CATÁLOGO
DE PRODUTOS

ANESTESIA E CIRURGIA
SEPTOJECT XL

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL

Agulha tribiselada e de excelente flexibilidade, cânula polida e siliconizada,
resulta em menor trauma tecidual
Tubos de aço inoxidável de alto grau cirúrgico, reduzem o risco de quebra
e ruptura da agulha
APRESENTAÇÃO
Caixa com 100 agulhas estéreis descartáveis
Agulha
convencional
Indicador de bisel
Garante o direcionamento
correto do anestésico

Septoject XL
Diâmetro interno
43% maior

Comprimento
Extracurta - 12 mm
Curta - 23 mm
Longa - 30 mm
Extralonga - 35 mm

Calibre
30 g
30 g
27 g
27 g

Cód. de cor

.

PHARMAÉTHYL

INDICAÇÃO

SPRAY CRIOANESTÉSICO À BASE DE TETRAFLUORETANO

Anestesia tópica antes da extração de dentes decíduos ou afetados
em termos periodontais
Incisão de abcessos
Teste de vitalidade pulpar
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
O tetrafluoretano possui maior ação crioanestésica que o cloreto de etila
Ação refrescante mais rápida e profunda, melhorando a eficácia
APRESENTAÇÃO
Frasco spray com 180 g, com dose pré-definida

ALVEOGYL

INDICAÇÃO

CURATIVO ALVEOLAR À BASE DE
PENGHAWAR DJAMBI (FIBRA NATURAL)

Tratamento de alveolite seca e curativo pós-extração
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Facilita o preenchimento da cavidade alveolar e proporciona boa
aderência ao alvéolo

RÁPIDO
ALÍVIO
DA DOR!

Exerce efeito calmante sobre os tecidos alveolares, ajudando a aliviar
rapidamente a dor
Prático e de fácil utilização: não requer eliminação posterior nem sutura,
bem como qualquer outro cuidado além da observação do processo de
cicatrização
APRESENTAÇÃO
Frasco com 10 g

R.T.R.

INDICAÇÃO
Reposição de perda óssea pós-extração dentária ou tratamento
de falha intraóssea

MATERIAL PARA ENXERTO ÓSSEO
À BASE DE β-FOSFATO TRICÁLCIO

Material de enxerto ósseo em procedimentos de levantamento sinusal
100%
SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Produzido a partir de grânulos de β-fosfato tricálcio de origem 100% sintética
Substituto ósseo estéril, gradualmente reabsorvível
Estrutura micro e macro porosa, osteocondutora, que estimula o
crescimento de novo osso denso
Ajuda a renovar a integridade óssea no período de 3 a 6 meses
APRESENTAÇÃO
Seringa curva de 0,8 cm³ em embalagem única, esterilizada por radiação
gamma (dose mínima: 25 kGy)

ENDODONTIA
CIMPAT ROSA

INDICAÇÃO

CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA

Restaurações provisórias em geral e uso entre sessões de tratamento
endodôntico, adequação do meio bucal e curativo para clareamento de
dentes desvitalizados. Recomendado para dentes posteriores e necessidade
de maior tempo de permanência
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Proporciona melhor adesão à dentina
Endurece rapidamente na cavidade e dilata-se ligeiramente,
proporcionando um selamento hermético
Propriedades mecânicas melhoradas: restauração provisória mais duradoura
Resistente à força mastigatória.
APRESENTAÇÃO
Pote de 25 g

ENDOMETHASONE N
CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE
ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL

INDICAÇÃO
Cimento endodôntico permanente
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Radiopaco, permite fácil acompanhamento a curto e longo prazos

SEM
PARAFORMALDEÍDO
PARAFORMAL

Não é reabsorvível após tomar presa, não sofre contração, resultando
numa obturação estável
Possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, devido à presença de
Hidrocortisona, reduzindo inflamações pós-operatórias
APRESENTAÇÃO
Pó: frasco com 14 g + colher dosadora

EUGENOL

INDICAÇÃO
Utilizado em conjunto com cimentos endodônticos (Endomethasone N )
e outros cimentos à base de óxido de zinco, para o preparo de pasta de
óxido de zinco e Eugenol
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Possui propriedades antissépticas, analgésicas e mecânicas quando
combinado ao óxido de zinco
APRESENTAÇÃO
Frasco com 13 ml

ENDOSOLV E

DESOBTURADOR ENDODÔNTICO À
BASE DE TETRACLOROETILENO

INDICAÇÕES
Indicado para auxiliar na remoção de cimentos endodônticos à base de óxido
de zinco e eugenol ou resinoso
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Grande capacidade de amolecimento: desobturação do cimento mais rápida e eficaz
Reduz os riscos associados com o uso de instrumentos rotatórios
durante a desobturação mecânica
APRESENTAÇÃO
Frasco com 13 ml

ENDODONTIA
ENDOPEROX
PERÓXIDO DE
CARBAMIDA A 100%

INDICAÇÃO
Clareamento de dentes desvitalizados
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Ação de clareamento progressivo graças à lenta degradação
do peróxido de carbamida em peróxido de hidrogênio
Pó à base de peróxido de carbamida com ação clareadora,
bactericida e de limpeza
Apresentado em pó para permitir a utilização de doses personalizadas
dos componentes ativos
APRESENTAÇÃO
Pó: frasco com 5 g + colher dosadora

IMPRESSÃO
RACEGEL

GEL TERMOGELIFICANTE PARA PREPARO GENGIVAL

INDICAÇÃO
Preparo de sulcos e controle de hemorragia antes da tomada de impressão
Preparo de cavidades de Classe II, III e V prévio à restauração
Preparo para colocação de coroas e facetas
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Sua propriedade termogelificante assegura a ausência de trauma mecânico
ao periodonto, ajuda a controlar a aplicação sem excessiva pressão manual
e facilita a aplicação e o enxágue

IDEAL PARA
O PREPARO
DE FACETAS

Cloreto de alumínio a 25% para um controle rápido e preciso da hemorragia
Cor laranja: permite uma rápida visualização durante a aplicação e o enxágue
Hidrossolúvel, de fácil enxágue
Aplicadores de ponta fina, pré-curvadas, facilitam a aplicação mesmo em
zonas de difícil acesso
APRESENTAÇÃO
3 seringas com 1,4 g + 30 cânulas

PLASTALGIN

ALGINATO PARA IMPRESSÃO DE ALTA PRECISÃO

INDICAÇÃO
Obtenção de moldes precisos para estudos clínicos e modelos
de ortodontia, confecção de modelos para protetores bucais,
restaurações provisórias, placas de clareamento, estruturas de prótese
parcial e placas de bruxismo
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Alginato classe A para moldagens precisas: copia 20 µm
Hidrofílico, facilita a homogeneização e proporciona excelente
umidificação dos tecidos orais
Mistura rápida e fácil, sem deixar bolhas de ar
Agradável aroma de maçã verde
Fórmula “Dust free”
APRESENTAÇÃO
Pacote com 454 g + medidores

RACESTYPTINE SOLUÇÃO

SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO

INDICAÇÃO
Complementa a ação mecânica do fio retrator

30% MAIS
VOLUME QUE A
CONCORRÊNCIA

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Solução à base de cloreto de alumínio tem ação adstringente e
excelentes propriedades hemostáticas
Precipita as proteínas séricas e teciduais, induzindo a hemostasia
local e contração da camada superficial da gengiva livre
APRESENTAÇÃO
Frasco com 13 ml + pipeta

CUIDADO PREVENTIVO
INDICAÇÃO
Polimento após remoção de tártaro e alisamento radicular

DETARTRINE

PASTA PARA POLIMENTO E PROFILAXIA

Polimento de restaurações e esmalte dental
Polimento após clareamento dental
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Ação mecânica abrasiva devido à presença de sílica, não danifica o esmalte
dental
Sabor agradável e sensação de frescor graças aos óleos
essenciais presentes na composição

NÃO DANIFICA
O ESMALTE DENTAL

APRESENTAÇÃO
Frasco com 45 g

RESTAURAÇÃO DENTINÁRIA
BIODENTINE
SUBSTITUTO DENTINÁRIO BIOATIVO
INDICAÇÃO
Na coroa: restauração temporária do esmalte, restauração permanente da
dentina, lesões cariosas profundas ou grandes, lesões cervicais ou radiculares
profundas, capeamento pulpar, pulpotomia.
Na raiz: perfurações de raiz e furca, reabsorções internas/externas, apecificação,
preenchimento cirúrgico retrógrado.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Biodentine é o primeiro material a oferecer bioatividade e excelentes
propriedades de selamento para substituir completamente a dentina, tanto na
coroa quanto na raiz com benefícios únicos.
Mantém a vitalidade pulpar em cavidades profundas e em casos de exposição
pulpar
Restauração completa em uma única sessão: Biodentine não apresenta
limitação de polimerização em profundidade
Elimina virtualmente a dor pós operatória, promovendo selamento eficaz
no interior dos túbulos dentinários
APRESENTAÇÃO
Caixa com 5 cápsulas de pó e 5 ampolas dose única

BIOROOT TM RCS
CIMENTO ENDODÔNTICO BIOATIVO
4 RECURSOS INOVADORES PARA OBTURAÇÕES BEM-SUCEDIDAS
ALTO SELAMENTO
Interface vedada
Alta resistência à microinfiltrações

POPRIEDADES ANTIMICROBIANAS
Cria um ambiente alcalino favorável

REPARAÇÃO PERIAPICAL
Maximiza as chances de sucesso

OBTURAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS SIMPLES
Utilização rápida
Acompanhamento simples

SELAMENTO EXCELENTE
FÁCIL DE USAR
BIOATIVO
ALTO PH (>11)

APRESENTAÇÃO

FORMULAÇÃO LIVRE DE COMPOSTOS RESINOSOS

35 aplicações

FORMAÇÃO DE HIDROXIAPATITA

Frasco de pó de 15g

MINERALIZAÇÃO DA DENTINA

35 blisters contendo líquido de mistura

RADIOPACO

Bioroot™ RCS

Cimentos à base de
Resina Epoxi

Cimentos à base de
Zinco e Eugenol
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