
CATÁLOGO DE PRODUTOS



Indicações
•  Reposição de perda óssea após extração dentária ou tratamento de falha intraóssea; 
•  Enxerto ósseo em procedimentos de  levantamento sinusal.
Características e Benefícios
• Libera íons de cálcio e fosfato para promover nova formação óssea;
• Estrutura micro e macro porosa osteocondutora; 
• Ajuda a renovar a integridade óssea no prazo de 3 a 6 meses.
Formas de Apresentação
Seringa curva de 0,8 cm³ em embalagem única, esterilizada por radiação gamma (dose mínima: 25 kGy)

R.T.R. SERINGA
Material para enxerto ósseo à base de β-fosfato tricálcio

Indicações
Alveogyl é indicado para uso pós-extração traumática e/ou ausência de sangramento.
Características e Benefícios
• Assegura um fácil preenchimento da cavidade e boa aderência ao alvéolo 
     durante todo o processo de cicatrização;
• Fácil de usar;
• Dispensa consultas de manutenção;
Formas de Apresentação
Frasco com 10 g

ALVEOGYL
Curativo alveolar impregnado com Eugenol

Características e Benefícios
• Estéril, insolúvel em água e totalmente reabsorvível;
• De estrutura porosa, absorve mais de 40 vezes o seu peso em sangue e fluídos;
• Assegura a hemostasia e preenche o espaço criado pelas extrações dentárias, 
    amputações radiculares e remoção de quistos, tumores e dentes inclusos.
Formas de Apresentação
3 blisters com 10 esponjas (10 x 10 x 10 mm) esterilizadas por radiação gamma

GELOPACK
Esponja de gelatina porcina 100% purificada

ANESTESIA E CIRURGIA

SEPTOJECT XL
Agulha estéril descartável com maior calibre interno

Características e Benefícios
• Tribiselada, siliconizada, bisel interno e pré-rosqueada;
• Indicador de bisel;
• Menor esforço para injetar o anestésico.

Comprimento Calibre Código de cor
Extra Curta - 12 mm 30 G 

30 G 

27 G 

27 G 

Curta - 23 mm

Longa - 30 mm

Extra Longa - 35 mm

.

Rápido alívio
da dor!

RTR (Resorbable Tissue Replacement) Substituto de Tecido Reabsorvível

Septojet XL Outras agulhas

diâmetro interno
43% maior

100% sintético



Indicação
•  Profilaxia após raspagem e alisamento; 
•  Eliminação de manchas de bebida, comida e tabaco; 
•  Polimento das superfícies dentais e de restaurações                     
     com resinas compostas e amálgamas.
Características e Benefícios
• Poder antisséptico;
• Não irrita a gengiva.
Formas de Apresentação
Frasco com 45 g

Características e Benefícios
• Formulação livre de fase Gamma II e zinco:          

maior resistência à corrosão; 
• Partículas irregulares com composição simples,       

rica  em cobre, fáceis de manipular; 
• Especialmente adequado para grandes 

restaurações.

Formas de Apresentação
Embalagem com 50 cápsulas pré-dosadas 

SEPTALLOY NG 50
Amálgama de baixo teor de prata, partículas não esférica e isenta de zinco

SEPTALLOY NG 70
Amálgama com dispersão de fase homogênea e alto teor de prata

Características e Benefícios
• Ação clareadora progressiva graças a lenta degradação do perborato de sódio em peróxido 
 de hidrogênio;  
• Ação branqueadora, bactericida e detergente  por emanação de oxigênio livre;
• Apresentado em pó para melhor controle da dosagem;
• Deve ser manipulado com glicerina líquida ou soro fisiológico.
Formas de Apresentação
Pó: frasco com 5 g + colher dosadora

ENDOPEROX
Peróxido de carbamida a 100%

PHARMAÉTHYL
Spray crioanestésico à base de tetrafluoretano

Indicações
Anestesia tópica na cavidade oral antes da extração de dentes decíduos ou afetados em termos 
periodontais; incisão de abcessos
Características e Benefícios
•  O tetrafluoretano possui maior ação crioanestésica que o cloreto de etila.
•  Ação refrescante mais rápida e profunda, melhorando a eficácia
Formas de Apresentação
Frasco spray com 180g, com dose pré-definida 

DENTÍSTICA

DETARTRINE
Pasta à base de sílica para polimento e profilaxia

Características e Benefícios
•  Formulação livre de fase Gamma II      
     e zinco: maior resistência à corrosão; 
• Micropartículas de fase que se dispersam 

homogeneamente;
• Maior resistência mecânica;
• Alto teor de prata (68,8%): brilho mais 

duradouro.
Formas de Apresentação
Embalagem com 50 cápsulas pré-dosadas 

Não danifica 
o esmalte dental

cápsula nº1 com uma porção 
cápsula nº2 com duas porções

cápsula nº1 com uma porção 
cápsula nº2 com duas porções



ENDODONTIA

Indicações
Obturação provisória entre sessões de tratamento endodôntico, adequação do meio bucal
e curativo para clareamento de dentes desvitalizados.
Características e Benefícios
• Proporciona melhor adesão à dentina
• Endurece rapidamente na cavidade e dilata-se ligeiramente, 
     proporcionando um selamento hermético 
• Propriedades mecânicas melhoradas: restauração temporária mais duradoura (Rosa)
Formas de Apresentação
Pote de 25 g nas versões Rosa e Branco

CIMPAT
Cimento para restauração provisória

Características e Benefícios
• Adere às paredes do canal e à gutapercha: excelente vedação do conduto radicular;
• Auxilia na remineralização e regeneração óssea devido à alta liberação de cálcio;
• Zero solubilidade em água, minimiza o risco de falha do tratamento endodôntico;
• Não reabsorvível;
• Baixa citotoxidade; 
• Ótima viscosidade e tempo de trabalho, garantindo uma excelente obturação;
• Graças à sua fórmula, é facilmente eliminado com Endosolv E.
Formas de Apresentação
Bisnaga com 8,5g de base, Bisnaga com 9,5g de catalisador, Bloco de espatulação quadriculado

ACROSEAL
Cimento endodôntico de matriz epóxi

Indicações

Indicado para remoção de cimentos endodônticos à base de eugenol e resina. 
Características e Propriedades

• Grande capacidade de amolecimento: desobturação mais rápida e eficaz; 
• Reduz os riscos associados com o uso de instrumentos rotatórios  
    durante a desobturação mecânica.
Formas de Apresentação
Frasco com 13 ml

ENDOSOLV E
Solução de Tetracloroetileno

Características e Benefícios
• Excelentes propriedades antissépticas, devido ao timol iodado e anti-inflamatórias 

devido à presença de hidrocortisona até a total presa do material;
• Menos complicações pós-operatórias;
• Ótima radiopacidade, tempo de trabalho e de fácil aplicação;
• Uma vez polimerizado, não é reabsorvido.
Formas de Apresentação
Pó: frasco com 14 g + colher dosadora

ENDOMETHASONE N
Cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol

.

Cimpat Rosa
Características

Resistente à força mastigatória. 
Mais indicado para dentes posteriores 

e necessidade de maior tempo de permanência. 

Mais plástico que o Cimpat Rosa e normalmente 
utilizado entre sessões de endodontia.

Cimpat Branco

Sem eugenol: melhor compatibilidade 
com as técnicas de restauração atuais



Características e Benefícios
• Solução de cloreto de alumínio a 25% com efeito adstringente
     e excelentes propriedades hemostáticas;
• Precipita as proteínas tissulares e séricas, induzindo a hemostasia local, 

assim como a contração da camada superficial da gengiva.
Formas de Apresentação
Frasco com 13 ml + pipeta

RACESTYPTINE SOLUÇÃO
Solução hemostática para retração gengival

RACESTYPTINE FIO
Fio impregnado para retração gengival

Características e Benefícios
• Fio de poliéster/algodão, disponível em 2 espessuras 

diferentes para se adaptar a qualquer situação 
clínica;

• Fio torcido, pode ser desmembrado em até 3 partes;
• Hexahidratado com cloreto de alumínio, 

proporcionando um efeito adstringente com 
excelentes propriedades hemostáticas;

• A liberação do cloreto de alumínio e da lidocaína 
ocorre somente em contato com a saliva ou outra 
solução aquosa.

Formas de Apresentação
Fio fino (Ø 0,6 mm, 4 m); Fio médio (Ø 0,8 mm, 4 m).

Indicações
Indicado para a tomada de impressões para modelos de estudo,  modelos ortodônticos,
protetores bucais, restaurações provisórias, placas de clareamento, impressões para 
próteses parciais e placas oclusais.
Características e Benefícios
• Alginatos de classe A: alta precisão de 20µm;
• Mistura fácil e rápida, sem formação de bolhas;  
• Fórmula sem poeira (resíduos).
Formas de Apresentação
Pacote com 454 g + medidores
Disponível em duas versões: Plastalgin – presa normal 
e Plastalgin Ortho – presa rápida, adaptando-se a diferentes situações clínicas;

PRÓTESE

PLASTALGIN
Alginato para impressão de alta precisão

Indicações
• Preparação do sulco gengival e controle da hemorragia  
     antes da tomada de impressão;  
• Restaurações classe II, III e V. 
Características e Benefícios
• Viscosidade termo-gelificante;
• Evita trauma mecânico ao periodonto;
• Aplicação controlada, sem pressão excessiva;
• Fácil aplicação, pode ser usado com ou sem fio retrator;
• Cloreto de alumínio a 25% possibilita um rápido controle da hemorragia 
     e exsudação gengival; 
• Cor laranja: facilmente detectável durante a aplicação e enxágue; 
• Ponta da seringa fina e pré-curvada: facilita a aplicação, 
     inclusive nas zonas de difícil acesso; 
• Sabor framboesa.
Formas de Apresentação
3 seringas com 1,4 g + 30 cânulas

RACEGEL
Gel termo-gelificante para preparo gengival

Indicações
•  Retração da gengiva livre antes da tomada de impressão;
•  Controle de sangramento e exsudados durante a preparação do dente;
•  Prova de cor de laminados (“try-ins”) ou cimentação definitiva.

Contém base de lidocaína, 
reduzindo o desconforto 

do paciente durante
a colocação do fio retrator

Medidores GRÁTIS
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