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RESINAS COMPOSTAS DIRETAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS

CHARISMA	CLASSIC
Resina composta micro-híbrida, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, universal, à base de Microglass®II.

�INDICAÇÃO
Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, para classes I, II, III, IV e V (classificação de Black), 
facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, 
correção de mal formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos, ferulização de dentes com mobilida-
de por traumatismo dental ou doença periodontal, reparo em restaurações de cerâmica ou resina composta em com-
binação com um sistema de reparo adequado - ex.: Signum Ceramic Bond).

CHARISMA	OPAL
Resina composta submicro-híbrida, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, universal, à base de Microglass®.

�INDICAÇÃO
Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, para classes I, II, III, IV e V (classificação de Black), 
facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, 
correção de mal formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos, ferulização de dentes com mobilida-
de por traumatismo dental ou doença periodontal, reparo em restaurações de cerâmica ou resina composta em com-
binação com um sistema de reparo adequado - ex.: Signum Ceramic Bond).

�COMPOSIÇÃO BÁSICA
Matriz orgânica: à base de Bis-GMA, composta por vi-
dro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polime-
rizadas, com tamanhos que variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 61%.

�APRESENTAÇÃO*
Cores de esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3 e C2;
Cores opacas para dentina: OA2, OA3 e OA3,5.

Apresentação: seringas de 4g.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Resina composta micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, à base de Microglass®II, 
com alta capacidade de mimetização, elevada capaci-
dade de polimento e durabilidade. Indicada para res-
taurações em dentes anteriores e posteriores. Resina à 
base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio 
fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tama-
nhos que variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem 
de carga em volume: 61%.

�COMPOSIÇÃO BÁSICA
Matriz orgânica a base de Bis-GMA, contendo partículas de carga 
de dióxido de silício altamente disperso, de tamanhos que variam de 
0,02µm a 0,07µm e vidro de bário alumínio fluoretado com tamanhos 
que variam de 0,02µm a 2µm. Porcentagem de carga em volume: 58%.

�APRESENTAÇÃO*
Cor de esmalte opalescente: CO (Clear Opal)
Cores de esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3 e C2;
Cores de dentina: OL, OM e OD. 
Cor para dentes clareados: esmalte BL (bleach) e 
dentina OL (opaque light - opaca clara).

Apresentação: seringas de 4g.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Resina composta submicro-híbrida, fluores-
cente, opalescente, radiopaca, fotopolimeri-
zável, a base de Microglass, com alta capa-
cidade de mimetização, elevada capacidade 
de polimento e durabilidade.

Composição: matriz orgânica a base de Bis-
GMA, contendo partículas de carga de di-
óxido de silício altamente disperso, de ta-
manhos que variam de 0,02µm a 0,07µm e 
vidro de bário alumínio fluoretado com tama-
nhos que variam de 0,02µm a 2µm, sendo 
o tamanho médio das partículas de 0,7µm. 
Porcentagem de carga em volume: 58%.

Resinas com tecnologia 
de carga convencional

Tecnologia de carga Microglass® II 
da Charisma® Classic

Carga com diferentes 
índices de refração

• Menos adaptação da cor

Pigmentos
• Menos brilho das cores

Partículas de dióxido de 
silício com grandes variações 

nos índices de refração
• Aspecto de restauração leitosa

• Cores opacas intensas 
não são possíveis

Carga com índices de 
refração alinhados
• Melhor adaptação da cor

Pigmentos
• Cores com brilho intenso

Não utiliza carga de 
dióxido de silício
• Fácil adaptação e 
resultado das cores
• Cores opacas intensas
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RESINAS COMPOSTAS DIRETAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS

CHARISMA	DIAMOND
Resina composta nano-híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, indicada para restaurações adesivas 
estéticas em dentes anteriores e posteriores. Graças às suas excelentes propriedades, permite obter com facilidade ótimos 
resultados estéticos e um polimento duradouro e de alto brilho.

�INDICAÇÃO
Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, para classes I, II, III, IV e V (classificação de Black), 
facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, 
correção de mal formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos, ferulização de dentes com mobilida-
de por traumatismo dental ou doença periodontal, núcleos de preenchimento, reparo em restaurações de cerâmica ou 
resina composta em combinação com um sistema de reparo adequado - ex.: Signum Ceramic Bond).

DURAFILL	VS
Resina composta fotopolimerizável, fluorescente, à base de micropartículas pré-polimerizadas, que proporciona a 
criação de restaurações com duradouro brilho superficial.

�INDICAÇÃO
Indicada para restaurações em dentes anteriores classes III, IV e V, correção de cor e forma do esmalte, ferulização de 
dentes traumatizados, correção de defeitos congênitos de esmalte, como hipoplasia, facetas estéticas.

�COMPOSIÇÃO BÁSICA
Matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA e 
UDMA, contendo partículas de carga de vi-
dro de fluoreto de bário e alumínio, de tama-
nhos que variam de 5nm a 20µm. Presença 
de nanopartículas discretas. Porcentagem 
de carga em volume: 64%.

�APRESENTAÇÃO
Cores de esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, 
B2, B3, C2, C3 e D3; 
Cores opacas para Dentina: OB (dentina para 
dentes clareados - opaque bleach), OL (opaca 
clara), OM (opaca média) e OD (opaca escura); 
Cor de efeito para esmalte translúcido: CL (clear), 
AM (âmbar); 
Cor de efeito para esmalte opalescente: CO 
(clear opal) e YO (yellow opal);
Cores especiais para dentes clareados e odon‑
topediatria: BL (Bleach - esmalte claro), BXL 
(Bleach Extra Light - esmalte extra claro) .

Apresentação: seringas de 4g.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Resina composta nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopa-
ca, fotopolimerizável. Devido ao sistema de carga ser nanoparticulado 
apresenta elevada capacidade de polimento e durabilidade. 

Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, con-
tendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos 
que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discre-
tas. Compatível com quaisquer sistema adesivo a base de Bis- GMA. 
Porcentagem de carga em volume: 64%.

�COMPOSIÇÃO BÁSICA
Matriz orgânica à base de UDMA (uretano dimetacrilato), 
contendo partículas de carga de dióxido de silício altamente 
disperso, de tamanhos que variam de 0,02µm a 0,07µm, e 
partículas de carga inorgânica pré-polimerizadas de tama-
nhos que variam de 10 a 20 µm, sendo o tamanho médio 
das partículas de 0,04µm.

�APRESENTAÇÃO
Cor de esmalte translúcido: I (incisal);
Cores de esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, 
C2, C3, C4, D3;
Cores de dentina: OA2, OA3, OA3,5, OB2;
Cores para dentes clareados e odontopediatria: (SL - super 
claro e SSL - extra claro).

Apresentação: seringas de 4g.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Resina composta fotopolimerizável, fluorescente, à 
base de micropartículas pré-polimerizadas, que pro-
porciona a criação de restaurações com elevado e du-
radouro brilho superficial. Composta à base de UDMA 
(uretano dimetacrilato), contendo partículas de carga 
de dióxido de silício altamente disperso, de tamanhos 
que variam de 0,02µm a 0,07µm, e partículas de car-
ga inorgânica pré-polimerizadas de tamanhos que va-
riam de 10 a 20 µm, sendo o tamanho médio das par-
tículas de 0,04µm e indicada para restaurações em 
dentes anteriores classes III, IV e V, correção de cor 
e forma do esmalte, ferulização de dentes traumati-
zados, correção de defeitos congênitos de esmalte, 
como hipoplasia, facetas estéticas.

Dentina Esmalte corpo Esmalte 1/3 incisal translúcidos

Clareados
B0, B1 - A1

OB
OL

A1
BXL

CO   esbranquiçado	/	azulado
CL    translúcido	neutro	/	claro

Universais
A2, B2 

OM
A1
A2

AM   translúcido	âmbar

Cromatizados
A3, B3 - A4

OD A3

Segundo	o	estudo	espectrofotométrico	executado	por	Yamamoto	1992,	sobre	a	cor	do	dente	natural	e	as	escalas	de	cores,	a	maioria	dos	dentes	está	no	matiz	A	da	
escala	de	cor	VITA,	sendo	a	maior	proporção	entre	o	A-2	e	o	A-3.5.	
VENUS T1	continua	sendo	o	compósito	mais	bonito	para	contornos	translúcidos	cinza-azulados.
Para	o	alisamento	e	brilho	final	com	Charisma Diamond	é	indicada	a	lentinha	cinza	de	porcelana.

Fonte:	Professor	Dr.	Luis	Felippe

Sugestão de combinações das cores
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PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO

9	 Charisma	Easy	Shine

CHARISMA	EASY	SHINE
Sistema de polimento para restaurações diretas de 
resina composta.

�INDICAÇÃO
As pontas de polimento Easy Shine são indicadas para po-
limento de restaurações realizadas com resina composta.

PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO

�COMPOSIÇÃO BÁSICA
As pontas de polimento são de silicone, livre de látex e 
impregnadas com pó de diamante micro-fino, carbeto 
de silício e pigmentos.

�APRESENTAÇÃO
Apresentam-se em três diferentes formatos para adequa-
ção às diferentes características superficial das restaura-
ções a serem polidas: formato de chama, taça e lança.

Apresentação: Kit com 6 pontas - 2X chama,  
2X taça e 2X lança. 

DESCRIÇÃO TÉCNICA
As pontas para acabamento e polimento Charisma 
EasyShine promovem de forma rápida e fácil o polimento 
para todas as restaurações realizadas com resina compos-
ta, por meio de uma aplicação controlada de pressão do 
instrumento rotatório. Sua fórmula é composta por silicone, 
livre de látex e impregnadas com pó de diamante micro-
-fino, carbeto de silício  e pigmentos. Apresentam-se em 
três diferentes formatos para adequação às diferentes ca-
racterísticas superficial das restaurações a serem polidas: 
formato de chama, taça e lança. Os kits são compostos por 
6 pontas, sendo 2X chama, 2X taça e 2X lança.
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ADESIVOS

ADESIVOS
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GLUMA	2BOND
Sistema adesivo de 5ª geração, fotopolimerizável, monocomponente, 
à base de etanol, com nanopartículas e dessensibilizante para proce-
dimentos adesivos.

�INDICAÇÃO
Indicado para adesão de restaurações diretas de resina composta, 
compômeros, amálgama ou restaurações indiretas à estrutura de es-
malte e dentina, na técnica de condicionamento total (total-etch). 
É indicado também no tratamento de áreas dentárias hipersensíveis. 
Permite efetuar o priming (preparação da estrutura de dentina) e ade-
são em um único passo de trabalho. Apresenta glutaraldeído como 
agente dessensibilizante.

�COMPOSIÇÃO BÁSICA
Composição: Adesivo à base de UDMA, 4-META, HEMA, ácido poliacrí-
lico, nanopartículas, glutaraldeído, etanol, água e fotoiniciadores.

�APRESENTAÇÃO
Apresentação: frasco de 4ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Sistema adesivo de 5ª geração, fotopolimerizável, à base de etanol, com 
nanopartículas e dessen sibilizante para procedimentos adesivos. À base 
de UDMA, 4-META, HEMA, ácido poliacrílico, nanopartículas, glutaralde-
ído, etanol, água e fotoiniciadores. Indicado para adesão de restaurações 
diretas de resina composta, compômeros, amálgama ou restaurações in-
diretas à estrutura de esmalte e dentina, na técnica de condicionamento 
total (total-etch). É indicado também no tratamento de áreas dentárias 
hipersensíveis. Apresenta glutaraldeído como agente dessensibilizante.
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ADESIVOS

SIGNUM	CERAMIC	BOND
Agente de união entre cerâmica e resina composta.

�INDICAÇÃO
Indicado para casos de reparo intra e extra-bucal com resina composta, preparação de superfície de união antes da 
cimentação de restaurações cerâmicas, com cimento resinoso; agente de união para caracterização de superfícies ce-
râmicas com resinas compostas, ex.: Pala cre-active.

SIGNUM	METAL	BOND
Agente de união entre superfícies de metal e resina composta.

�INDICAÇÃO
 � Cimentação/ adesão de resinas de metacrilato/ resina composta à superfícies de estrutura em 
metal, conjuntamente com retenção mecânica; 

 � Cimentação/ adesão de resina de metacrilato/ resina composta a estruturas em CrCo;
 � Agente de união para restauração de metalo-pláticas;
 � Agente de união para próteses adesivas, com infra-estrutura em metal.

�COMPOSIÇÃO
Signum Ceramic Bond I: isopropanolol, acetona, silano, ácido, monômeros, 
iniciadores, estabilizadores
Signum Ceramic Bond II: silano, iniciadores, estabilizadores, monômeros e 
ácido silícico.

�APRESENTAÇÃO
 � 1 Signum® Ceramic Bond I
 � 1 Signum® Ceramic Bond II
 � 1 base para mistura
 � 25 pinceis descartáveis
 � 5 abrasivos K1

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Agente de união entre cerâmica e resina composta, sem a necessidade da 
utilização de ácido fluorídrico. Indicado para casos de reparo intra e ex-
tra-bucal com resina composta, preparação de superfície de união antes da 
cimentação de restaurações cerâmicas, com cimento resinoso; agente de 
união para caracterização de superfícies cerâmicas com resinas compostas.

�COMPOSIÇÃO
Pigmentos inorgânicos, SiO2 (silanizado), metacrilato de metila, acetona, componentes 
bifuncionais com base de metacrilato.

�APRESENTAÇÃO
1 Signum Metal Bond I;
1 Signum Metal Bond II;
1 godê.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Agente de união entre metal e resina composta. Indicado para casos de reparo intra e 
extra-bucal com resina composta, preparação de superfície de união de restaurações 
com infra-estrutura de metal antes da cimentação com cimento resinoso; agente de 
união para caracterização de superfícies metálicas com resinas compostas.

Passo a passo do reparo em cerâmica:

1. Reparo de fratura:
Acertar a área defeituosa
(se necessário) com uma ponta
diamantada refrigerada a água.

2. Asperização da superfície:
Asperizar a cerâmica com a
broca K1 do Signum
Ceramic Bond com rotação de
6.000 - 10.000 rpm.

3. Limpeza da superfície:
Remover as impurezas e
manter o local limpo e seco.

4. Silanização:

Signum Ceramic Bond I sobre
a superfície e deixar evaporar
por 10 segundos.

5. Adesão:

camada de Signum Ceramic
Bond II sobre a cerâmica por
20 a 30 segundos.
Remover o excesso com
microbrush e aplicar um leve
jato de ar (sem secar).

6. Reparo:
Aplicar a resina direta
(Exemplo Charisma Diamond)
e fotopolimerizar pelo tempo
indicado na bula do produto.

Passo a passo do reparo em cerâmica com a estrutura exposta (Metal Bond):

4. Signum Opaque f:
    Aplicar Signum Opaque f,
    fotopolimerizar por 40 segundos
    com um fotopolimerizador de
    consultório.

1. Asperização da estrutura e da
    cerâmica:
    Asperizar a estrutura e a 
    cerâmica com uma broca.
    Limpar e secar a superfície com
    um pincel ou ar comprimido.

5. Signum ceramic bond I
    Aplicar Signum Ceramic Bond I 
    e esperar evaporar por 15 
    segundos.

2. Signum metal/zirconia bond I:
    Aplicar Signum Metal/Zirconia
    bond I e esperar evaporar por
    15 segundos.

6. Signum ceramic bond II

    camada de Signum Ceramic
    Bond II sobre a cerâmica por
    20 segundos.
    Remover o excesso com 
    microbrush, aplicar um leve
    jato de ar (sem secar).

3. Signum metal/zirconia bond II:
    Aplicar Signum Metal/Zirconia
    bond II e fotopolimerizar por
    40 segundos com um 
    fotopolimerizador de consultório
    Agitar o frasco antes de usar.

7. Reparando a coroa fraturada:
    Aplicar a resina direta (Exemplo
    Charisma Diamond e
    fotopolimerizar pelo tempo
    indicado na bula do produto.
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ADESIVOS

SIGNUM	ZIRCONIA	BOND
Signum Zirconia Bond é um sistema adesivo entre dióxido de zircônia e resina composta.

�INDICAÇÃO
 � Revestimento de infra-estruturas à base de zircônia com resina composta, 
recobrimento de implantes e coroas individuais em ZrO2.

 � Reparos intra e extra-orais de coroas cerâmicas ou de resina indireta fraturadas, aplicadas sobre estruturas de 
ZrO2, com materiais de revestimento à base de (metil)acrilato (recomendado: Charisma ou Charisma Diamond).

 � Cimentação de coroas e próteses fixas à base de Óxido de Zircônia e Cimento Resinoso.

SIGNUM	CONNECTOR
Signum Connector é um agente de união entre materiais resinosos fotopolimerizáveis e resina acrílica 
(PMMA) termo e autopolimerizável.

�INDICAÇÃO
Preparo de superfície de união para:

 � Correção, caracterizações ou reparo individual de cor e forma de dentes artificiais acrílicos utilizados 
em próteses parciais ou totais.

 � Caracterização de bases acrílicas de próteses com sistemas de resina fotopolimerizáveis, como por 
exemplo o sistema Pala cre-active.

�COMPOSIÇÃO
Signum Zirconia Bond I: acetona, componentes  
bifuncionais à base de metacrilato.
Signum Zirconia Bond I: MMA, iniciadores.

�APRESENTAÇÃO
 � 1 Signum Zircônia Bond I;
 � 1 Signum Zircônia Bond II
 � 1 casulo

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Agente de união entre zircônia e resina composta. Indicado para casos de 
reparo intra e extra-bucal com resina composta, preparação de superfície de 
união de restaurações com infra-estrutura de zircônia antes da cimentação 
com cimento resinoso; agente de união para caracterização de superfícies 
de zircônia com resinas compostas. Adesivo à base de acetona, componen-
tes bifuncionais à base de metacrilato. MMA e iniciadores.

�COMPOSIÇÃO
Signum Connector é composto por metilmetacrilato, poli-
metilmetacrílato, uretanodimetacrilato e fotoiniciadores.

�APRESENTAÇÃO
1 fresco de Signum Connector - 5ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum Connector é um agente de união entre materiais re-
sinosos fotopolimerizáveis e resina acrílica (PMMA) termo e 
autopolimerizável, indicado para correção, caracterizações 
ou reparo individual de cor e forma de dentes artificiais acríli-
cos em próteses parciais ou totais, bem como caracterização 
de bases acrílicas de próteses com sistema de resina foto-
polimerizável, como por exemplo o sistema Pala cre-active. 
Sua composição é à base de metilmetacrilato, polimetilmeta-
crílato, uretanodimetacrilato e fotoiniciadores.

Passo a passo do reparo em cerâmica com a estrutura exposta (Zircônia Bond):

4. Signum Opaque f:
    Aplicar Signum Opaque f,
    fotopolimerizar por 40 segundos
    com um fotopolimerizador de
    consultório.

1. Asperização da estrutura e da
    cerâmica:
    Asperizar a estrutura e a 
    cerâmica com uma broca.
    Limpar e secar a superfície com
    um pincel ou ar comprimido.

5. Signum ceramic bond I
    Aplicar Signum Ceramic Bond I 
    e esperar evaporar por 15 
    segundos.

2. Signum metal/zirconia bond I:
    Aplicar Signum Metal/Zirconia
    bond I e esperar evaporar por
    15 segundos.

6. Signum ceramic bond II

    camada de Signum Ceramic
    Bond II sobre a cerâmica por
    20 segundos.
    Remover o excesso com 
    microbrush, aplicar um leve
    jato de ar (sem secar).

3. Signum metal/zirconia bond II:
    Aplicar Signum Metal/Zirconia
    bond II e fotopolimerizar por
    40 segundos com um 
    fotopolimerizador de consultório
    Agitar o frasco antes de usar.

7. Reparando a coroa fraturada:
    Aplicar a resina direta (Exemplo
    Charisma Diamond e
    fotopolimerizar pelo tempo
    indicado na bula do produto.
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ADESIVOS

PALABOND
Palabond é um agente de união entre resina acrílica utilizada em base de próteses e dentes artificias acrílicos.

�INDICAÇÃO
Preparo de superfície para:

 � União entre dentes artificiais de resina acrílica e resinas acrílicas utilizadas em bases de próteses totais ou parciais;
 � Reparos que se façam necessários em peças protéticas à base de resina acrílica.

17

DESSENSIBILIZANTE

18	 Gluma	Desensitizer

�COMPOSIÇÃO
Palabond é composto por ácido metacrílico, dimentacrilato 
e metilmetacrilato.

�APRESENTAÇÃO
1 frasco de Palabond - 45ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Palabond é um agente de união entre resina acrílica utili-
zada em base de próteses e dentes artificias acrílicos; ga-
rante união segura e duradoura dos elementos dentais à 
base da prótese, evitando seu desprendimento. 
Sua composição, à base de ácido metacrílico, dimeta-
crilato e metilmetacrilato, não necessita que o produto 
seja fotopolimerizado.



�Veja como é simples a aplicação do Gluma® Desensitizer

18

DESSENSIBILIZANTE

18

GLUMA	DESENSITIZER
Agente dessensibilizante à base de glutaraldeído.

�INDICAÇÃO
Indicado para o tratamento de sensibilidade dentinária de regiões cervicais expostas e preparos cavitários e preventi-
vamente sob dentes vitais preparados para facetas e preparos protéticos em geral.

19

FILME RADIOGRÁFICO

20	 Agfa	Dentus	E-Speed

�COMPOSIÇÃO
 � 2-hidroxietil-metacrilato;
 � Glutaraldeído;
 � Água purificada;

�APRESENTAÇÃO
1 Frasco de 5 ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
GLUMA Desensitizer é um dessensibilizante usado no trata-
mento da hipersensibilidade dentinária.
Sua ação baseia-se na redução da permeabilidade da den-
tina através da precipitação das proteína plasmática e, por 
conseguinte, de selamento dos túbulos dentinários. Desta 
forma é impedido o movimento do líquido tubular causador 
da dor. 
É capaz de penetrar nos túbulos dentinários em uma profun-
didade de até 200µm e formar múltiplos septos que previ-
nem a movimentação dos fluidos dentinários em função das 
alterações osmóticas. 
Além disso, tem uma ação antibacteriana.



20

FILME RADIOGRÁFICO

AGFA	DENTUS	E-SPEED
Filme radiográfico odontológico, intraoral, periapical 3x4cm, velocidade E, fabricado na Europa.

�INDICAÇÃO
Indicado para tomadas radiográficas intraorais, como auxiliar de diagnóstico nas diversas especialidades da Odontologia.
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MATERIAIS DE MOLDAGEM

22	 SILICONE	POR	CONDENSAÇÃO
26	 SILICONE	POR	ADIÇÃO

�COMPOSIÇÃO
Películas radiográficas com embalagem externa extra macia 
e bordos arredondados (Softopac).

�APRESENTAÇÃO
Embalagem com 150 unidades.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Filme radiográfico intraoral periapical 3x4cm, velocida-
de E, embalagem extra macia e com bordos arredon-
dados (Softopac) para maior conforto do paciente, fa-
bricados na Europa. 
Tempo de exposição entre 0,08s e 0,16s, dependendo 
do dente (70kV - 10mA a 20cm), passível de processa-
mento manual ou automático.



�Veja como é simples manipular o Optosil®:

2. Espalhe a massa em uma 

placa de vidro, de forma que 

fique maior que o diâmetro 

da colher medidora. Marque 

a circunferência da colher.

 3. Coloque 2x o diâmetro da 

colher de pasta catalisadora 

Activator Universal dentro do 

círculo marcado com a colher, 

para cada porção de Optosil® 

Comfort Putty utilizada. 

4. Misture a massa até que 

a mesma esteja homogênea. 

O tempo de mistura é de 30 

segundos.

1. Dosar uma colher medi-

dora com Optosil® Comfort 

Putty e nivelar nas bordas, 

removendo os excessos. 
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SILICONE POR CONDENSAÇÃO

SILICONE POR CONDENSAÇÃO

23	 Optosil
24	 Xantopren
25	 Universal	Activator

23

�OPTOSIL/ XANTOPREN

OPTOSIL
Material de moldagem à base de silicone por condensação 
(pasta densa)

�INDICAÇÃO
Indicado para moldagens de precisão na confecção de face-
tas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, pró-
teses parciais removíveis, prótese total e mock ups.

�COMPOSIÇÃO
Polimetilsiloxano

�APRESENTAÇÃO
Pasta densa de cor amarela e leve sabor de menta, em pote 
plástico com 450ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material de moldagem elastomérico à base de silicone por 
condensação, composto por polimetilsiloxano, para molda-
gens de precisão.

Dureza Shore A: 58; 
Recuperação elástica: 98%; 
Alteração dimensional linear: 0,2%.

Produto em conformidade com a ISO 4823. Pasta densa cor 
amarela e leve sabor de menta, em pote plástico com 450ml.
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SILICONE POR CONDENSAÇÃO

�OPTOSIL/ XANTOPREN

XANTOPREN
Material de moldagem à base de silicone por condensação (pasta fluida)

�INDICAÇÃO
Indicado para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, 
próteses parciais removíveis e prótese total.

�OPTOSIL/ XANTOPREN

UNIVERSAL	ACTIVATOR
Catalisador acondicionado em tubo plástico utilizado para reagir tanto com o Optosil Comfort como com o Xantopren VL plus.

�INDICAÇÃO
Catalisador que reage com o Optosil e Xantopren promovendo a reação de polimerização do silicone por condensação.

�COMPOSIÇÃO
Polimetilsiloxano

�APRESENTAÇÃO
Pasta fluida de cor azul, em bisnaga plás-
tica de 140ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material de moldagem elastomérico de baixa viscosidade 
(Pasta fluida) à base de silicone por condensação, compos-
to por polimetilsiloxano, para moldagens de precisão. 
Material de correção para a técnica de impressão de dupla 
moldagem, insípido e inodoro.
 
Dureza Shore A: 53;
Recuperação elástica: 99%; 
Alteração dimensional linear: 0,7%.

Produto em conformidade com a ISO 4823. Pasta fluida de 
cor azul em bisnaga plástica de 140ml.

�COMPOSIÇÃO
Catalisador para silicone de condensação composto 
à base de tetraetilsilicato e tetrametilortosilicato.

�APRESENTAÇÃO
Pasta fluida de cor vermelha, em bisnaga plástica de 60ml.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Catalisador universal acondicionado em tubo plástico utili-
zado para reagir tanto com o Optosil Comfort como com o 
Xantopren VL plus.

Apresentação: Pasta na cor vermelha em bisnaga com 
60ml. Produto em conformidade com a ISO 4823.
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SILICONE POR ADIÇÃO

SILICONE POR ADIÇÃO

27	 Variotime	Easy	Putty
28	 Variotime	Medium	Flow
29	 Variotime	Light	Flow
30	 Variotime	Monophase

�VARIOTIME

VARIOTIME	EASY	PUTTY
Material de moldagem à base de silicone por adição (pasta densa) com elevada estabilidade dimensio-
nal e reprodução de detalhes.

�INDICAÇÃO
Indicado para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou 
múltiplas, próteses parciais removíveis, prótese total, implantes e mock ups.

�COMPOSIÇÃO
Polivinilsiloxano (VPS)

�APRESENTAÇÃO
Apresentação: 2 potes com 300ml cada de Variotime 
Easy Putty (pasta base/catalisador) e 2 colheres dosadoras. 

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material de moldagem denso a base de Vinilpolisiloxano 
(VPS), para moldagens de precisão. Sua composição con-
fere a característica que acelera a cinética de polimerização 
em função da temperatura bucal. Apresenta elevada estabi-
lidade dimensional. Variotime Light Flow proporciona curto 
tempo de polimerização intra-oral de 2’30”

Dureza Shore A: 70;
Recuperação elástica após deformação: 99,7%;
Deformação linear: 0,2%.

Reprodução de detalhes < 20 µm, alteração dimensional 
inferior a 0,001% e cor lilás. Produtos em conformidade 
com a ISO 24823.
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SILICONE POR ADIÇÃO

�VARIOTIME

VARIOTIME	MEDIUM	FLOW
Material de moldagem à base de silicone por adição, de viscosidade média, com elevada estabilidade 
dimensional e reprodução de detalhes.

�INDICAÇÃO
Indicado para moldagens de precisão na confecção de fa-
cetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, 
próteses parciais removíveis, prótese total, implantes e mock 
ups.

�COMPOSIÇÃO
Polivinilsiloxano (VPS)

�APRESENTAÇÃO
Apresentação: 2 cartuchos com 50ml, contendo pasta base 
e catalisadora no sistema de auto-mistura para ser utilizado 
com pistola dispensadora. 

�VARIOTIME

VARIOTIME	LIGHT	FLOW
Material de moldagem à base de silicone por adição, de viscosidade fluida, com elevada estabilidade dimensional, ex-
celente reprodução de detalhes e resistente ao rasgamento.

�INDICAÇÃO
Indicado para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, 
próteses parciais removíveis, prótese total, implantes e mock ups.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material de moldagem denso a base de Vinilpolisiloxano 
(VPS), para moldagens de precisão. Sua composição con-
fere a característica que acelera a cinética de polimeriza-
ção em função da temperatura bucal. Apresenta elevada 
estabilidade dimensional. Variotime Light Flow proporcio-
na curto tempo de polimerização intra-oral de 2’30”.

Dureza Shore A: 44;
Recuperação elástica após deformação: 99,8%;
Deformação linear: 0,2%.

Reprodução de detalhes < 20 µm, alteração dimensio-
nal inferior a 0,001% e cor verde claro. 
Produtos em conformidade com a ISO 24823.

�COMPOSIÇÃO
Polivinilsiloxano (VPS)

�APRESENTAÇÃO
Apresentação: 2 cartuchos com 50ml, contendo pasta 
base e catalisadora no sistema de auto-mistura para ser 
utilizado com pistola dispensadora. 

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material de moldagem denso a base de Vinilpolisiloxano 
(VPS), para moldagens de precisão. Sua composição con-
fere a característica que acelera a cinética de polimerização 
em função da temperatura bucal. Apresenta elevada estabi-
lidade dimensional. Variotime Light Flow proporciona curto 
tempo de polimerização intra-oral de 2’30”.

Dureza Shore A: 38;
Recuperação elástica após deformação: 99,7%;
Deformação linear: 0,2%.

Reprodução de detalhes < 20 µm, alteração dimensional 
inferior a 0,001% e cor verde. Produtos em conformidade 
com a ISO 24823.
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SILICONE POR ADIÇÃO

31

�VARIOTIME

VARIOTIME	MONOPHASE
Material de moldagem à base de silicone por adição, de viscosidade média, com elevada estabilidade dimensional, 
excelente reprodução de detalhes e resistente ao rasgamento.

�INDICAÇÃO
Indicado para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, 
próteses parciais removíveis, prótese total, implantes e transferência de implantes e mock ups.

�COMPOSIÇÃO
Polivinilsiloxano (VPS)

�APRESENTAÇÃO
Apresentação: 2 cartuchos com 50ml, contendo pasta base 
e catalisadora no sistema de auto-mistura para ser utilizado 
com pistola dispensadora. 

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material de moldagem denso a base de Vinilpolisiloxano 
(VPS), para moldagens de precisão. Sua composição con-
fere a característica que acelera a cinética de polimeriza-
ção em função da temperatura bucal. Apresenta elevada 
estabilidade dimensional. Variotime Light Flow proporcio-
na curto tempo de polimerização intra-oral de 2’30”.

Dureza Shore A: 58;
Recuperação elástica após deformação: 99,8%;
Deformação linear: 0,2%.

Reprodução de detalhes < 20 µm, alteração dimensio-
nal inferior a 0,001% e cor rosa. 
Produtos em conformidade com a ISO 24823.

REGISTRO OCLUSAL

32	 Variotime	Bite
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REGISTRO OCLUSAL

33

�VARIOTIME

VARIOTIME	BITE
Material para registro oclusal à base de silicone por adição com elevada resistência ao rasgamento.

�INDICAÇÃO
Indicado para a tomada de registros oclusais de elevada precisão e sem distorção.

DENTES ACRÍLICOS

34 Classic
35	 Premium

�COMPOSIÇÃO
Polivinilsiloxano (VPS)

�APRESENTAÇÃO
2 cartuchos com 50ml, contendo pasta 
base e catalisadora no sistema de automis-
tura para ser utilizado com pistola dispen-
sadora universal. 

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Material para registro oclusal à base de silicone por adição, 
com excelente tixotropia, com dureza Shore A ≥ 94, escane-
ável em sistemas CAD/CAM, sem a necessidade de recobri-
mento de pó. Apresenta tempo de trabalho de 30 segundos 
e tempo de polimerização intraoral de 30 segundos, com 
elevada resistência ao rasgamento e de cor lilás claro.
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DENTES ACRÍLICOS

35

CLASSIC
Dentes acrílicos.

�INDICAÇÃO
Indicado para a confecção de próteses totais, próteses parciais removíveis, protocolos de implantes, restaura-
ções ou próteses provisórias.

PREMIUM
Dentes acrílicos.

�INDICAÇÃO
Indicado para a confecção de próteses totais, próteses parciais removíveis, protocolos de implantes, restaurações 
ou próteses provisórias.

�COMPOSIÇÃO
Dentes confeccionados em resina acrílica, com dentes ante-
riores em 4 camadas.

�APRESENTAÇÃO
Placas de diversos modelos e cores da escala Vita® com 6 
dentes anteriores e 8 dentes posteriores.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Dentes acrílicos para confecção de próteses totais, próte-
ses parciais removíveis, protocolos de implantes, restau-
rações ou próteses provisórias, confeccionados a partir da 
tecnologia alemã INCOMP (injeção e compressão), confe-
rindo mais resistência e estética ao dente. 
Altamente estéticos por sua anatomia e fluorescência, pos-
sui dentes posteriores com duas opções de inclinação de 
cúspides: 28º. e 0º. Apresenta ampla área basal, garantin-
do maior união com a base da prótese e certificado de ga-
rantia de 4 anos contra desgaste excessivo e descoloração.

�COMPOSIÇÃO
Dentes acrílicos confeccionados com matriz poliméri-
ca múltipla (MMP), com ligações altamente cruzadas e 
carga inorgânica NanoPearls®.

�APRESENTAÇÃO
Placas de diversos modelos e cores da escala Vita® com 
6 dentes anteriores e 8 dentes posteriores.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Dentes acrílicos para confecção de próteses totais, próte-
ses parciais removíveis, protocolos de implantes, restaura-
ções ou próteses provisórias, confeccionados em múltiplas 
camadas, a partir da tecnologia alemã INCOMP (injeção e 
compressão), e CAD/CAM, que permite a que os dentes se 
apresentem em pares idênticos. 
Altamente resistentes, são dentes fluorescentes, totalmente 
anatômicos, semelhantes aos dentes naturais. Apresentam 
ampla área basal, garantindo maior união com a base da 
prótese e certificado de garantia de 6 anos desgaste exces-
sivo e descoloração.
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SELANTE DE SUPERFÍCIE PARA PRÓTESES ACRÍLICAS

SELANTE DE SUPERFÍCIE PARA 
PRÓTESES ACRÍLICAS

37	 Palaseal

PALASEAL
Palaseal é um verniz selante de superfície para resina acrílica.

�INDICAÇÃO
Selamento de porosidades para superfície de próteses à base de resina acrílica. É um complemento  
do polimento, sem substitui-lo.

�COMPOSIÇÃO
Palaseal contém matacrilato de metila.

�APRESENTAÇÃO
Kit:

 � 2 x 15 ml Palaseal
 � 1 x 45 ml Palaclean

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Palaseal é um verniz fotopolimerizável, à base de metacri-
lato de metila, que age como selante de superfície para re-
sina acrílica, indicado para selar superfícies de próteses à 
base de resina acrílica. 
Fornece às próteses novas ou em uso uma superfície lisa 
e duradoura.
É transparente e por isso não interfere na cor da prótese. 
A superfície lisa que se obtém com o Palaseal® elimina toda 
irritação na língua ou na mucosa. A aplicação do Palaseal® 
diminui consideravelmente o acúmulo de restos de alimen-
tos e aderência de placas, proporcionado, melhores condi-
ções de higiene durante o período de utilização da prótese.
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RESINA ACRÍLICA

RESINA ACRÍLICA

39	 Palavit	G

PALAVIT	G
Palavit G é uma resina acrílica autopolimerizável em forma de pó e líquido.

�INDICAÇÃO
Indicada para confecção de elementos para prova (coppings, núcleos, etc.), união de elementos metálicos, adaptação 
de provisórios, soldagem e fixação das dimensões verticais.

�COMPOSIÇÃO
 � Palavit G Pó: 98% Metilmetacrilato Copolímero
 � Palavit G Líquido: 97% Metilmetacrilato 
+ 3% Dimetil-para-totuidina

�APRESENTAÇÃO
Disponível em:

 � 1 x 100g Palavit G pó
 � 1 x 80 ml Palavit G líquido

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Palavit G é uma resina acrílica autopolimerizável em forma 
de pó e líquido, indicada para confecção de elementos para 
prova (coppings, núcleos, etc.), união de elementos metá-
licos, adaptação de provisórios, soldagem e fixação das di-
mensões verticais. 
Composta por 98% Metilmetacrilato Copolímero (pó) e 97% 
Metilmetacrilato + 3% Dimetil-para-totuidina (líquido). 
É uma resina que apresenta uma polimerização rápida e se-
gura. 
Permite uma adaptação precisa, apresenta excelente estabi-
lidade dimensional, com temperatura de fusão de aproxima-
damente 110ºC, isenta de resíduos após a queima.
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RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DE PRÓTESES

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA 
CARACTERIZAÇÃO DE PRÓTESES

41	 Pala	cre-active

PALA	CRE-ACTIVE
Pala cre-active é um sistema de resina fotopolimerizável indireta para caracterização de próteses fixas ou removíveis 
totais ou parciais.

�INDICAÇÃO
Indicada para a confecção e caracterização de gengiva artificial em próteses à base de resina acrílica, próteses so-
bre implante, próteses à base de cerâmica, resina composta, zircônia, desde que utilizada com o agente de união 
específico para cada material.

�COMPOSIÇÃO
 � Pala cre‑active Colorfluids:  
Éster metacrílico multifuncional, dióxido de 
silício silanizado, fotoiniciadores, estabilizadores, 
pigmentos inorgânicos (fluorescentes). 
Os Pala cre-active colorfluids não contêm cádmio. 

 � Pala cre‑active Gingiva: 
Éster metacrílico multifuncional, Dióxido de silício 
silanizado, polímero em suspensão, fotoiniciadores, 
estabilizadores, pigmentos inorgânicos. 
Pala cre-active Gingiva não contém cádmio.

�APRESENTAÇÃO
 � Kit Pala cre‑active: 12 seringas (3g) com as cores: 
white, polar, pink, red, maroon, black, gum, 
gingiva shade 200, gingiva R50, gingiva light pink, 
gingiva pink e gingiva clear) + escala de cores Pala 
cre-active + pincel para aplicação + 20 cânulas de 
metal + 5 cânulas de plástico. 

 � Seringas avulsas: 3g nas cores white, polar, pink, red, 
maroon, black, gum, gingiva shade 200, gingiva R50, 
gingiva light pink, gingiva pink e gingiva clear.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Pala cre-active é uma resina indireta fotopolimerizável, indi-
cada para a confecção e caracterização de gengiva artificial 
em próteses à base de resina acrílica, próteses sobre im-
plante, próteses à base de cerâmica, resina composta, zir-
cônia.
Composição: Éster metacrílico multifuncional, dióxido de si-
lício silanizado, fotoiniciadores, estabilizadores, pigmentos 
inorgânicos fluorescentes, polímero em suspensão, livre de 
cádmio. Apresentado em seringas de 3 gramas nas cores whi-
te, polar, pink, red, maroon, black, gum, gingiva shade 200, 
gingiva R50, gingiva light pink, gingiva pink e gingiva clear.
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RESINAS COMPOSTAS INDIRETAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS

RESINAS COMPOSTAS INDIRETAS 
FOTOPOLIMERIZÁVEIS

43	 Signum	Composite
44	 Signum	Ceramis
45	 Signum	Matrix

SIGNUM	COMPOSITE
Signum é uma resina composta indireta nano-híbrida, fotopolimerizável para o recobrimento estético de próteses fixas 
unitárias e parciais com infra-estrutura metálica.

�INDICAÇÃO
Recobrimento total e parcial de próteses parciais fixas suportadas por metal e pônticos;

 � Coroas em dentes posteriores e anteriores;
 � Inlays, onlays, facetas laminadas;
 � Recobrimento combinado com trabalho em próteses parciais removíveis 
(coroas telescópicas, coroas conométricas e attachments);

 � Como supraestruturas de implantes;
 � Para a caracterização de dentes artificiais.

COMPOSIÇÃO
Os componentes do Sistema Signum Composite, que são respectiva-
mente: Signum Dentine, Signum Margin, Signum Enamel Signum Effect 
são compostos por: éster multifuncional do ácido metacrílico. Percentual 
de carga 74% em peso, dióxido de silício nano-particulado, dióxido de 
silício reologicamente efetivo, pré-polimerizado particulado, fotoiniciado-
res, estabilizantes, pigmentos inorgânicos (isentos de cádmio).

�APRESENTAÇÃO
Seringas de reposição de 4 gramas de todas resinas  
que compõem o sistema:
Signum Composite Dentine (massas para aplicação na área de dentina): 
Cores - DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, 
DC3, DC4, DD2, DD3 e DD4; 
Signum Composite Enamel (massa para palicação nas áreas oclusais e in-
cisais): Cores: EL, EM, ED;
Signum Composite Margin (massa para aplicação nas áreas cervicais): 
Cores: M1, M2, M3 e M4;
Signum Composite Effect (massa translúcida indicada para caracte rização 
das faces oclusais e incisais): Cores: ET1, ET2, ET5 e ET6.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum é uma resina composta indireta na-
no-híbrida, fotopolimerizável para o recobri-
mento estético de próteses fixas unitárias e 
parciais com infra-estrutura metálica. 
Os componentes do Sistema Signum 
Composite, que são respectivamente: 
Signum Dentine (massas para aplicação na 
área de dentina), Signum Margin, Signum 
Value, Signum Effect são compostos por: 
éster multifuncional do ácido metacrílico.
Percentual de carga 74 % em peso, dióxido 
de silício nano-particulado, dióxido de silí-
cio reologicamente efetivo, pré-polimerizado 
particulado, fotoiniciadores, estabilizantes, 
pigmentos inorgânicos (isentos de cádmio).
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SIGNUM	CERAMIS
Signum Ceramis é uma resina composta com vitrocerâmica, fotopolimerizável. Apresenta ótima resistência a abrasão 
e elevada resistência mecânica, para restaurações fixas sem metal.

�INDICAÇÃO
 � Coroas unitárias anteriores e posteriores sem metal;
 � Facetas, inlays, onlays, coroas parciais;
 � Coroas provisórias anteriores e posteriores;
 � Caracterização / reparo de elementos dentais de próteses.

SIGNUM	MATRIX
Signum Matrix é uma resina composta nano-híbrida para caracterização e recobrimento das restaurações realiza-
das com Signum Ceramis e Signum Composite.

�INDICAÇÃO
Recobrimento total e parcial de próteses parciais fixas suportadas por metal e pônticos;

 � Coroas em dentes posteriores anteriores;
 � Inlays, onlays, facetas laminadas;
 � Recobrimento combinado com trabalho em próteses parciais removíveis (coroas telescópicas, coroas 
conométricas e attachments);

 � Como supraestruturas de implantes;
 � Para a caracterização de dentes artificiais.

�COMPOSIÇÃO
Signum Ceramis é composta por ésteres polifuncionais de 
ácido metacrílico (27% p/p), dióxido de silício e cargas inor-
gânicas silanizadas (73% p/p, tamanho médio de partículas: 
1 μm), fotoiniciadores, estabilizadores, pigmentos inorgâni-
cos, livre de cádmio.

�APRESENTAÇÃO
Seringas de reposição de 4 gramas de todas as resinas que 
compõem o sistema:
Signum Composite Dentine (massas para aplicação na área de 
dentina): Cores - DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, 
DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3 e DD4; 
Signum Composite Enamel (massa para palicação nas áreas oclu-
sais e incisais): Cores: EL, EM, ED;
Signum Composite Margin (massa para aplicação nas áreas cer-
vicais): Cores: M1, M2, M3 e M4;
Signum Composite Effect (massa translúcida indicada para carac-
terização das faces oclusais e incisais): Cores: ET1, ET2 e ET5.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum Ceramis é uma resina composta com vitrocerâ-
mica, fotopolimerizável, com ótima resistência a abra-
são e elevada resistência mecânica, para restaurações 
fixas sem metal. 
O sistema de resinas Signum Ceramis é composto por 
ésteres polifuncionais de ácido metacrílico (27% p/p), 
dióxido de silício e cargas inorgânicas silanizadas 
(73% p/p, tamanho médio de partículas: 1 μm), fo-
toiniciadores, estabilizadores, pigmentos inorgânicos, 
livre de cádmio.

Apresentação: seringas de 4g nas cores: DA1, DA2, 
DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, 
DC3, DC4, DD2, DD3, DD4, EL, EM, ED, M1, M2, M3, 
M4, ET1, ET2 e ET5.

�COMPOSIÇÃO
Os componentes do Sistema Signum Matrix são: Signum Mamelon 
Dentine, Signum Secondary Dentine, Signum Opal Schneide, Signum 
Opal Transpa Matriz® e são éster multifuncional do ácido metacrílico. 
Percentual de carga por peso 64 % em peso, dióxido de silício nano-
particulado, vidro de silicato de Ba-Al-B, fotoiniciadores, estabilizantes 
e pigmentos inorgânicos. Livre de cádmio.

�APRESENTAÇÃO
Seringas de reposição de 4 gramas de todas 
as resinas que compõem o sistema:
Componentes fluidos:
Dentina Secundária (material para aplicação de dentina para melhor 
cromatização): Cores - SD1 e SD2; 
Dentina de Mamelo (material para caracterização de mamelo): Cores: 
MD1, MD2 e MD3;
Opalescentes Incisais (material para recobrimento com efeito de esmal-
te opalescente): Cores: OS1, OS2, OS3 e OS4;
Opalescentes Transparentes (massa para recobrimento com efeito 
translúcido opalescente): Cores: OT1, OT2, OT5, OT10, OTA, OTB, 
OTG, OTY e OTice.
Valor (massas de valor , que conferem fluorescência): 
Cores VL1, VL2, VL3 e VL4.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum Matrix é uma resina composta na-
no-híbrida para recobrimento das restau-
rações realizadas com Signum Ceramis e 
Signum Composite, presente tanto em forma 
de pasta quanto em resinas fluidas. As resi-
nas do sistema Signum Matrix são compostas 
por éster multifuncional do ácido metacrílico. 
Percentual de carga por peso 64 % em 
peso, dióxido de silício nano-particulado, vi-
dro de silicato de Ba-Al-B, Fotoiniciadores, 
estabilizantes e pigmentos inorgânicos. 
Livre de cádmio.
Apresentação: seringa de 4g nas diversas 
cores: SD1, SD2, MD1, MD2, MD3, OS1, 
OS2, OS3, OS4, OT1, OT2, OT5, OT10, OTA, 
OTB, OTG, OTY, OTice, VL1, VL2, VL3 e VL4.
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�ACESSÓRIOS DA LINHA SIGNUM

SIGNUM	OPAQUE	F
Signum Opaque F é um opacificante de componente único fotopolimerizavel em 17 cores, incluindo rosa, para os ma-
teriais de restauração Signum.

�INDICAÇÃO
Signum opaque F é indicado para o mascaramento de estruturas metálicas. É o componente opacificante para Signum.

�COMPOSIÇÃO
Matriz: éster multifuncional do acido metacrílico.
Material de carga: 5 % em peso, dióxido de silício nanodisperso silani-
zado, fotoiniciadores, estabilizantes, pigmentos inorgânicos, em parte 
fluorescentes. Livre de cádmio.

�APRESENTAÇÃO
Seringas de reposição de 3 gramas nas 16 cores que compõem o siste-
ma, além do rosa: OA1, OA2, OA3, OA3,5, OA4, OB1, OB2, OB3, OB4, 
OC1, OC2, OC3, OC4, OD2, OD3, OD4 E OOP (pink).

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum Opaque F é um opacificante de 
componente único fotopolimerizavel, em 17 
cores, incluindo rosa, indicado para o mas-
caramento de estruturas metálicas. 
É o componente opacificante para Signum. 
Composta na sua matriz orgânica por: éster 
multifuncional do ácido metacrílico e na por-
ção inorânica por 5% em peso de dióxido 
de silício nanodisperso silanizado, fotoinicia-
dores, estabilizantes, pigmentos inorgâni-
cos, em parte fluorescentes. Livres de cád-
mio. Presente em seringas de 3 gramas nas 
cores: OA1, OA2, OA3, OA3,5, OA4, OB1, 
OB2, OB3, OB4, OC1, OC2, OC3, OC4, 
OD2, OD3, OD4 E OOP (pink).
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SIGNUM	CRE-ACTIVE
Signum cre-active são pigmentos fotopolimerizáveis para a caracterização individual de resinas fotopolime-
rizáveis indiretas e dentes acrílicos.

�INDICAÇÃO
Caracterização individual (fissuras no esmalte, manchas de calcificação, restaurações, cunhas no esmalte, 
camadas intermediárias coloridas, áreas de abrasão, fissuras, áreas da gengiva) de resinas indiretas, dentes 
acrílicos, próteses totais e parciais, bem como implantes.

SIGNUM	LIQUID
Signum Liquid é um líquido de modelar, usado para auxiliar na modelagem e reativação da camada de dispersão dos 
materiais fotopolimerizáveis utilizados para restauração estética.

�INDICAÇÃO
Tem a função de auxiliar o processo de modelagem da resina e reativação da camada de dispersão dos materiais.

�COMPOSIÇÃO
Massas Signum cre‑active Colorfluids (Polar, Umbra, Corn, 
Mango, Caramel, Pink, Red, Marron, Black): éster multifun-
cional do ácido metacrílico, dióxido de silício altamente dis-
perso e pigmentos isentos de cádmio.
Signum cre‑active Transpafluids (T1 - alta viscosidade, claro e 
T2 - baixa viscosidade, claro): dimetacrilatos e dióxido de silício. 

�APRESENTAÇÃO
Seringas de reposição de 3 gramas nas 12 cores que com-
põem o sistema: Polar, Umbra, Corn, Mango, Caramel, Pink, 
Red, Marron, Black, T1 e T2.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum cre-active são pigmentos fotopolimerizáveis 
para a caracterização individual de resinas fotopolime-
rizáveis indiretas e dentes acrílicos para caracterização 
individual (fissuras no esmalte, manchas de calcifica-
ção, restaurações, cunhas no esmalte, camadas inter-
mediárias coloridas, áreas de abrasão, fissuras, áreas 
da gengiva) de resinas indiretas, dentes acrílicos, pró-
teses totais e parciais, bem como implantes. 
Presentes em seringas de 3 gramas, nas 12 cores: 
Polar, Umbra, Corn, Mango, Caramel, Pink, Red, 
Marron, Black, T1 e T2. 
Apresenta como composição: éster multifuncional do 
ácido metacrílico, dióxido de silício altamente disperso 
e pigmentos isentos de cádmio.

�COMPOSIÇÃO
Dimetacrilatos, éster multifuncional do ácido metacríli-
co, silano e fotoiniciadores.

�APRESENTAÇÃO
1 frasco de 4 ml de Signum Liquid.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum Liquid é um líquido de modelar, usado para auxi-
liar na modelagem e reativação da camada de dispersão dos 
materiais fotopolimerizáveis utilizados para restauração es-
tética, composto por dimetacrilatos, éster multifuncional do 
ácido metacrílico, silano e fotoiniciadores.

Apresentação: 1 frasco de 4ml.
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SIGNUM	INSULATING	GEL
Signum Insulating Gel é um isolante para resina composta, que também impede a formação da camada de dispersão.

�INDICAÇÃO
Tem a função de isolar gesso na confecção de restaurações com resina composta e impede a formação da 
camada de dispersão.

�COMPOSIÇÃO
Contém glicerina e ácido sílico.

�APRESENTAÇÃO
Embalagem individual de 10 g.

�DESCRIÇÃO TÉCNICA
Signum Insulating Gel é um isolante para resina composta, que também im-
pede a formação da camada de dispersão. Contém glicerina e ácido sílico.

Apresentação: embalagem individual de 10g.
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