
 

LIDOSTESIM 2% DLA 
Cloridrato de Lidocaína a 2% com Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000 
 
Características e Benefícios 
 
Sendo o sal anestésico mais conhecido, a lidocaína é indicada para a maioria dos 
pacientes odontológicos. 
 
Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína. 
 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da 
seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo). 
 
Apresentação 
Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml   
 
Link para download de imagens:   www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Lidostesim2.rar  
 
 
 
LIDOSTESIM 3% DLA 
Cloridrato de Lidocaína a 3% com Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000 
 
Características e Benefícios 
 
Sendo o sal anestésico mais conhecido, a lidocaína é indicada para a maioria dos 
pacientes odontológicos. 
 
Total eficácia, dentro dos padrões para Lidocaína. 
 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da 
seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo). 
 
Apresentação 
Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml  
 
Link para download de imagens:    www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Lidostesim3.rar  
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MEPIVALEM AD DLA 
Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 

 
Características e Benefícios 
 
Epinefrina: vasoconstritor de referência para comparação dos demais vasoconstritores 
no aspecto potência e segurança, atuando semelhantemente à adrenalina endógena, 
liberada pela glândula suprarrenal. 
 
Vários autores relataram que a epinefrina associada aos anestésicos locais, nas 
concentrações existentes, é bem suportada por pacientes com doenças 
cardiovasculares, desde que se obedeça a quantidade mínima para o máximo de 
eficácia do produto (máx. 2 tubetes aos cardiopatas), aspiração prévia e injeção lenta. 
 
Associação de sal + vasoconstritor crescente no Brasil: Casuística altamente 
documentada; Histórico de sucesso 
 
Total eficácia, comparável à Lidocaína, com maior potência. Menor toxicidade e maior 
segurança. 
 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da 
seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo). 
 
Apresentação 
Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml  
 
Link para download de imagens:   www.tdv.com.br/Produtos_DLA/MepivalemAD.rar  
 
 
 
MEPIVALEM SV DLA 
Cloridrato de Mepivacaína 3% (sem vasoconstritor) 
 
Características e Benefícios 
 
Formulado com Mepivacaína: Quantidade ideal de concentração do sal anestésico 
para garantia de EFICÁCIA e manutenção de máximo PERFIL DE SEGURANÇA 
Ausência de vasoconstritor. 
 
Não contém Metabissulfito de Sódio: opção para pacientes alérgicos a este 
conservante. 
 
A ausência de um vasoconstritor permite a utilização em pacientes de risco, além de 
facilitar o uso em crianças pela curta duração anestésica. 
 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da 
seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo). 
 
Apresentação 
Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml  
 
Link para download de imagens:   www.tdv.com.br/Produtos_DLA/MepivalemSV.rar  
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CITANEST 
Cloridrato de Prilocaína 3% com Felipressina 0,03 UI/ml 
 
Características e Benefícios 
 
Formulado com Octapressin (Felipressina): vasoconstritor não adrenérgico que não 
apresenta efeito direto no miocárdio e pode ser administrado em pacientes 
cardiopatas, diabéticos não compensados e portadores de hipertireoidismo controlado. 
 
Indicado para procedimentos de duração intermediária, onde não é necessário 
hemostasia (dentística, endodontia). 
 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro da 
seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro do êmbolo). 
 
Apresentação 
Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml  
 
Link para download de imagens: www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Citanest.rar    

http://www.tdv.com.br/Produtos_DLA/Citanest.rar

