aberta, para melhor visão do campo 
operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos.
    Material: Silicone.
    Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm I Infantil: 30x 25x18 mm.
    Validade: 5 anos.
    Autoclavável à 134°C.

Abritec Adulto / Infantil
BREVE

LANÇAMENTO
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Disponível nas seguintes opções:
Sabor morango, embalagem com 30g   (Cód. 04174)
Sabor menta, embalagem com 30g    (Cód. 04175)
Sabor maçã verde, embalagem com 30g   (Cód. 04176)

LipLys Protetor Labial

Protege os lábios do paciente durante a aplicação de jato de bicarbonato, no 
isolamento e na colocação do afastador bucal. Por sua ação lubrificante e 
emoliente também é indicado na prevenção do ressecamento provocado pelo frio.

LANÇAMENTO
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Embalagem com 1 unidade, tamanho adulto        (Cód. 04270)

Disponível na seguinte opção:

O Arco de Ostby Simples foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, 
proporcionando um isolamento absoluto no dente a ser restaurado. 
Este produto foi desenvolvido em material bastante resistente, para esterilização 
em autoclave. 
Garanta o uso seguro para o paciente.
   Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto 
do dente a ser restaurado; 
   Produzido com material plástico: maior flexibilidade; 
   Esterilização em Autoclave à 121°C;

Arco de Ostby Autoclavável

Dobrável

LANÇAMENTO

85mm

78mm

106mm

113mm

Desenvolvido para auxiliar o profissional em diversas atividades na odontologia. O seu uso está indicado 
basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias
intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. O seu material é bastante resistente aos diversos 
procedimentos de esterilização, garantindo o uso seguro para o paciente, além de um design moderno e 
confortável.

Dica Lysanda  I Vantagens do uso do afastador labial

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 unidade, tamanho adulto        (Cód. 04298)

Foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, proporcionando um isolamento 
absoluto no dente a ser restaurado.
    Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado.
    Disponível nos tamanho Adulto 
    Esterilização em Autoclave à 137°C.
 

Arco de Ostby
BREVE

LANÇAMENTO

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 afastador labial autoclavável    (Cód. 04295)

Ideal para ser usado em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia.
    Fabricado em poliacetal, cor branco.
    Afasta lábios, bochechas e língua.
    Possui um bloqueador de língua, que evita o desconforto do paciente durante o 
tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
    Além de ser bastante eficiente, fornece a exposição da área de trabalho, sem a necessidade 
do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar, pois afasta lábios e bochechas.
    Autoclavável até 134°C.

Afastador Labial Autoclavável
BREVE

LANÇAMENTO



Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 unid. branca, tamanho adulto     (Cód. 04234)
Embalagem com 1 unid. azul, tamanho adulto          (Cód. 04276)
Embalagem com 1 unid. rosa, tamanho adulto        (Cód. 04275)
Embalagem com 1 unid. transparente, tamanho adulto    (Cód. 04277)

Disponível com glitter. Consulte!

Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, 
profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas.
    Esterilização em Autoclave a 137°C.
    Garante o uso seguro para o paciente, além de um design moderno e confortável.
    O profissional não precisa ficar segurando.

Afastador Expandex
LANÇAMENTO

41mm

135mm

94mm

Disponível na seguinte opção:

Afastador Labial em U Adulto, embalagem com 1 unidade   (Cód. 04238)
Afastador Labial em V Adulto, embalagem com 1 unidade    (Cód. 04240)
Afastador Labial em U Adulto, na cor preta, 
embalagem com 1 unidade        (Cód. 04239)
Afastador Labial em V Adulto, na cor preta, 
embalagem com 1 unidade        (Cód. 04241)

Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de 
brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas
    Esterilização em Autoclave a 137°C.
    Garante o uso seguro para o paciente. 
    Design moderno e confortável.

Afastador Labial em U & V
LANÇAMENTO

Disponível nas seguintes opções:

Na cor azul, embalagem com 2 unidades, adulto   (Cód. 04296)
Na cor azul, embalagem com 2 unidades, infantil   (Cód. 04297)
Na cor rosa, embalagem com 2 unidades, adulto   (Cód. 04300)
Na cor rosa, embalagem com 2 unidades, infantil   (Cód. 04301)

Indicado para manter a boca do paciente aberta, para melhor visão do campo 
operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos.
    Material: Silicone.
    Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm I Infantil: 30x 25x18 mm.
    Validade: 5 anos.
    Autoclavável à 134°C.

Abritec Adulto / Infantil
BREVE

LANÇAMENTO
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Disponível nas seguintes opções:
Sabor morango, embalagem com 30g   (Cód. 04174)
Sabor menta, embalagem com 30g    (Cód. 04175)
Sabor maçã verde, embalagem com 30g   (Cód. 04176)

LipLys Protetor Labial

Protege os lábios do paciente durante a aplicação de jato de bicarbonato, no 
isolamento e na colocação do afastador bucal. Por sua ação lubrificante e 
emoliente também é indicado na prevenção do ressecamento provocado pelo frio.
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Embalagem com 1 unidade, tamanho adulto        (Cód. 04270)

Disponível na seguinte opção:

O Arco de Ostby Simples foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, 
proporcionando um isolamento absoluto no dente a ser restaurado. 
Este produto foi desenvolvido em material bastante resistente, para esterilização 
em autoclave. 
Garanta o uso seguro para o paciente.
   Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto 
do dente a ser restaurado; 
   Produzido com material plástico: maior flexibilidade; 
   Esterilização em Autoclave à 121°C;

Arco de Ostby Autoclavável

Dobrável

LANÇAMENTO

85mm

78mm

106mm

113mm

Desenvolvido para auxiliar o profissional em diversas atividades na odontologia. O seu uso está indicado 
basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias
intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. O seu material é bastante resistente aos diversos 
procedimentos de esterilização, garantindo o uso seguro para o paciente, além de um design moderno e 
confortável.

Dica Lysanda  I Vantagens do uso do afastador labial

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 unidade, tamanho adulto        (Cód. 04298)

Foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, proporcionando um isolamento 
absoluto no dente a ser restaurado.
    Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado.
    Disponível nos tamanho Adulto 
    Esterilização em Autoclave à 137°C.
 

Arco de Ostby
BREVE

LANÇAMENTO

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 afastador labial autoclavável    (Cód. 04295)

Ideal para ser usado em clareamento, colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia.
    Fabricado em poliacetal, cor branco.
    Afasta lábios, bochechas e língua.
    Possui um bloqueador de língua, que evita o desconforto do paciente durante o 
tratamento e facilita os procedimentos executados pelo profissional.
    Além de ser bastante eficiente, fornece a exposição da área de trabalho, sem a necessidade 
do uso das mãos do profissional ou de seu auxiliar, pois afasta lábios e bochechas.
    Autoclavável até 134°C.

Afastador Labial Autoclavável
BREVE

LANÇAMENTO



Cera Natural é uma cera incolor geralmente usada na elaboração de
aparelhos ortodônticos removíveis, alívios de modelos de gesso para
aplicação de resina acrílica.  

Agradável cheiro de Tutti-Frutti 
e perfeita impressão.

para quem procura mais qualidade
com o melhor custo!

A Cera 7 Lysanda é indicada para impressão ou
registro de mordidas. No laboratório é usada para

confecção de roletes de oclusão e escultura gengival
das próteses totais e parciais removíveis.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.  (Cód. 05010)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera.  (Cód. 05012)

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.      (Cód. 05001)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera. (Cód. 05005)

Cera Natural

Cera 7

Cera Articulação é muito usada para alívio de contatos prematuros
retenções na moldagem, ajuste de modelos em articulador e também,
para medir a altura da articulação do paciente. 

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 5 lâminas de cera.  (Cód. 05004)
Caixa com 2.250g contendo - 50 lâminas de cera.  (Cód. 05008)

Cera Articulação

Tem a mesma função da cera 7 para ser usada em regiões muito quentes.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.  (Cód. 05009)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera.  (Cód. 05014)

Cera 7 Regionalizada

+7 +
150.000 99.99%

Anos de
Mercado

Caixas de Cera
produzidas por ano

de Clientes
satisfeitos

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
1,7mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
1,7mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
5,3mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
1,7mm
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Cera 9 é usada para impressão ou registro de mordidas. No laboratório usada
para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais
e parciais removíveis, geralmente é usada em dias quentes por ter uma
consistência mais dura. Ela possui uma cor mais clara que a cera 7.
  

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.   (Cód. 05002)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera.  (Cód. 05006)

Cera 9

Auxilia na elaboração de próteses dentárias, ajuste de moldeira de estoque 
e ajuste de modelos em articulador, entre outros. 

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 5 lâminas de cera.   (Cód. 05003)
Caixa com 2.250g contendo - 50 lâminas de cera.   (Cód. 05007)

Cera Utilidade

Cera Utilidade Natural tem a mesma utilização da vermelha e ainda é usada
por alguns profi ssionais como cera de proteção das gengivas no uso dos
aparelhos ortodônticos.  Cera incolor.  

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 5 lâminas de cera.   (Cód. 05011)
Caixa com 2.250g contendo - 50 lâminas de cera.  (Cód. 05013)

Cera Utilidade Natural

A Cera Ortodôntica Lysanda é utilizada para proteção dos brakets dos 
aparelhos ortodônticos quando em uso. Cera Aromatizada 

Disponível na seguinte opção:

Embalagem contendo 10 caixinhas com 5 bastões de cera (Cód. 05029)
Embalagem contendo 10 caixinhas com glitter, 
com 5 bastões de cera     (Cód. 05070)  

Cera Ortodôntica e Caixinhas com e sem Glitter

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
1,7mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
5,3mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
5,3mm

A Cera Ortodôntica Lysanda é utilizada para proteção dos brakets dos 
aparelhos ortodônticos quando em uso.

Disponível na seguinte opção:

Embalagem contendo 10 caixinhas com 5 bastões de cera (Cód. 05071)

Cera Ortodôntica Aloe Vera + vitamina E EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
5,3mm

Comprimento: 
Espessura: 

50mm
5mm



Cera Natural é uma cera incolor geralmente usada na elaboração de
aparelhos ortodônticos removíveis, alívios de modelos de gesso para
aplicação de resina acrílica.  

Agradável cheiro de Tutti-Frutti 
e perfeita impressão.

para quem procura mais qualidade
com o melhor custo!

A Cera 7 Lysanda é indicada para impressão ou
registro de mordidas. No laboratório é usada para

confecção de roletes de oclusão e escultura gengival
das próteses totais e parciais removíveis.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.  (Cód. 05010)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera.  (Cód. 05012)

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.      (Cód. 05001)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera. (Cód. 05005)

Cera Natural

Cera 7

Cera Articulação é muito usada para alívio de contatos prematuros
retenções na moldagem, ajuste de modelos em articulador e também,
para medir a altura da articulação do paciente. 

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 5 lâminas de cera.  (Cód. 05004)
Caixa com 2.250g contendo - 50 lâminas de cera.  (Cód. 05008)

Cera Articulação

Tem a mesma função da cera 7 para ser usada em regiões muito quentes.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.  (Cód. 05009)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera.  (Cód. 05014)

Cera 7 Regionalizada

+7 +
150.000 99.99%

Anos de
Mercado

Caixas de Cera
produzidas por ano

de Clientes
satisfeitos

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE
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1,7mm
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140mm
70mm
1,7mm
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Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
5,3mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
1,7mm

Linha de Ceras12 Linha de Ceras 13

Cera 9 é usada para impressão ou registro de mordidas. No laboratório usada
para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais
e parciais removíveis, geralmente é usada em dias quentes por ter uma
consistência mais dura. Ela possui uma cor mais clara que a cera 7.
  

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 18 lâminas de cera.   (Cód. 05002)
Caixa com 2.250g contendo - 180 lâminas de cera.  (Cód. 05006)

Cera 9

Auxilia na elaboração de próteses dentárias, ajuste de moldeira de estoque 
e ajuste de modelos em articulador, entre outros. 

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 5 lâminas de cera.   (Cód. 05003)
Caixa com 2.250g contendo - 50 lâminas de cera.   (Cód. 05007)

Cera Utilidade

Cera Utilidade Natural tem a mesma utilização da vermelha e ainda é usada
por alguns profi ssionais como cera de proteção das gengivas no uso dos
aparelhos ortodônticos.  Cera incolor.  

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 225g contendo - 5 lâminas de cera.   (Cód. 05011)
Caixa com 2.250g contendo - 50 lâminas de cera.  (Cód. 05013)

Cera Utilidade Natural

A Cera Ortodôntica Lysanda é utilizada para proteção dos brakets dos 
aparelhos ortodônticos quando em uso. Cera Aromatizada 

Disponível na seguinte opção:

Embalagem contendo 10 caixinhas com 5 bastões de cera (Cód. 05029)
Embalagem contendo 10 caixinhas com glitter, 
com 5 bastões de cera     (Cód. 05070)  

Cera Ortodôntica e Caixinhas com e sem Glitter
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Largura: 
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140mm
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5,3mm

A Cera Ortodôntica Lysanda é utilizada para proteção dos brakets dos 
aparelhos ortodônticos quando em uso.

Disponível na seguinte opção:

Embalagem contendo 10 caixinhas com 5 bastões de cera (Cód. 05071)

Cera Ortodôntica Aloe Vera + vitamina E EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
70mm
5,3mm

Comprimento: 
Espessura: 

50mm
5mm
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Cera Rolete é um pré-moldado de alta flexibilidade em formato pronto de 
plano de cera para definição da altura oclusal da prótese. Facilitando o 
trabalho do profissional na confecção dos planos.

Disponível nas seguintes opções:
Caixa com 300g contendo 20 tiras de cera macia  (Cód. 05028)
Caixa com 300g contendo 20 tiras de cera regular   (Cód. 05027)

Cera Rolete

A Cera Periférica é utilizada para individualização e selamento da borda 
das moldeiras, cria retenção evitando o deslocamento do alginato e 
formação de bolhas na porção periférica na moldagem do fundo de saco. 
Fácil colocação na borda da moldeira.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 220g de Cera No 06 com 40 bastões na cor azul (Cód. 05024)
Caixa com 220g de Cera No 06 com 40 bastões na cor branca (Cód. 05025)
Caixa com 220g de Cera No 07 com 28 bastões na cor rosa (Cód. 05026)

Cera Periférica

Cera para esculpir dentes, muito usada por alunos no início 
do curso de prótese dentária. 
Cera de alta qualidade, não é quebradiça.
Cera Macro - 20x20x50mm
Cera Micro - 15x15x40mm

Cera para Escultura

PRÉ-MOLDADA

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

BLOCOS 
PRÉ-MOLDADOS

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor marrom  (Cód. 05016)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor marfim  (Cód. 05017)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor verde  (Cód. 05018)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor azul  (Cód. 05019)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor rosa  (Cód. 05042)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor marrom  (Cód. 05020)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor marfim  (Cód. 05021)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor verde  (Cód. 05022)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor azul  (Cód. 05023)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor rosa  (Cód. 05043)

Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor marrom      (Cód. 05033)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor marfim        (Cód. 05034)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor verde           (Cód. 05035)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor azul               (Cód. 05036)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor rosa             (Cód. 05044)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor marrom      (Cód. 05037)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor marfim       (Cód. 05038)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor verde          (Cód. 05039)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor azul             (Cód. 05040)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor rosa            (Cód. 05045)

225mm 54mm
6,5mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
13mm
10mm

Muita gente passa pelo tratamento ortodôntico sem saber de sua existência, mas a cera ortodôntica é a 
salvação de muitos pacientes nos primeiros dias com aparelho. Essa massinha bem flexível consegue 
manter a sua boca longe dos desconfortos comuns do acessório. "Ela é utilizada para prevenir ou proteger 
irritações ou aftas na mucosa bucal decorrentes da adaptação ao aparelho ortodôntico ou incômodo e
m caso de quebras de bráquetes ou fios"

Dica Lysanda  I O que a Cera Ortodôntica faz pela sua saúde bucal?
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Cera para enceramento progressivo.
Características e benefícios:
   Fazer enceramento progressivo utilizando a técnica de Peter Thomas no modelo de gesso.
   Utilizar um instrumental (tipo gotejador aquecido) para que a cera fique fluida e possibilite 
a confecção do dente.
Kit Cera com bastões divididos igualmente em 4 cores diferentes dentro do pote.
As cores são: Azul, Verde, Vermelho e Amarelo.

Indicado para colocação do sprue no padrão de cera.
Cera pegajosa em bastão de 06x65mm comprimento.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco contendo 20 unidades    (Cód. 05061)

Cera Pegajosa em Bastão

Disponível na seguinte opção:

Frasco contendo 20 unidades em 4 cores diferentes  (Cód. 05062)

Cera 4 Cores em Bastão

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Indicado para fazer enceramento progressivo utilizando a técnica de Peter Thomas
no modelo de gesso.

Disponível na seguinte opção:

Embalagem contendo 5 latas, nas seguintes cores: azul, verde, rosa,
amarela e cera pegajosa     (Cód. 05066)

Cera 4 Cores em lata
LANÇAMENTO

Comprimento: 
Espessura: 

60mm
5,5mm

Comprimento: 
Espessura: 

60mm
5,5mm

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 500ml     (Cód. 03010)

Lyslimp
LANÇAMENTO

Indicado na remoção de resíduos de ceras e gorduras e graxas em geral.
   Pode ser utilizado em técnicas convencionais e microondas.
   Elimina resíduos de cera, gordura e graxas em geral.
   Totalmente inodoro e não deixa resíduos.

Removedor de Ceras Ultra

Utilizada para desenvolver padrões de cera para restaurações metálicas, 
coroas, pontes e P.P.R. (Prótese Parcial Removível). A Cera Incrustação 
oferece elevado coeficiente de expansão térmica por grau de temperatura, 
permitindo que os padrões sejam convertidos em metal ou cerâmica 
por meio de fundição.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem com 4 blocos de cera     (Cód. 05015)

Cera Incrustação
PRÉ-MOLDADA

PARA 
FACILITAÇÃO

Comprimento: 
Largura: 

126mm
63mm
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Cera Rolete é um pré-moldado de alta flexibilidade em formato pronto de 
plano de cera para definição da altura oclusal da prótese. Facilitando o 
trabalho do profissional na confecção dos planos.

Disponível nas seguintes opções:
Caixa com 300g contendo 20 tiras de cera macia  (Cód. 05028)
Caixa com 300g contendo 20 tiras de cera regular   (Cód. 05027)

Cera Rolete

A Cera Periférica é utilizada para individualização e selamento da borda 
das moldeiras, cria retenção evitando o deslocamento do alginato e 
formação de bolhas na porção periférica na moldagem do fundo de saco. 
Fácil colocação na borda da moldeira.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 220g de Cera No 06 com 40 bastões na cor azul (Cód. 05024)
Caixa com 220g de Cera No 06 com 40 bastões na cor branca (Cód. 05025)
Caixa com 220g de Cera No 07 com 28 bastões na cor rosa (Cód. 05026)

Cera Periférica

Cera para esculpir dentes, muito usada por alunos no início 
do curso de prótese dentária. 
Cera de alta qualidade, não é quebradiça.
Cera Macro - 20x20x50mm
Cera Micro - 15x15x40mm

Cera para Escultura

PRÉ-MOLDADA

EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE

BLOCOS 
PRÉ-MOLDADOS

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor marrom  (Cód. 05016)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor marfim  (Cód. 05017)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor verde  (Cód. 05018)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor azul  (Cód. 05019)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Regular na cor rosa  (Cód. 05042)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor marrom  (Cód. 05020)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor marfim  (Cód. 05021)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor verde  (Cód. 05022)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor azul  (Cód. 05023)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Regular na cor rosa  (Cód. 05043)

Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor marrom      (Cód. 05033)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor marfim        (Cód. 05034)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor verde           (Cód. 05035)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor azul               (Cód. 05036)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor rosa             (Cód. 05044)
Caixa com 10 blocos de cera Micro Macia na cor marrom      (Cód. 05037)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor marfim       (Cód. 05038)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor verde          (Cód. 05039)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor azul             (Cód. 05040)
Caixa com 12 blocos de cera Macro Macia na cor rosa            (Cód. 05045)

225mm 54mm
6,5mm

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

140mm
13mm
10mm

Muita gente passa pelo tratamento ortodôntico sem saber de sua existência, mas a cera ortodôntica é a 
salvação de muitos pacientes nos primeiros dias com aparelho. Essa massinha bem flexível consegue 
manter a sua boca longe dos desconfortos comuns do acessório. "Ela é utilizada para prevenir ou proteger 
irritações ou aftas na mucosa bucal decorrentes da adaptação ao aparelho ortodôntico ou incômodo e
m caso de quebras de bráquetes ou fios"

Dica Lysanda  I O que a Cera Ortodôntica faz pela sua saúde bucal?
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Cera para enceramento progressivo.
Características e benefícios:
   Fazer enceramento progressivo utilizando a técnica de Peter Thomas no modelo de gesso.
   Utilizar um instrumental (tipo gotejador aquecido) para que a cera fique fluida e possibilite 
a confecção do dente.
Kit Cera com bastões divididos igualmente em 4 cores diferentes dentro do pote.
As cores são: Azul, Verde, Vermelho e Amarelo.

Indicado para colocação do sprue no padrão de cera.
Cera pegajosa em bastão de 06x65mm comprimento.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco contendo 20 unidades    (Cód. 05061)

Cera Pegajosa em Bastão

Disponível na seguinte opção:

Frasco contendo 20 unidades em 4 cores diferentes  (Cód. 05062)

Cera 4 Cores em Bastão

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Indicado para fazer enceramento progressivo utilizando a técnica de Peter Thomas
no modelo de gesso.

Disponível na seguinte opção:

Embalagem contendo 5 latas, nas seguintes cores: azul, verde, rosa,
amarela e cera pegajosa     (Cód. 05066)

Cera 4 Cores em lata
LANÇAMENTO

Comprimento: 
Espessura: 

60mm
5,5mm

Comprimento: 
Espessura: 

60mm
5,5mm

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 500ml     (Cód. 03010)

Lyslimp
LANÇAMENTO

Indicado na remoção de resíduos de ceras e gorduras e graxas em geral.
   Pode ser utilizado em técnicas convencionais e microondas.
   Elimina resíduos de cera, gordura e graxas em geral.
   Totalmente inodoro e não deixa resíduos.

Removedor de Ceras Ultra

Utilizada para desenvolver padrões de cera para restaurações metálicas, 
coroas, pontes e P.P.R. (Prótese Parcial Removível). A Cera Incrustação 
oferece elevado coeficiente de expansão térmica por grau de temperatura, 
permitindo que os padrões sejam convertidos em metal ou cerâmica 
por meio de fundição.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem com 4 blocos de cera     (Cód. 05015)

Cera Incrustação
PRÉ-MOLDADA

PARA 
FACILITAÇÃO

Comprimento: 
Largura: 

126mm
63mm



Pela sua opacidade, possibilita melhor visualização dos detalhes. 
Disponível na cores: amarela, azul, branca, marrom, rosa ou verde. 

Cera Opaca para Escultura de Prótese Fixa 
e Enceramento Diagnóstico

Disponível na seguinte opção:

Lata 50g, na cor rosa         (Cód. 05052)

Lata 50g, na cor branca   (Cód. 05050)

Lata 50g, na cor amarela   (Cód. 05048)

Lata 50g, na cor marrom   (Cód. 05051)

Lata 50g, na cor azul         (Cód. 05049)

Lata 50g, na cor verde   (Cód. 05053)

Cera Acrílica Branca

Ceras em lata

A maior eficiência em pequenas quantidades

Cera Pegajosa para Escultura de Prótese Fixa

Utilizada para colocação do sprue no padrão de cera.

Disponível na seguinte opção:

Lata 50g, diversas cores    (Cód. 05059)

Ideal no enceramento de facetas
Disponível na seguinte opção:
Lata 50g, na cor branca   (Cód. 05060)

Cera Convencional para Escultura de Prótese

Disponível nas seguintes opções:

Lata 50g, azul macia         (Cód. 05057)
Lata 50g, azul regular          (Cód. 05055)
Lata 50g, verde macia          (Cód. 05058)
Lata 50g, verde regular        (Cód. 05056)

Linha de Ceras16

A Pasta Lysanda é indicada à moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. 

NOVAS
EMBALAGENS

Proporcionando exatidão nos mínimos
detalhes, há mais de 60 anos.

Pasta Zinco-Enólica

PASTA

Disponível nas seguintes opções:
Caixa contendo duas bisnagas de 60g  (Cód. 01000)

 
   Kit: 
   1 Pasta Branca 60g. (Óxido de Zinco e Óleo Vegetal) 
   1 Pasta Vermelha 60g. (Eugenol e Resina Vegetal) 

  Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável. 
Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal. 
   Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal. 
   Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à 
mucosa bucal ou às mãos do profissional.   

Características: 

Prótese e Moldagem 17



Pela sua opacidade, possibilita melhor visualização dos detalhes. 
Disponível na cores: amarela, azul, branca, marrom, rosa ou verde. 

Cera Opaca para Escultura de Prótese Fixa 
e Enceramento Diagnóstico

Disponível na seguinte opção:

Lata 50g, na cor rosa         (Cód. 05052)

Lata 50g, na cor branca   (Cód. 05050)

Lata 50g, na cor amarela   (Cód. 05048)

Lata 50g, na cor marrom   (Cód. 05051)

Lata 50g, na cor azul         (Cód. 05049)

Lata 50g, na cor verde   (Cód. 05053)

Cera Acrílica Branca

Ceras em lata

A maior eficiência em pequenas quantidades

Cera Pegajosa para Escultura de Prótese Fixa

Utilizada para colocação do sprue no padrão de cera.

Disponível na seguinte opção:

Lata 50g, diversas cores    (Cód. 05059)

Ideal no enceramento de facetas
Disponível na seguinte opção:
Lata 50g, na cor branca   (Cód. 05060)

Cera Convencional para Escultura de Prótese

Disponível nas seguintes opções:

Lata 50g, azul macia         (Cód. 05057)
Lata 50g, azul regular          (Cód. 05055)
Lata 50g, verde macia          (Cód. 05058)
Lata 50g, verde regular        (Cód. 05056)

Linha de Ceras16

A Pasta Lysanda é indicada à moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. 

NOVAS
EMBALAGENS

Proporcionando exatidão nos mínimos
detalhes, há mais de 60 anos.

Pasta Zinco-Enólica

PASTA

Disponível nas seguintes opções:
Caixa contendo duas bisnagas de 60g  (Cód. 01000)

 
   Kit: 
   1 Pasta Branca 60g. (Óxido de Zinco e Óleo Vegetal) 
   1 Pasta Vermelha 60g. (Eugenol e Resina Vegetal) 

  Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável. 
Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal. 
   Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal. 
   Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à 
mucosa bucal ou às mãos do profissional.   

Características: 
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A Godibar Placa Lysanda é um produto para moldagem de próteses totais, 
com características termoplásticas utilizadas nas moldagens preliminares ou 
anatômicas de áreas bucais sem dentes.
Possui grau de plastificação médio (55 a 65 graus), é de manipulação fácil e 
rápida, com endurecimento ideal no meio bucal e alta durabilidade, visto que 
não se decompõe pela esterilização.

Disponível nas seguintes opções:
Caixa com 4 placas     (Cód. 01100)

Godibar em Placas

O Godibar em bastão é utilizado para selamento periférico. Destina-se a 
dar acabamento final na moldeira afim de evitar que o material a ser utilizado 
na etapa seguinte vaze pelas laterais. Têm alta plasticidade, é elástica e possui 
baixa fusão (50 a 60 graus), com endurecimento ideal no meio bucal e massa 
micro-textura.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 15 bastões na cor marrom    (Cód. 01201)
Caixa com 15 bastões na cor verde     (Cód. 01202)
Caixa com 05 bastões na cor verde     (Cód. 01203)
Caixa com 05 bastões na cor marrom    (Cód. 01204)

Godibar em Bastão

A Pasta Universal Lysanda é produzida com diamante micronizado, de 
granulação extra fina, para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos 
no acabamento e polimento em superfícies de materiais reastauradores em geral. 
O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, 
esmalte dental, resinas, compósitos e outros.
Por ser solúvel em água, proporciona facilidade na lubrificação do processo de
polimento e na remoção da pasta no final do tratamento. É um produto uniforme,
de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade média a pasta não é
suscetível a ação do calor.
Atenção: Uso exclusivo em laboratório com politriz. Contém amoníaco, 
não pode ser utilizado na boca.

Disponível nas seguintes opções:

Bisnaga com 65g      (Cód. 04105)

Pasta Universal

Para confecção de moldeiras individuais. Como base de prova com 
dentes para prótese total/parcial e para mordida em cera. Com grau de 
fusão médio (55o a 65o C).

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 100 placas base fina na cor marrom  (Cód. 02100)
Caixa com 50 placas base fina na cor marrom  (Cód. 02101)
Caixa com 50 placas base grossa na cor marrom (Cód. 02102)
Caixa com 25 placas base grossa na cor marrom (Cód. 02103)
Caixa com 5 placas base grossa na cor marrom (Cód. 02202)
Caixa com 10 placas base fina na cor marrom (Cód. 02203)
Caixa com 100 placas base fina na cor rosa (Cód. 02000)

Caixa com 50 placas base fina na cor rosa   (Cód. 02001)
Caixa com 50 placas base grossa na cor rosa    (Cód. 02002)
Caixa com 25 placas base grossa na cor rosa   (Cód. 02003)
Caixa com 5 placas base grossa na cor rosa   (Cód. 02204)
Caixa com 10 placas base fina na cor rosa   (Cód. 02205)

Placa Base

MANIPULAÇÃO
FÁCIL E RÁPIDA

ALTA
PLASTICIDADE

IDEAL PARA
MOLDEIRAS
INDIVIDUAIS

EXCELENTE
RESULTADOS

NO POLIMENTO
EM DIVERSOS

MATERIAIS

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

78mm
78mm
6,3mm

Comprimento: 
Espessura: 

110mm
6,8mm
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Os pônticos pré-formados em cera são constituídos por uma cera elástica 
e sem memória, possibilitando que o protético ajuste a curvatura, se necessário, 
sem que a trave quebre.
Tem a forma dos dentes anteriores e posteriores em 3 tamanhos com o fim de 
facilitar a manipulação e reduzir o tempo de trabalho do técnico durante a construção 
de próteses fixas, diminuindo também a contração da cera e resina, garantindo 
assim a estabilidade do material fundido.
Se o pôntico não se encaixa, ele pode ser facilmente levado para o tamanho 
desejado encerando-o ou cortando-o para baixo.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 90 peças divididas em 18 modelos    (Cód. 05032)

Pônticos Pré-Formados em Cera REDUZ
O TEMPO DE 

TRABALHO DO 
PROFSSIONAL

O Óxido de Alumínio Lysanda é indicado para abrasão através de jato de ar. 
Tem como função principal o desgaste superficial, sendo assim, utilizado para 
tratamento de coroas metálicas, próteses adesivas e de núcleos; preparos em 
restaurações de resina composta  e porcelana, limpeza de restaurações provisórias, 
remoção de cimento de próteses indiretas e brackets, além de promover microretenções.
O jateamento com óxido de alumínio é especialmente usado em prótese dentária, 
implantodontia, ortodontia e dentística, devido a resistência da união ao cisalhamento 
entre o cimento obturador, ou poder de limpeza, remoção de camadas oxidadas, 
preparação de superfícies e inclusive acabamento e polimento de restaurações com amálgama.

Disponível nas seguintes opções:

Pote com 2kg de 60 grãos     (Cód. 04004)
Pote com 2kg de 80 grãos     (Cód. 04005)
Pote com 2kg de 100 grãos    (Cód. 04006)
Pote com 2kg de 320 grãos    (Cód. 04007)

Óxido de Alumínio
TODOS

EM POTES DE
2KG 

Os Sprues de cera com Câmara de compensação são estruturas em cera 
apropriadas para alimentar padrões de fundição evitando porosidade 
por contração. São condutos retilíneos com montante de fundição
incorporado para suprir metal ao padrão objetivo.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 100 unidades tamanho pequeno   (Cód. 05030)
Comprimento: 25mm e espessura: 2,3mm
Frasco com 100 unidades tamanho médio   (Cód. 05031)
Comprimento: 25mm e espessura: 3,0mm

Sprues de Cera com Câmara
FEITOS

COM CERA
ORGÂNICA

O primeiro passo é testar a moldeira mais adequada para a boca do paciente, se for usada uma moldeira de 
estoque, observando o modelo indicado para o material de moldagem a ser utilizado. Em seguida, é preciso 
preparar o material de acordo com as especificações do fabricante, observando com cuidado o tempo 
necessário de manipulação do material para se obter uma mistura homogênea, evitando a formação de bolhas 
e grumos que possam comprometer o molde e exigir uma nova moldagem.

Dica Lysanda  I  Como fazer uma moldagem odontológica?
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A Godibar Placa Lysanda é um produto para moldagem de próteses totais, 
com características termoplásticas utilizadas nas moldagens preliminares ou 
anatômicas de áreas bucais sem dentes.
Possui grau de plastificação médio (55 a 65 graus), é de manipulação fácil e 
rápida, com endurecimento ideal no meio bucal e alta durabilidade, visto que 
não se decompõe pela esterilização.

Disponível nas seguintes opções:
Caixa com 4 placas     (Cód. 01100)

Godibar em Placas

O Godibar em bastão é utilizado para selamento periférico. Destina-se a 
dar acabamento final na moldeira afim de evitar que o material a ser utilizado 
na etapa seguinte vaze pelas laterais. Têm alta plasticidade, é elástica e possui 
baixa fusão (50 a 60 graus), com endurecimento ideal no meio bucal e massa 
micro-textura.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 15 bastões na cor marrom    (Cód. 01201)
Caixa com 15 bastões na cor verde     (Cód. 01202)
Caixa com 05 bastões na cor verde     (Cód. 01203)
Caixa com 05 bastões na cor marrom    (Cód. 01204)

Godibar em Bastão

A Pasta Universal Lysanda é produzida com diamante micronizado, de 
granulação extra fina, para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos 
no acabamento e polimento em superfícies de materiais reastauradores em geral. 
O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, 
esmalte dental, resinas, compósitos e outros.
Por ser solúvel em água, proporciona facilidade na lubrificação do processo de
polimento e na remoção da pasta no final do tratamento. É um produto uniforme,
de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade média a pasta não é
suscetível a ação do calor.
Atenção: Uso exclusivo em laboratório com politriz. Contém amoníaco, 
não pode ser utilizado na boca.

Disponível nas seguintes opções:

Bisnaga com 65g      (Cód. 04105)

Pasta Universal

Para confecção de moldeiras individuais. Como base de prova com 
dentes para prótese total/parcial e para mordida em cera. Com grau de 
fusão médio (55o a 65o C).

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 100 placas base fina na cor marrom  (Cód. 02100)
Caixa com 50 placas base fina na cor marrom  (Cód. 02101)
Caixa com 50 placas base grossa na cor marrom (Cód. 02102)
Caixa com 25 placas base grossa na cor marrom (Cód. 02103)
Caixa com 5 placas base grossa na cor marrom (Cód. 02202)
Caixa com 10 placas base fina na cor marrom (Cód. 02203)
Caixa com 100 placas base fina na cor rosa (Cód. 02000)

Caixa com 50 placas base fina na cor rosa   (Cód. 02001)
Caixa com 50 placas base grossa na cor rosa    (Cód. 02002)
Caixa com 25 placas base grossa na cor rosa   (Cód. 02003)
Caixa com 5 placas base grossa na cor rosa   (Cód. 02204)
Caixa com 10 placas base fina na cor rosa   (Cód. 02205)

Placa Base

MANIPULAÇÃO
FÁCIL E RÁPIDA

ALTA
PLASTICIDADE

IDEAL PARA
MOLDEIRAS
INDIVIDUAIS

EXCELENTE
RESULTADOS

NO POLIMENTO
EM DIVERSOS

MATERIAIS

Comprimento: 
Largura: 
Espessura: 

78mm
78mm
6,3mm

Comprimento: 
Espessura: 

110mm
6,8mm
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Os pônticos pré-formados em cera são constituídos por uma cera elástica 
e sem memória, possibilitando que o protético ajuste a curvatura, se necessário, 
sem que a trave quebre.
Tem a forma dos dentes anteriores e posteriores em 3 tamanhos com o fim de 
facilitar a manipulação e reduzir o tempo de trabalho do técnico durante a construção 
de próteses fixas, diminuindo também a contração da cera e resina, garantindo 
assim a estabilidade do material fundido.
Se o pôntico não se encaixa, ele pode ser facilmente levado para o tamanho 
desejado encerando-o ou cortando-o para baixo.

Disponível nas seguintes opções:

Caixa com 90 peças divididas em 18 modelos    (Cód. 05032)

Pônticos Pré-Formados em Cera REDUZ
O TEMPO DE 

TRABALHO DO 
PROFSSIONAL

O Óxido de Alumínio Lysanda é indicado para abrasão através de jato de ar. 
Tem como função principal o desgaste superficial, sendo assim, utilizado para 
tratamento de coroas metálicas, próteses adesivas e de núcleos; preparos em 
restaurações de resina composta  e porcelana, limpeza de restaurações provisórias, 
remoção de cimento de próteses indiretas e brackets, além de promover microretenções.
O jateamento com óxido de alumínio é especialmente usado em prótese dentária, 
implantodontia, ortodontia e dentística, devido a resistência da união ao cisalhamento 
entre o cimento obturador, ou poder de limpeza, remoção de camadas oxidadas, 
preparação de superfícies e inclusive acabamento e polimento de restaurações com amálgama.

Disponível nas seguintes opções:

Pote com 2kg de 60 grãos     (Cód. 04004)
Pote com 2kg de 80 grãos     (Cód. 04005)
Pote com 2kg de 100 grãos    (Cód. 04006)
Pote com 2kg de 320 grãos    (Cód. 04007)

Óxido de Alumínio
TODOS

EM POTES DE
2KG 

Os Sprues de cera com Câmara de compensação são estruturas em cera 
apropriadas para alimentar padrões de fundição evitando porosidade 
por contração. São condutos retilíneos com montante de fundição
incorporado para suprir metal ao padrão objetivo.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 100 unidades tamanho pequeno   (Cód. 05030)
Comprimento: 25mm e espessura: 2,3mm
Frasco com 100 unidades tamanho médio   (Cód. 05031)
Comprimento: 25mm e espessura: 3,0mm

Sprues de Cera com Câmara
FEITOS

COM CERA
ORGÂNICA

O primeiro passo é testar a moldeira mais adequada para a boca do paciente, se for usada uma moldeira de 
estoque, observando o modelo indicado para o material de moldagem a ser utilizado. Em seguida, é preciso 
preparar o material de acordo com as especificações do fabricante, observando com cuidado o tempo 
necessário de manipulação do material para se obter uma mistura homogênea, evitando a formação de bolhas 
e grumos que possam comprometer o molde e exigir uma nova moldagem.

Dica Lysanda  I  Como fazer uma moldagem odontológica?
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Isolante Lysanda é usado para isolamento dos trabalhos protéticos com 
acrílico e gesso. Age na superfície do gesso formando uma fina película que 
protege o acrílico e evita a adesão de gesso após a acrilização.
O produto é de custo benefício adequados aos profissionais, a viscosidade 
é densa e a película de espessura média, o que possibilita um controle sobre 
a camada de isolamento pelo profissional.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 1000ml      (Cód. 03000)
Frasco com 500ml      (Cód. 03001)
Frasco com 100ml     (Cód. 03002)

Isolantes
UM ÓTIMO

CUSTO 
BENEFÍCIO

Gessolv é um produto que reage com o gesso, amolecendo e limpando as 
áreas desejadas. Possui ação abrasiva, que não corroe a moldeira.
Atenção: Gessolv não deve ser utilizado no zocalador.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 1000ml     (Cód. 03007)
Frasco com 250ml     (Cód. 03006)

Gessolv
LIMPA ÁREAS
SEM CORROER

Indicado para criação de condutos para fundição de ligas metálicas ou 
injeção de porcelana prensada.

Disponível nas seguintes opções:
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 3,5mm    (Cód. 05047)
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 3,0mm    (Cód. 05054)
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 2,0mm    (Cód. 05063)
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 2,5mm    (Cód. 05064)

Sprues em Cera sem câmara de compensação
EMBALAGEM
CONTENDO

250G DE
SPRUES

Duplicação de modelos protéticos nas fundições de cromo-cobalto.
Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. 
Derrete em temperatura maior que 70oC, tornando-se um líquido com 
baixa viscosidade. 
A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem de 1kg     (Cód. 04013)

DupliLys
LANÇAMENTO
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O Anti-bolhas Lysanda é indicado para facilitar o deslocamento do 
gesso nas moldagens de silicone,minimizando o aparecimento de 
bolhas indesejáveis.
Contém válvula spray para facilitar a aplicação do produto.

Disponível nas seguintes opções:
Frasco aplicador spray com 100ml    (Cód. 03003)

Anti-Bolhas
FÁCIL

 APLICAÇÃO

Pasta à base de óxido de zinco utilizada para evidenciar possíveis áreas de 
sobrecompressão e/ou sobreextensão na área basal e flanges de próteses
removíveis totais e/ou parciais.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem de 60g     (Cód. 01001)

Pasta Evilys
LANÇAMENTO

Devido as suas propriedades abrasivas, o carbonato de cálcio, com auxílio 
de escova apropriada, age dando acabamento e polimento em próteses e 
resinas acrílicas proporcionando brilho às peças.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 200g       (Cód. 04010)

Branco de Espanha
DÁ BRILHO
AS PEÇAS

São aparelhos utilizados em substituição aos dentes ausentes que podem ser fixas ou retiradas e recolocadas na 
boca. Embora leve algum tempo para que a pessoa consiga se habituar a utilizá-las e embora não sejam exatamente 
iguais aos dentes naturais, atualmente elas oferecem uma aparência mais natural e maior conforto quando 
comparadas a aquelas de alguns anos atrás.
Existem dois tipos principais de próteses: totais (dentaduras) ou parciais, que podem ser fixas ou removíveis

Dica Lysanda  I  O que são próteses dentárias?

O Lyso-Troquel Lysanda é indicado para uso como isolante para troquel. 
Apresenta ótimo efeito de separação para modelos de corte de serra. 
Arco e base podem ser separados perfeitamente. Uma camada de deslizamento 
macia é obtida molhando os pinos.
Contém válvula spray para facilitar a aplicação do produto.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco aplicador spray com 100ml     (Cód. 03004)

Lyso-Troquel
FÁCIL

 APLICAÇÃO
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Isolante Lysanda é usado para isolamento dos trabalhos protéticos com 
acrílico e gesso. Age na superfície do gesso formando uma fina película que 
protege o acrílico e evita a adesão de gesso após a acrilização.
O produto é de custo benefício adequados aos profissionais, a viscosidade 
é densa e a película de espessura média, o que possibilita um controle sobre 
a camada de isolamento pelo profissional.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 1000ml      (Cód. 03000)
Frasco com 500ml      (Cód. 03001)
Frasco com 100ml     (Cód. 03002)

Isolantes
UM ÓTIMO

CUSTO 
BENEFÍCIO

Gessolv é um produto que reage com o gesso, amolecendo e limpando as 
áreas desejadas. Possui ação abrasiva, que não corroe a moldeira.
Atenção: Gessolv não deve ser utilizado no zocalador.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 1000ml     (Cód. 03007)
Frasco com 250ml     (Cód. 03006)

Gessolv
LIMPA ÁREAS
SEM CORROER

Indicado para criação de condutos para fundição de ligas metálicas ou 
injeção de porcelana prensada.

Disponível nas seguintes opções:
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 3,5mm    (Cód. 05047)
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 3,0mm    (Cód. 05054)
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 2,0mm    (Cód. 05063)
Embalagem com 250g de Sprues de Cera sem 
câmara para fundição 2,5mm    (Cód. 05064)

Sprues em Cera sem câmara de compensação
EMBALAGEM
CONTENDO

250G DE
SPRUES

Duplicação de modelos protéticos nas fundições de cromo-cobalto.
Composição: Agar-Agar, Glicerina, Conservantes e Água. 
Derrete em temperatura maior que 70oC, tornando-se um líquido com 
baixa viscosidade. 
A viscosidade baixa é importante para a reprodução dos detalhes.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem de 1kg     (Cód. 04013)

DupliLys
LANÇAMENTO
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O Anti-bolhas Lysanda é indicado para facilitar o deslocamento do 
gesso nas moldagens de silicone,minimizando o aparecimento de 
bolhas indesejáveis.
Contém válvula spray para facilitar a aplicação do produto.

Disponível nas seguintes opções:
Frasco aplicador spray com 100ml    (Cód. 03003)

Anti-Bolhas
FÁCIL

 APLICAÇÃO

Pasta à base de óxido de zinco utilizada para evidenciar possíveis áreas de 
sobrecompressão e/ou sobreextensão na área basal e flanges de próteses
removíveis totais e/ou parciais.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem de 60g     (Cód. 01001)

Pasta Evilys
LANÇAMENTO

Devido as suas propriedades abrasivas, o carbonato de cálcio, com auxílio 
de escova apropriada, age dando acabamento e polimento em próteses e 
resinas acrílicas proporcionando brilho às peças.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco com 200g       (Cód. 04010)

Branco de Espanha
DÁ BRILHO
AS PEÇAS

São aparelhos utilizados em substituição aos dentes ausentes que podem ser fixas ou retiradas e recolocadas na 
boca. Embora leve algum tempo para que a pessoa consiga se habituar a utilizá-las e embora não sejam exatamente 
iguais aos dentes naturais, atualmente elas oferecem uma aparência mais natural e maior conforto quando 
comparadas a aquelas de alguns anos atrás.
Existem dois tipos principais de próteses: totais (dentaduras) ou parciais, que podem ser fixas ou removíveis

Dica Lysanda  I  O que são próteses dentárias?

O Lyso-Troquel Lysanda é indicado para uso como isolante para troquel. 
Apresenta ótimo efeito de separação para modelos de corte de serra. 
Arco e base podem ser separados perfeitamente. Uma camada de deslizamento 
macia é obtida molhando os pinos.
Contém válvula spray para facilitar a aplicação do produto.

Disponível nas seguintes opções:

Frasco aplicador spray com 100ml     (Cód. 03004)

Lyso-Troquel
FÁCIL

 APLICAÇÃO
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Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 20ml     (Cód. 04141)

EDTA Trissódico

EDTA/ EDTA-T 

Aceito como o mais efetivo agente quelante, age sobre as paredes dentinárias, 
desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos 
endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, 
a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.
   Alarga canais radiculares;
   Remove o smear layer (lama dentinária);
   Facilita a entrada de limas endodônticas para instrumentação em condutos atresiados.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 seringa de 3g    (Cód. 04178)
Embalagem com 2 seringas de 3g    (Cód. 04173)

Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica. No condicionamento da raiz 
em cirurgia periodontal. Como coadjuvante na raspagem da superfície radicular e 
para auxílio na limpeza de condutos que irão receber a cimentação de pinos.
     A sua solubilidade e pH são compatíveis com os tecidos vivos, conferindo ao produto
uma irritação tecidual praticamente nula.
     Remoção da “smear layer”, facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no
interior dos canalículos dentinários.

EDTA Gel 24%
LANÇAMENTO

O Eucaliptol da Lysanda é indicado como solvente dos cones de guta-percha, 
auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares.
   Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol.
   É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, 
característico e de sabor picante.
   
Disponível na seguinte opção:

Frasco com 10ml      (Cód. 04008)

Eucaliptol
FÁCIL

 MANUSEIO

O EDTA é um agente quelante que forma um complexo estável e solúvel com o 
cálcio dentinário, tornando-o útil na limpeza do canal radicular, aumentando a 
permeabilidade dentinária, removendo o magma e desobstruindo os túbulos dentinários.
O EDTA-T tem as mesmas ações do EDTA. A sua fórmula associa o EDTA a uma substância 
detergente que diminui a tensão superficial da solução e melhora a penetração do EDTA nos 
túbulos dentinários.

Disponível nas seguintes opções:

EDTA, frasco com 500ml      (Cód. 04164)
EDTA-T, frasco com 100ml     (Cód. 04155)
EDTA-T, frasco com 500ml     (Cód. 04142)

Óleo de Laranja
LANÇAMENTO

Óleo essencial extraído da casca da laranja doce, sendo volátil e com odor 
agradável. Tem capacidade de dissolver a gutta-percha e o cimento de óxido 
de zinco e eugenol, com ou sem associação. 
É biocompatível, não apresenta efeitos deletérios à saúde, pouco solúvel em 
água, porém facilmente removido do interior do canal por substâncias tensoativas.

Disponível na seguinte opção:

Embalagem de 10ml     (Cód. 04140)
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Sterilys

Também na opção com Glitter. Consulte!

Caixa para esterilização

Prático e Seguro 
para você esterilizar 
seus instrumentos
e com diversas 
opções de cores!

LANÇAMENTO
Tamanho P
20x4x4cm
Tamanho G
20x9x4cm

Disponível nas seguintes opções:

Rosa claro P(Cód. 04242) I G(Cód. 04258)
Verde   P(Cód. 04243) I G(Cód. 04259)
Branco   P(Cód. 04244) I G(Cód. 04260)
Laranja   P(Cód. 04245) I G(Cód. 04261)
Rosa Pink P(Cód. 04246) I G(Cód. 04262)
Amarelo   P(Cód. 04247) I G(Cód. 04263)
Azul claro  P(Cód. 04248) I G(Cód. 04264)
Azul escuro P(Cód. 04249) I G(Cód. 04265)
Tifanny   P(Cód. 04272) I G(Cód. 04274)
Lilás   P(Cód. 04279) I G(Cód. 04278)
Preta   P(Cód. 04291) I G(Cód. 04292)

Esterilização em autoclave a 121oC
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Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 20ml     (Cód. 04141)

EDTA Trissódico

EDTA/ EDTA-T 

Aceito como o mais efetivo agente quelante, age sobre as paredes dentinárias, 
desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos 
endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, 
a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.
   Alarga canais radiculares;
   Remove o smear layer (lama dentinária);
   Facilita a entrada de limas endodônticas para instrumentação em condutos atresiados.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Disponível na seguinte opção:

Embalagem com 1 seringa de 3g    (Cód. 04178)
Embalagem com 2 seringas de 3g    (Cód. 04173)

Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica. No condicionamento da raiz 
em cirurgia periodontal. Como coadjuvante na raspagem da superfície radicular e 
para auxílio na limpeza de condutos que irão receber a cimentação de pinos.
     A sua solubilidade e pH são compatíveis com os tecidos vivos, conferindo ao produto
uma irritação tecidual praticamente nula.
     Remoção da “smear layer”, facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no
interior dos canalículos dentinários.

EDTA Gel 24%
LANÇAMENTO

O Eucaliptol da Lysanda é indicado como solvente dos cones de guta-percha, 
auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares.
   Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol.
   É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, 
característico e de sabor picante.
   
Disponível na seguinte opção:

Frasco com 10ml      (Cód. 04008)

Eucaliptol
FÁCIL

 MANUSEIO

O EDTA é um agente quelante que forma um complexo estável e solúvel com o 
cálcio dentinário, tornando-o útil na limpeza do canal radicular, aumentando a 
permeabilidade dentinária, removendo o magma e desobstruindo os túbulos dentinários.
O EDTA-T tem as mesmas ações do EDTA. A sua fórmula associa o EDTA a uma substância 
detergente que diminui a tensão superficial da solução e melhora a penetração do EDTA nos 
túbulos dentinários.

Disponível nas seguintes opções:

EDTA, frasco com 500ml      (Cód. 04164)
EDTA-T, frasco com 100ml     (Cód. 04155)
EDTA-T, frasco com 500ml     (Cód. 04142)

Óleo de Laranja
LANÇAMENTO

Óleo essencial extraído da casca da laranja doce, sendo volátil e com odor 
agradável. Tem capacidade de dissolver a gutta-percha e o cimento de óxido 
de zinco e eugenol, com ou sem associação. 
É biocompatível, não apresenta efeitos deletérios à saúde, pouco solúvel em 
água, porém facilmente removido do interior do canal por substâncias tensoativas.

Disponível na seguinte opção:

Embalagem de 10ml     (Cód. 04140)
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Sterilys

Também na opção com Glitter. Consulte!

Caixa para esterilização

Prático e Seguro 
para você esterilizar 
seus instrumentos
e com diversas 
opções de cores!
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Disponível nas seguintes opções:

Rosa claro P(Cód. 04242) I G(Cód. 04258)
Verde   P(Cód. 04243) I G(Cód. 04259)
Branco   P(Cód. 04244) I G(Cód. 04260)
Laranja   P(Cód. 04245) I G(Cód. 04261)
Rosa Pink P(Cód. 04246) I G(Cód. 04262)
Amarelo   P(Cód. 04247) I G(Cód. 04263)
Azul claro  P(Cód. 04248) I G(Cód. 04264)
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Esterilização em autoclave a 121oC
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A Bandeja Autoclavável Lysanda é utilizada para transporte 
de instrumentos, organização de objetos clínicos e esterilização 
de instrumentos.
Sua composição é de polipropileno.
Esterilização em autoclave a 121oC

Disponível em 3 tamanhos:
Pequena:  224x101,70x14mm
Média:   224x128x14mm
Grande:   224x164,5x14mm

Bandeja Autoclavável
NÃO 

ESTERILIZAR 
EM ESTUFA

224mm

101,70mm

PEQUENA MÉDIA
224mm

128mm

GRANDE
224mm

164,5mm

Foto ilustrativa

TEMOS AS
OPÇÕES

COM GLITTER.
CONSULTE

Disponível nas seguintes opções:

Azul Claro   P(Cód. 04200) I M(Cód. 04211) I G(Cód. 04221)
Azul Escuro   P(Cód. 04208)  I M(Cód. 04218) I G(Cód. 04228)
Amarelo    P(Cód. 04201)  I M(Cód. 04212) I G(Cód. 04222)
Lilás    P(Cód. 04203)  I M(Cód. 04213) I G(Cód. 04223)
Verde    P(Cód. 04204)  I M(Cód. 04214) I G(Cód. 04224)
Rosa Escuro   P(Cód. 04205)  I M(Cód. 04215) I G(Cód. 04225)
Rosa Fluorescente  P(Cód. 04206)  I M(Cód. 04216) I G(Cód. 04226)
Verde Fluorescente  P(Cód. 04207)  I M(Cód. 04217) I G(Cód. 04227)
Amarelo Fluorescente  P(Cód. 04209)  I M(Cód. 04219) I G(Cód. 04229)
Laranja Fluorescente  P(Cód. 04210)  I M(Cód. 04220) I G(Cód. 04230)
Azul Fluorescente   P(Cód. 04231)  I M(Cód. 04232) I G(Cód. 04233)
Branca    P(Cód. 04266)  I M(Cód. 04267) I G(Cód. 04268)
Tiffany    P(Cód. 04280)  I M(Cód. 04281) I G(Cód. 04282)

A Caixa para Aparelho Ortodôntico Lysanda é indicado para armazenamento 
de aparelhos ortodônticos. Sua composição é de polipropileno.
Condições de Armazenamento: Acondicionar o produto em depósito fechado livre 
de intempéries, não são necessárias condições especiais de temperatura e umidade
Medidas:
   Caixa Aberta: Largura: 58mm / Comprimento: 77,8mm / Profundidade: 21,4mm;
   Caixa Fechada: Largura 60mm / Comprimento 77mm / Profundidade 42mm.

Disponível nas seguintes opções:

Embalagem com 10 caixas      (Cód. 04106)
Embalagem com 10 caixas com glitter sortidas  (Cód. 04157)

A Caixa para Elástico Multiuso Lysanda é indicada para armazenamento 
de elásticos ortodônticos. Sua composição é de polipropileno.

Disponível na seguinte opção:
Embalagem com 10 unidades, diversas cores sólidas  (Cód. 04269)
Embalagem com 10 unidades, diversas cores com glitter (Cód. 04294)

Caixa para Aparelho Ortodôntico

Caixa para Elástico Multiuso

PRATICIDADE
NO DIA-A-DIA

LANÇAMENTO

branca
04152

azul
04153

verde
04151

amarelo
04150

laranja
04154

rosa
04149

Disponível nas seguintes cores sólidas:

lilás
04163

azul
04162

verde
04161

amarelo
04158

laranja
04160

rosa
04159

Disponível nas seguintes cores com glitter

60mm 77mm

42mm
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Sterilys
Perio

Caixa para esterilização

Prático e Seguro para você carregar seus 
instrumentos de modo organizado e seguro.

LANÇAMENTO
Com 2 peças

180x100x 20mm

Disponível nas seguintes opções:

Azul Claro (Cód. 04250)
Rosa Pink  (Cód. 04251)
Rosa Claro  (Cód. 04252)
Tiffany   (Cód. 04253)
Lilás   (Cód. 04254)
Azul Escuro  (Cód. 04255)
Branca   (Cód. 04256)
Preta   (Cód. 04293)

Rosa
Pink

Preta

TEMOS AS
OPÇÕES

COM GLITTER.
CONSULTE

Também na opção com Glitter. Consulte!

58
m

m

77,8mm

180mm
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