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DR. MACIEL JR 
(FAEPO/UNESP Araraquara)

É uma enorme satisfação poder utilizar os excelentes produtos des-
sa empresa nacional que desponta no mercado nacional. A certeza 
da sua qualidade tornam meus procedimentos mais seguros bem 

como o que consigo transmitir aos meus alunos. Destaque especial 
na minha área de ensino são as excelentes resinas recém-lançadas 

no mercado, a Natural Shade e a Natural Z. Fáceis de trabalhar, 
cores excepcionais e ótimo acabamento e polimento. Não só 

em observação pessoal mas também pelos participantes 
nos inúmeros hands on que utilizamos esses materiais. 

Parabéns a Nova DFL pelo apoio e empenho em 
cada dia se comprometer cada vez mais 

com seus clientes!!

DR. LEANDRO MARTINS 
(Única Cursos Avançados e UFAM/Manaus)

Tanto eu, como a equipe da Única Cursos Avançados, nos orgulhamos 
muito de ter uma empresa brasileira com a qualidade da Nova DFL e 

de termos uma parceria que proporciona aos nossos pacientes e alunos 
a possibilidade de usarem e aprenderem com materiais de excelente 

qualidade. A Nova DFL vem  em uma rápida evolução na linha materiais 
restauradores e a resina composta Natural Z é um desses avanços. Ao 
participar das provas de desenvolvimento do material, pude perceber 

sua excelente esculpitibilidade e capacidade de polimento. Como 
diferencial, a Natural Z possui partículas de carga de zircônia 

o que a torna mais resistente ao desgaste. Além disso, o 
sistema apresenta uma menor variedade de cores, 

o que torna o procedimento de seleção de 
cor mais simples e prático. 

Uma Nova DFL após 75 anos
Fundada em 1939, a DFL se consolidou no mercado nacional poucos 
anos depois como a maior representante da indústria americana e 
européia de Odontologia no Brasil. De lá pra cá, são mais de 75 anos 
de atuação pautados no desenvolvimento e produção local dos seus 
produtos, construção de sua sede no Pólo Farmacêutico de Jacarepaguá 
no Rio de Janeiro e a produção dos anestésicos injetáveis desde 1988. O 
reconhecimento pela atuação e qualidade dos produtos desencadeou uma 
nova fase de crescimento e em 2009 investidores adquiriram a totalidade 
do capital social da companhia, dando surgimento a Nova DFL. Com uma 
nova gestão e modelo de atuação totalmente modernizado, automação 
do parque fabril, criação de um laboratório de P&D equipado com 
tecnologia de ponta e moderno centro de distribuição, hoje a 
Nova DFL é uma empresa globalizada, presente em mais de 
60 países e reconhecida principalmente pelos anestésicos 
injetáveis produzidos em tubetes de cristal e também 
por apresentar ao mercado mundial soluções 
odontológicas de excelência.
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DR. FILIPE POLESE 
(Instituto IPPO/Santa Catarina)

Após 15 anos de relacionamento com a Nova DFL me sinto 
muito confortável em recomendar as soluções anestésicas e 

toda sua linha de produtos, não apenas pelo excelente perfil de 
eficácia e segurança que apresentam, mas também porque é 

um orgulho para a Odontologia brasileira ter uma empresa 
composta por pessoas maravilhosas e comprometidas, 

que expandiu as fronteiras e hoje leva o que 
há de melhor para dentistas e pacientes 

de diversos países. Obrigado 
NovaDFL!

DR. RODRIGO FONSECA 
(UFG/Goiás)

Meu relacionamento com a Nova DFL tem longa data, baseado no 
desenvolvimento de produtos, testes laboratoriais e clínicos e muita aplicação 
clínica em vários casos. O apoio constante, o diálogo sério e o compromisso 

com a qualidade tornou-me não só fã, mas amigo desta grande empresa. Alguns 
de seus produtos, tais como os silicones por condensação Clonage e silicone 

por adição Futura AD, são parte de meu dia-a-dia, produzindo moldes confiáveis, 
seguros, estáveis ao longo do tempo e com altíssima reprodução de detalhes. Os 

clareadores Total Blanc também realizam a maior parte dos clareamentos que 
tenho feito, o que muito me alegra pois auxiliei nos testes iniciais do produto 

desde o seu desenvolvimento. Além disto, vários outros produtos, como 
os anestésicos, agulhas, ácidos e resinas são por mim rotineiramente 

usados e testados. Rotineiramente, recebo produtos para testar 
e percebo o compromisso da empresa em melhorias 
constantes. Por isso, tenho confiança em dizer que 

a marca Nova DFL preza pela qualidade 
do que faz.

DR. RAPHAEL MONTE ALTO 
(UFF/Niterói)

Utilizo os materiais de moldagem e de clareamento da Nova 
DFL há bastante tempo. O silicone de adição Futura AD apre-

senta, entre outras excelentes características, uma exce-
lente tixotropia, adequada viscosidade do material putty 
e um contraste de cores que facilita a visualização. O 

clareador Total Blanc Office tem como vantagens 
a facilidade de mistura, viscosidade ideal e 

baixa incidência de sensibilidade. 
Eu recomendo!

DRA. MARCIA CANÇADO 
(UFRS/Porto Alegre)

Venho utilizando muito o cimento de ionômero de vidro conden-
sável VITRO MOLAR, produto indicado para a Técnica Restaura-
dora Atraumática (ART), quimicamente ativado, condensável, de 
fácil manipulação e com liberação de flúor. Utilizo este material 

frequentemente nos mutirões de saúde interdisciplinares 
junto às populações que vivem em exclusão social, em 

bebês e em pacientes com necessidades especiais. 
A NOVA DFL tem acesso fácil para os profissio-

nais e produtos consagrados internacio-
nalmente, é motivo de muito 

orgulho!

DRA. JULIANA RAMACCIATO 
(São Leopoldo Mandic/Campinas)

Os anestésicos locais da Nova DFL apresentam a qualidade e 
diversificação para garantir a melhor escolha de acordo com 
o perfil sistêmico do paciente e expectativa do procedimento 
clínico promovendo assim eficácia clínica, controle de dor 

adequado e segurança. Os tubetes de vidro têm uma 
performance de deslizamento suave que permite 

o controle da velocidade de injeção, e assim 
conforto e menor estresse. Uso e 

recomendo para os meus 
alunos.

ANESTÉSICOS ANESTÉSICOS ANESTÉSICCOOOOSSS
AAAAAAA

NNNNNNEEEEEESSSSTTTTÉÉSSIIC
O

S
A

NN
EESSTTTTÉÉÉÉÉÉÉSSSSIIICCOOSSSSS

AAA
NESTÉSICOSANESTTÉSICOSAANNESTÉSICOSANESTÉSIC

OS
ANE

SSTT
ÉÉSS

IICC
OOSSSS

AAAN
ES

TÉ
SI

C
O

S
AN

ES
TÉ

SSICC
OOSS

MOLDAGEM MOOLDAGEM MOLLDDAGEMM
OLDDAAGEM

M
O

LDAG
EMM

M
O

LDAGEM
M

OLDAGEMMOLDDAAGEMMMOLDAGEMMOLDAGGEMM
MMOLD

AG
EM

M
OL

DA
GE

M
M

O
LD

AG
EM
M

OL
DAGEM

IONÔMEROS IONÔMEROS IONNÔMEROOSS IONÔM
EROS IIOONÔ

M
ER

O
SIO

N
Ô

M
EROSIONÔM

EROSIONÔMEROSIONÔMMERROOOSIONÔMEROSIIOONÔMEROOSI
ON

ÔM
ER

OS
IOO

NN
Ô

M
EER

O
S
IO

N
Ô

M
ER

OS
IIOO

NNÔÔ

MEROS

MMMMMOOOOLLLLLLDDDDDDAAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEMMMM MMMMMMMOOOOOOLLLLLLLLLLLDDDDDAAGGEEMMMMMMMMMM MMMMMMMMOOOOOOOOLLLLLLDDDDAAAAGGGGEEMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM
OOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMM

MMMM
OOOOLLDAGEMM

MM
OOLLDDAAGGEEMM

MM
OO

LLDD
AAGGEEM

M
OLDAGEM

M
OLDAGEMM

OLDAGEMMMOLDAGEMMOLDAGEMMOLDAGEM
MMOLD

AG
EM

MM
OL

DA
GE

M
MM

O
LD

AG
EM

M
OL

DA
GE

M
MM

OOLL
DA

GEMMM



44

Para cada necessidade 
uma solução

tubetes de cristal

Em tubetes de cristal

PARABEN*

FREE

*Exceto para o Prilonest.

 Fácil visualização do refluxo sanguíneo

 Efetividade garantida

PAPAPPAPAPPAPAPAPAPAPPA
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UNOJECT / DENCOJET

Agulhas gengivais
descartáveis

Cloridrato de Lidocaina 2% 
com Epinefrina 1:100.000.

ALPHACAINE 100

Cloridrato de Articaína 4% 
com Epinefrina 1:100.000.

ARTICAINE 100

Cloridrato de Articaína 4% 
com Epinefrina 1:200.000.

ARTICAINE 200

Cloridrato de Mepivacaína 2% 
com Epinefrina 1:100.000.

MEPIADRE 100

Cloridrato de Mepivacaína 2% 
com Corbadrina 1:20.000.

MEPI-LEVO

Cloridrato de Mepivacaína 3% 
sem vasoconstritor.

MEPISV

Cloridratoidrato de prilocaína 3% com FelC

PRILONEST

Apresentações: Potes com 12g

Tutti-frutti

oridrato de Mepivacaína 2% 
com Hemitartarato de Nor-epinefrina 1:100.000.

MEPINOR

BENZOTOP

Gel aanestésico tópico
Benzoccaína 20%

 Cortadas a laser – pontas sem deformidade

 Siliconizadas – suavidade garantida na aplicação

 Produzidas com aço cirúrgico de alta resistência

s  

lipressina 0,03UI.UI3U

Apresentações:
Unoject: Curta 25mm / Longa 38,1mm 
Dencojet: Curta 25mm / Longa 38,1mm
Caixas com 100 agulhas

COM 
INDICAÇÃO 
DE BISEL.

 Produzidas em aço inoxidável

 Bisel triplo

 Siliconizadas

 C

 S

 P

Dencojet: Curturta 25mm / Longa 38,11mm
Caixas comom 100 agulhas

Tutti-frutti

MentaMenta
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FUTURA AD

CLONAGE

Excelente contraste de cores | Excelente contraste de das | realça ainda 
mais os detalhes

 Alta resistência ao rasgamgamento

 Hidrocompatível: momoldagem perfeita mesmo
em presença dos fs fluidos orais

 Pesado com tetecnologia High Comfort | Maciez
e conforto nana aplicação

Silicone de adição

de condensaçãonsaçãoSilicone de conden ação

 Menor tempo de trabalho em boca

 Excelente contraste de cores 

 Alta resistência ao rasgamento

 Excelente propriedade hidrofílica

 Permite reproduzir múltiplos modelos a 
 partir de uma única moldagem

 Alta tixotropia

Proporção Fluido x CatalisadorProporção Denso x Catalisador

77

Apresentações:
KIT COMPLETO: Kit de pasta densa (250mL Base + 250mL Catalisador) 
+ Cartucho de pasta fluida Regular + Cartucho de pasta fluida Leve + 
Pontas misturadoras (12) + Pontas intraorais (12) 
KIT SIMPLES: Kit de pasta densa (250mL Base + 250mL Catalisador) 
+ Cartucho de pasta fluida Regular ou Cartucho de pasta fluida Leve + 
Pontas misturadoras (6) + Pontas intraorais (6)
REPOSIÇÕES: Reposição de pasta densa (250mL Base + 250mL 
Catalisador) / Reposição de pasta fluida viscosidade Regular + 6 
Pontas misturadoras + 6 Pontas intraorais / Reposição de pasta fluida 
viscosidade Leve + 6 Pontas misturadoras + 6 Pontas intraorais

Apresentações:
Pote com 1kg de Clonage Denso
Bisnaga com 120g de Clonage Fluido
Bisnaga com 50g de Clanage Catalisador

Foto gentilmente cedida pelo Dr. Glauber Rama
viscosidasc dade Leveve + 6 Pontas

Foto gentilmente cedida pelo Dr. Glauber Rama

pr
od

uto
 com nanotecnologia

m

aior precisão

AROMA DE LIMÃO
AROMA

EVITA NÁUSEAS
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NATURAL ORTHO

Resina ortodôntica 
fotoativada

 Excelente fixação com qualquer tipo de bracket

 Consistência adequada | Não escorre durante o procedimento

 Máxima estética | Excelente translucidez

 Perfeita penetração na malha do bracket

Apresentações: 
Kit com uma seringa de 4g de Natural Ortho + 1 
seringa com 2,5mL de Alpha Etch + 1 frasco de 
4mL de Natural Bond DE Plus. 
Reposição: Seringa com 4g

produto com

nanotecnologia

NATURAL Z

Resina microhíbrida 
ccoomm ccaarrggaa ddee ZZiirrccôônniiaa 

Cores:
2, B3, C2, C3, C4, D3- Esmalte: A1, A2, A3, A3.5,  A4, B1, BB2 3

- Esmalte dentes clareados: CL
- Incisal
 - Dentina: A2, A3, A3.5, B2, Universal

Apresentaçãoo: 
Flowpack com 1 seringa com 4gg

 Maior resistência ao desgaste

 Excelente consistência

 Baixa contração de polimerização

 Fluorescência similar ao dente natural

 Alto grau de radiopacidade

 Excelente polimento

 Restaurações estéticas e naturais

 Cores seguem Escala Vita

Dados técnicos
Tamanho médio de partículas ....................................... 0,7μm
Distribuição das partículas ............................0,01μm - 4,5μm
Volume de carga inorgânica ....................................... 62-63%
Peso de carga inorgânica ........................................... 77-78%
Resistência à flexão .............................................156,20 MPa
Módulo de Elasticidade .......................................... 10,76 GPa
Resistência à Compressão ...................................307,50 MPa
Tração Diametral ....................................................48,44 MPa
Grau de Conversão .....................................................83,56%
Contração de Polimerização ..........................................2,77%
Radiopacidade ........................................................ 3,0mm Al

al
+ 1

corre durante

slucans

o

procedim

l 
1 

slucians

o b

o procedimento

slucidez

bracket

Ortho + 1 
frasco de 
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NATURAL SHADE

Resina composta 
microhíbrida fotoativada

 Fluorescência e Opalescência ideais

 Excelente radiopacidade

 Partículas de sílica e bário

produto com

nanotecnologia

 Excelente lisura superficial

 Ótimo acabamento e polimento

Dados técnicos
Tamanho médio de partículas ............................................. 0,7μm
Distribuição das partículas ..................................0,04μm - 2,8μm
Volume de carga inorgânica ..............................................60-64%
Peso de carga inorgânica ..................................................75-79%
Resistência à flexão ...................................................142,27 MPa
Módulo de Elasticidade ................................................ 11,23 GPa
Resistência à Compressão ..............................................281 MPa
Tração Diametral ..........................................................47,91 MPa
Grau de Conversão ...........................................................82,18%
Dureza Knoop ........................................................ 84,5 Kgf/mm2
Contração de Polimerização .....................................................3%
Radiopacidade ...............................................................2,5mm Al

Cores
Esmalte: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3
Esmalte dentes clareados: CL
Incisal
Dentina: A2, A3, A3.5, B2, C2 e Universal

Apresentação: 
Flowpack com 1 seringa com 4g

Fácil de ser escul
pidaNão é pegajosa 

Resina composta 
fotoativadaa ddee bbaixa 
viissccoossiiddade

R
f

 Excelente lisura superficial
 Tixotrópica
 Radiopaca
 Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso

Cores: 
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, Gengival e Opaco

Conheça todas as suas indicações: 
Restaurações classe III, Restaurações classe IV, 
Selamento de fóssulas e fissuras,  Preenchimento 
de regiões socavadas, Reparo em resina composta 
e porcelana, Cimentação de facetas de porcelana, 
Colagem de fragmentos.

NATURAL FLOW

 IV, 
 Preenchimento 

Reparo em resina composta 
o de facetas de porcelana, 

Apresentação: 
Flowpack com 1,2g ou 2,4g 
+ pontas aplicadoras

Perfeita 
adesão ao 
esmalte e 
resinas

PPerfeita

DISPENSA USO 
DE ADESIVOS
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Prof Leandro Martins 
(UFAM)

“Com a melhoria da 

viscosidade do sistema 

adesivo, o Natural Bond 

DE se tornou Plus com 

excelente penetração nas 

estruturas dentárias e obtendo melhores valores 

de resistência adesiva. Isso associado às 

vantagens já existentes de não necessitar 

de várias camadas e a presença do 

flúor na composição.”

Adesivo dentinário 
monocomponente 
fotoativado
 Procedimentos diretos e indiretos
 Indicado para esmalte e dentina

 Rende até 150 aplicações

Apresentação: 
Flowpack com 1 ou 2 frascos com 4mL

NATURAL BOND DE PLUS
Prof. Maciel Jr 

FAEPO/UNESP
 Araraquara 

“A evolução do adesivo Natural 

Bond DE Plus vem consolidar 

a marca Nova DFL no mercado 

de materiais restauradores. O 

conjunto de confiabilidade da marca 

e sua facilidade de aplicação o torna uma ótima opção para o 

profissional que busca um novo sistema adesivo. Por se tratar 

do passo operatório mais importante na abordagem restau-

radora, a escolha correta do adesivo é importantíssima 

quando visamos restaurações livres de sensibili-

dade pós operatória e duradouras.”

Fotos gentilmente cedida por Bauer M (UEPG), Gutierrez F (UEPG), Carvalho E (UFMA), Bauer J (UFMA), Schroeder M (UFRJ), Reis A (UEPG), Loguercio A (UEPG).

Estudo gentilmente executado por Bauer M (UEPG), Gutierrez F (UEPG), Carvalho E (UFMA), Bauer J (UFMA), Schroeder M (UFRJ), Reis A (UEPG), Loguercio A (UEPG).

Natural Bond DE Plus Adper Single Bond 2 Master Bond DE Prime & Bond 2.1 Tetric N-BondMagic Bond DE
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VITRO FIL LC

Cimento de ionômero de 
vviiddrroo ffoottooaattiivvaaddoo

VITRO FIL

meennttoo ddee iioonnôômmeerroo ddee ime o dento 
restauradorddrroo rree ta

VITRO MOLAR

Cimento de ionômero de 
vidro condensávelid d á l

VITRO CEM

ômômerero demento de ionônô
ntaçãaçãoãodro para cimentanta

  Alta resistência a compressão 
  Radiopaco    
  Libera flúor
  Fácil manipulação (easy mix)

Cor: Universal A3

 Excelente para cimentação de 
prótese e bandas ortodônticas

  Radiopaco pela ação do estrôncio
 Baixa solubilidade
  Libera flúor

 Modificado por resina
 Excelente estética
 Fluorescência
 Indicado para restaurações e forramento
 Fácil manipulação 
 Disponível nas cores A1 e A3
 Libera flúor

 Radiopaco pela ação do estrôncio
 Excelente consistência
 Libera flúor

Maior 
radiopacidade

M i

COM SILICATO 
DE ESTRÔNCIO 

Apresentação: 
Caixa com 1 frasco de pó com 10g 
ou 12g + 1 frasco de líquido com 
8mL ou 8,5mL + bloco de mistura 
+ colher medidora

VIT

Cim
vid

 Ex
pr

  R
 B
  Li

VI

Ci
vvii

R
E
L

 Cor 
Universal 

A3

Apresentação: 
Estojo com 1 frasco de pó com 5g + 1 frasco de líquido com 
2,5mL+ 1 frasco de Primer com 2,5mL +1 frasco de Natural 
Glaze com 5mL + bloco de mistura e colher medidora.

Mínima
espessura 
de película

Apresentação: 
Caixa com 1 frasco de pó com 10g + 
1 frasco de líquido com 8mL + bloco 
de mistura + colher medidora

Apresentação: 
Caixa com 1 frasco de pó com 10g 
+ 1 frasco com 8mL de líquido 
+ bloco de mistura e colher medidora

IIDDEEEAAALL
PPAAARRAA

ART
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TOTAL BLANC OFFICE

Clareadaaddoorr 
ddeennttaaal de 
uso eem 
conssultório

 Fácil aplicação

 Excelente viscosidade e tixotropia

 Para dentes vitais e não vitais

 Pode ser usado com ou sem fonte 
de luz

Peróxido de hidrogênio 35%

a

te 

16%
Peróxido de 
carbamida

7,5%
Peróxido de 
hidrogênio
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TOTAL BLANC HOME

Clare
de usde us

Apresentação: 
Kit: 6 seringas de 3g cada + Placas para moldeiras + Porta moldeira. 
Reposição: Flowpack com 1 seringa com 3g.

Apresentação: 
Kit com 6 pares de seringas (peróxido + espessante) + barreira gengival + Neutralizante + pontas aplicadoras. 
Reposição Flowpack com 1 par de seringas (peróxido + espessante).

 pH Neutro

 Excelente tixotropia

a
ss

a
n
o

t

t

: Flowpack com 1 seringa com 3g.

BLANC HOME

ador dental 
so caseiroso case

ção:
gas de 3g cada + Placas para moldeiras + Porta mmoldeira. 
: Flowpack com 1 seringa com 3g.

tro

te tixotropia

nit
rat

o de potássio

fluoreto de sódi
o

DESSENSIBILIZANTES

çApresentaçãação:

ANTES DEPOIS

Fotos gentilmente cedidas pelo prof. Rodrigo Fonseca (UFG)
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FLUGEL / FLÚOR GEL

Flúor tóor tópicopicc
 Excelente tixotropia

 Sabor Menta (neutro) ação em 4 minutos 

 Sabor Tutti-Frutti (acidulado) ação em 1 minuto

Apresentação: 
Frasco com 200mL

Fluoreto
 de sódio

2%

Fluoreto 
Fosfato 

Acidulado

1,23%

GRAMPOS

Grampos para dique de mpos para 
borracha em aço inoxidáveli idá
 Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra

 Acabamento semiacetinado que reduz a fadiga ocular 

Apresentação: 
Caixa com 1 grampo.

MMMMMMMMaaaaiiiiiiioooooorrr  reeesssi
ssstttêênnncccccciiiiiiiiaaaaaaa eeeee

 

mmmmmmeeeemmmmmmmmmmmóóóóórrriiaaa eeelllááásss
ttttttiiiiiiiiiccccccaaa

Desinfetante e solvente de resíduos no 
sistema de evacuação do equipamento

  Dissolve resíduos orgânicos nos dutos do consultório

  Não resseca tubulações e mangueiras

  Faz 1 litro com apenas 30mL

Apresentação: 
Frasco com 1L

Reduz a necessidade de 
manutenção do equipo

LIMÃO

Condicionador 
dental à base de 
ácido fosfórico a

ALPHA ETCH  Indicado para ataque ácido em 
 esmalte e dentina.

Apresentação: 
Alpha Etch (gel) – flowpack com 
3 seringas com 2,5mL

SUGCLEAN

e
a
e Alpha Etch (gel) flowpack comke 
a 37%

p c (gel) flowpack com k 
3 seringas com 2,5mL

Anestésicos Locais Injetáveis (AL): ALPHACAINE 1:100.000 (MS Nº 1.0177.0016) - cloridrato de lidocaína + epinefrina; ARTICAINE 1:100.000 / 1:200,000 (MS Nº 1.0177.0025) - cloridrato de artica-
ína + epinefrina; MEPISV (MS Nº 1.0177.0030) - cloridrato de mepivacaína; MEPIADRE (MS Nº 1.0177.0022) - cloridrato de mepivacaína + epinefrina; MEPINOR (MS Nº 1.0177.0024) - cloridrato 
de mepivacaína + norepinefrina; MEPI-LEVO (MS Nº 1.0177.0029) - cloridrato de mepivacaína + corbadrina; PRILONEST 3% + 0,03 UI (MS Nº 1.0177.0028) - cloridrato de prilocaína + felipres-
sina INDICAÇÕES – Estes produtos são indicados para anestesia local por injeção, infiltração ou bloqueio do nervo. CONTRA-INDICAÇÕES – Os AL são contra-indicado para uso em pacientes 
com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou que estejam fazendo uso de medicamentos que sabidamente provocam alterações na pressão sangüínea, como inibidores da monoami-
nooxidase, antidepressivos tricíclicos e fenotiazinas. POSOLOGIA - Quantidade máximas de tubetes de AL são definidas pela quantidade de sal de cada droga contida no tubete e pelo peso do 
paciente (Ler a bula atenciosamente / Ref: Manual de Anestesia Local  - MALAMED S.F. – Ed Elsevier); CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS - A segurança e a eficácia dos AL dependem da dosagem 
recomendada, da técnica correta, de uma anamnese previamente realizada, das precauções adequadas e da rapidez e habilidade do profissional na intervenção nos casos emergenciais (Ler a 
bula atenciosamente / Ref: Manual de Anestesia Local  - MALAMED S.F –– Ed Elsevier). REAÇÕES ADVERSAS – Foram relatados mais freqüentemente reações no SNC, sistema cardiovascular 
e sistema respiratório. Leia a bula atenciosamente e demais informações poderão ser encontradas no Manual de Anestesia Local  - MALAMED S.F –– Ed Elsevier. INTERAÇÕES MEDICAMENTO-
SAS - O uso de anestésico local associado ao consumo de álcool e medicamentos tranqüilizantes, interfere diretamente na eficiência do anestésico, podendo aumentar ou diminuir seu tempo 
de ação, bem como sua potência. CLASSIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO - Anestésico Local Injetável do tipo AMIDA - VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - PRODUTO DE USO PROFISSIONAL. 
Para mais informações leia as respectivas bulas e/ou acesse www.novadfl.com.br (mar/2016)

Soluções odontológicas de alta performance

e qualidade presentes em mais de 60 países!
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