
APRESENTAÇÃO CATÁLOGO SDI BRASIL LICITAÇÃO

LINHA DE RESINAS

 LUNA NANOHIBRIDA

Ideal para os desafios de restaurações diárias de dentes anteriores e posteriores, segue escala Vita,
desenvolvida com a mesma nanotecnologia usada na Ice combinada a tradicional fórmula hibrida,
alto polimento, força, resistência ao desgaste.
Importante para o desenvolvimento clínico de um compósito universal - mantém brilho de superfície,
fluorescência e translucidez ideal, não necessário uso de técnica complexa de multi camadas,
estabilidade de cor. Perfeita para manipular, trabalhar os contornos e esculpir facilmente. O tamanho
de partículas é de 40 nm – 1,5 micron com  alto nível de estrôncio, que facilita sua visualização nos
raio-x. PESO 77.5%, VOLUME 61.0%, AL 250%, contém carga de partículas de estrôncio de vidro para
retenção de brilho, a alta resistência à compreensão, baixa contração volumétrica, menor estresse de
retração, veneers, Inlays/Onlays, Núcleos, Classes I, II, III, IV, V, Técnica de sanduiche, 15 cores: A1,
A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, OA2, OA3, OA3.5, I (Incisal) & b (Bleach). Seringas de 4g

 GLACIER – RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA

Glacier é o compósito ideal do tipo micro-híbrido, radiopaco, fotopolimerzável de uso anterior e
posterior. A característica não pegajosa e a contração mais baixa facilitam a aplicação e o sucesso
clínico Contração muito mais baixa Glacier apresenta a mais baixa contração de polimerização: 1,5%
(1). Esse produto utiliza correntes de resina maiorres com pouco encadeamento de monômeros para
reduzir a contração. Menos encadeamentos resultam em menos contração. Contração reduzida
diminui a sensibilidade e a microinfiltração. Selamento eficaz contra microinfiltração reduz o
potencial para o desenvolvimento de cáries secundárias.
INDICAÇÕES: Restaurações diretas para anteriores, posteriores e veneers. Construção de núcleos.
Inlays, onlays e veneers indiretos. Esplintagem. Reparação de compósitos de porcelana. Técnica de
sanduíche com ionômeros de vidro.
COMPOSIÇÃO: 19% por peso (36% de volume) ester metacrilato multifuncional. 81% por peso (64%
de volume) carga inorgânica (40nm – 1 mícron). - 23%  do peso (38% do volume) de éster metacrílico
multifuncional 77% do peso (62% do volume) de componente inorgânico: Vidro de Estrôncio, Sílica,
Canforquinona, Hidroxitolueno Butilado, Pigmentos
APRESENTAÇÃO: Seringa de 4g nas cores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D3, OA2,
OA3, OA3.5, OB3, OB4, OC2, OC4, OD3, bleach e incisal.



 WAVE – RESINA FLUÍDA

WAVE é um compósito versátil, fluído, radiopaco, fotopolimerizado com flúor. É aplicável
diretamente dentro da cavidade, melhorando a adaptação ao preparo.
Resina fluída com nano-particulas.
INDICAÇÕES:Restaurações de Classe V e em túnel; selante para cicatrículas e fissuras; restaurações
pequenas de classes I, II, III e IV; forramento radiopaco; abrasão/erosão cervical; lesão sem cárie;
selamento de implantes; abrasão incisal; reparos de defeitos de esmalte;
reconstruções menores para núcleos de preenchimento, coroas provisórias; cimentação de
porcelana, cerâmica e veneers; esplintagem; união de pontes de fibra; restaurações de dentes
decíduos; reparos de porcelanas; bloqueio de pequenas áreas retentivas e recobrimento de manchas.
COMPOSIÇÃO WAVE: 35% em peso de ester metacrilato multifuncional 65% em peso de partículas
inorgânicas. Éster Metacrílico, Canforquinona,  Hidroxitolueno Butilado, Vidro de Estrôncio, 65,5%
Sílica, Fluoreto de Sódio,  Pigmento.
APRESENTAÇÃO: Seringa de 1g nas cores: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, C3, D3, incisal, gengival, bleach e
dentina: OA2.

 ROK – RESINA COMPOSTA HÍBRIDA

Rok é um compósito radiopaco fotopolimerizável para uso posterior. Sua alta viscosidade, natureza
condensável e não pegajoso permitem ao profissional uma compactação similar às amálgamas.
INDICAÇÕES: Restaurações posteriores diretas. Técnica de sanduíche com ionômeros de vidro.

Construção de cúspides. Construção de núcleos.
COMPOSIÇÃO: 17,7% por peso (32,3% de volume) ester metacrilato multifuncional.
82,3% por peso (67,7% de volume) carga inorgânica (40nm – 2,5 mícron). Vidro de Estrôncio Sílica,
Hidroxitolueno Butilado, Canforquinona,  Pigmento,  Ésteres Metacrílicos
APRESENTAÇÃO: Seringa 4g nas cores: A2, A3, A3.5, B1, B2 e C2



LINHA DE ADESIVOS

 STAE – ADESIVO DE FRASCO ÚNICO (primer + Bond) 5º GERAÇÃO

O Stae é um sistema de adesivo de componente único para esmalte/dentina com liberação de flúor,
sendo necessário prévio condicionamento ácido. O Stae infiltra completa e homogeneamente na
camada híbrida proporcionando uma superior adesão ao dente.
INDICAÇÕES: Todas as resinas compostas diretas, Compômeros, Reparos em Resina / cerâmica* /
Metal* / Porcelana. A superfície a ser aplicada necessita de um  pré-tratamento com selante primário.
COMPOSIÇÃO: Monômero acrílico, Acetona, Flúor, Estabilizador.
APRESENTAÇÃO: FRASCO ÚNICO DE 5ML.

LINHA DE AMALGAMAS

 PERMITE – ALTO TEOR DE PRATA LIGA ECONÔMICA SEM FASE GAMA 2

As cápsulas PERMITE contém quantidades pré-dosadas de liga e mercúrio para o preparo do
amálgama dental. A quantidade de liga para a proporção de mercúrio varia de 1/0.86 e 1/0.96,
dependendo do tamanho e tempo de cristalização.
As cápsulas são apresentadas em quatro tamanhos (porções) e quatro tempos de cristalização
(proporções), que permitem aos operadores o máximo de combinações para os diversos tipos e
tamanhos de cavidades
COMPOSIÇÃO: AG 56%; CU 15,4%, SN 27,9%, IN 0,5%, ZN 0,2%
Apresentação: A cor dos êmbolos informa o tamanho da porção, enquanto a cor da cápsula indica o
tempo de cristalização.

Tempo de cristalização Rápido
( azul )

Regular
( cinza )

Lento
( creme )

Ext.
Lento

Porções Êmbolo Liga (mg) Mercúrio (mg)
1 Rosa 400 344 364 380 372
2 Roxo 600 522 552 576 654

Tempo de condensáção (min) 2.5 3.5 4.5 5

Tempo de escultura (min) 5.5 5.5 8.5 7

As capsulas estão disponíveis em pak de plásticos de 50 ou 500



 GS-80 SEM FASE 2 GAMA

As Cápsulas contêm quantidades pré-dosadas de liga e mercúrio para o preparo de amálgama dental.
A quantidade de liga para a proporção de mercúrio varia de 1/0.86 e 1/0.96, dependendo do
tamanho e tempo de cristalização.
COMPOSIÇÃO: AG 40%, CU 28,7%, SN 31,3%
Apresentação: As cápsulas são apresentadas em cinco tamanhos (porções) e três tempos de
cristalização (proporções). A cor dos êmbolos informa o tamanho da porção enquanto que a cor da
cápsula indica o tempo de cristalização.

Tempo de cristalização Rápido
( azul )

Regular
( cinza )

Lento
( creme )

Porções Êmbolo Liga (mg) Mercúrio (mg)
1 cinza 400 352 368 384

2 verde claro 600 528 552 576

Tempo de condensáção (min) 3.5 4.5 5.5
6 (porções)

Tempo de escultura (min) 5.5 5.5 8.5
5 (porções)

As capsulas estão disponíveis em pak plásticos de 50 ou 500

CIMENTOS

 SeT – CIMENTO RESINOSO AUTO ADESIVO E AUTO CONDICIONANTE DUAL

seT´ é um cimento resinoso autocondicionante, auto adesivo de cura dupla. O seT foi desenvolvido
para cimentação indireta de cerâmica, metal ou resina, inlays, onlays, coroas, pontes, pinos e
parafusos. Tanto o condicionamento quanto a adesão não são necessários quando se usa o ´seT´. O
´seT´ libera flúor – Contém ponta de automistura.
INDICAÇÕES DE USO: Cimentação definitiva de peças protéticas de metal, resina e cerâmica, vidro
reativo, radiopa com alta liberação de íons, aumento da micro dureza da dentina desmineralizada,
fotopolimerizador por 20s e reação química ocorre em 5 min, excelente fluidez para cimentação.
COMPOSIÇÃO: Vidro de Fluoreto, Dióxido de silicone, Hidróxido de cálcio, Iniciador – p-tolueno de
sódio, Éster fosfórico metacrilato, UDMA – Uretano dimetacrilato, Dimetacrilato hidrofóbico,
Canforquinona, BHT – Butil-Hidroxitolueno
APRESENTAÇÃO: Cx com 50 caps. nas cores: A1, A2, OA3 – TRANSLUCIDO OU BRANCO OPACO.



 SeT PP – CIMENTO RESINOSO AUTO ADESIVO E AUTO CONDICIONANTE DUAL

seT PP é um cimento resinoso autocondicionante, auto adesivo de cura dual com liberação
de flúor. O ´seT PP´ foi desenvolvido para a cimentação indireta de inlays e onlays, coroas,
pontes, posts , parafusos e facetas de cerâmica, metal ou compósito.
INDICAÇÕES DE USO: Inlays, onlays, coroas, pontes, posts, parafusos e facetas de cerâmica,
metal ou compósito .
APRESENTAÇÃO: 1 Seringa de 7g nas cores: A1, A2, OA3, TRANSLUCIDO, BRANCO OPACO

LINHA DE IONÔMEROS DE VIDRO (COM TÉCNOLOGIA
IONGLASS™)

 RIVA SELF CURE – CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL CONDENSÁVEL PARA
RESTAURAÇÕES – ART AUTOPOLIMERIZAVEL

Riva Self Cure é um material restaurador radiopaco, autopolimerizável à base de ionômero de vidro.
Apresenta excelente adesão ao dente, libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode ser
usado em vários casos clínicos, tecnoligia ionglass, técnica sanduiche.
INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações pequenas de Classes I e II, Restaurações de dentes decíduos,
Preenchimento, Núcleos,Restaurações de superfícies de raiz e Classe V, Restaurações provisórias,
Restaurativa no campo usando a técnica ART.
COMPOSIÇÃO: Vidro de estrôncio / Ácido Poliacrílico / Ácida Tartárico.
APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 cápsulas nas cores: A1, A2, A3, A3.5 e Assorted ( A1, A2, A3, A3,5e B2 ) – KIT PÓ E LIQUIDO ►10g Pó e 6ml Liquido nas cores A1, A2, A3, A3.5



 RIVA LIGHT CURE – CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA PARA
RESTAURAÇÃO - FOTOPOLIMERIZAVEL

Riva Light Cure é um material restaurador à base de ionômero de vidro, radiopaco e reforçado com
resina. Apresenta excelente adesão ao dente, libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode
ser usado em vários casos clínicos, , tecnoligia ionglass.
INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações pequenas de Classes I, II e III, Restaurações de Classe V,
Restaurações de dentes decíduos, Restaurações geriátricas, Núcleos
Restaurações de superfícies de raiz, Preenchimento ou forramento, Selante para cicatrículas e
fissuras, Restaurações provisórias.
COMPOSIÇÃO:  Ionômero de vidro reforçado com resina – Fotopolimerizável.
Vidro de Silicato Fluoroalumínio Estrôncio / Dimetacrilato Trietileno Glicoletacrilato Hidroxietil / Ácido
Poliacrílico / Hidroxi Tolueno de Butila / Canforoquinona / Tetra Metil Anilina.
APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 cápsulas nas cores: A1, A2, A3, A3.5 – KIT PÓ E LIQUIDO ►15 g Pó e
8ml Liquido nas cores:A2 e A3.

 RIVA LUTING – CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL PARA CIMENTAÇÃO -
AUTOPOLIMERIZAVEL

Riva Luting é um iônomero de vidro ideal, radiopaco e autopolimerizável. Com uma excelente adesão
ao dente, alta liberação de flúor e fluidez, pode ser usado em vários casos clínicos. Riva Luting está
disponível na cor universal amarelo claro em cápsula e em kits pó/líquido.
INDICAÇÕES: Cimentação de inlays, onlays ou coroas em metal ou porcelana. Cimentação de coroas
em aço. Cimentação de pinos e parafusos. Attachment de bandas ortodônticas.
Preenchimento ou forramento.
COMPOSIÇÃO: Ionômero de vidro (Cimento) / Vidro de Silicato Fluoroalumínio Estrôncio /  Ácido
Poliacrílico (Ácido Polialquenóico) / Ácido Tartárico /  Ácido Fosfórico.
APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 cápsulas na cor amarelo Universal – KIT PÓ E LIQUIDO ►10 g Pó e 8ml
Liquido10g Pó e 6ml Liquido.



 RIVA LUTING  PLUS – CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA PARA
CIMENTAÇÃO – AUTOPOLIMERIZAVEL.

O Riva Luting Plus é um cimento de ionômero de vidro resinoso  radiopaco e Autopolimerizável. Com
uma adesão excelente no dente, alta liberação de flúor e fluidez, pode ser usado para diversas
aplicações clínicas. O Riva Luting Plus está disponível nas cores amarelo claro universal encapsulado e
em kit pó e líquido.
INDICAÇÕES DE USO: Cimentação de resina, metal, ou metalocerâmica inlay, onlay, pontes
e coroas. Cimentação de inlays de porcelana. Cimentação de pinos, posts e pinos com rosca.
Reforço por cimentação em todas as coroas cerâmicas.
COMPOSIÇÃO: Cimento Ionômero de Vidro Modificado por Resina para Cimentação / hidroxietil
Metacrilato (HEMA) /  P-1M  / Glicerol Dimetacrilato (GDMA)  / Hidroxitolueno Butilado (BHT)  / Eti 4-
(dimetilamino Benzoato (EDB) / Ácido Poliacrílico  / Ácido Tartárico / Vidro de aluminosilicato / Sílica
Amorfa (SiO2) / p-Tolueno ácido Sulfinico de Sódio.
APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 cápsulas na cor amarelo Universal – KIT PÓ E LIQUIDO ►15 g Pó e 8ml
Liquido.

 RIVA PROTECT - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL PARA SELAMENTO DE
CICATRÍCULAS E FISSURAS - AUTOPOLIMERIZAVEL

Riva Protect é um ionômero de vidro com alta liberação de flúor usado para proteção de superfície,
selamento de dentes recém erupcionados ou cariados. A sua viscosidade e característica de manuseio
facilitam o uso e a aplicação. A adesão direta garante
benefícios a longo prazo. Riva Protect está disponível nas cores branco e rosa. A cor rosa é mais
escura (L*=65) para facilitar a identificação.
INDICAÇÕES PARA USO: Selante para cicatrículas e fissuras Proteção de superfícies de raiz/dente e
prevenção à hipersensibilidade Restaurações temporárias onde não há sobrecarga
Selamento endodôntico temporário
COMPOSIÇÃO: Vidro de Fluoroaluminosilicato / Ácido Poliacrílico  / Fosfato de Cálcio Amorfo - Ácido
Poliacrílico / Ácido Tartárico / Ácido  Inorgânico /  Ácido Oxálico / Água.
APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 cápsulas nas cores: Branco e Rosa.



 RIVA SILVER – CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL COM PRATA PARA
RESTAURAÇÃO - AUTOPOLIMERIZADO

Riva Silver é um iônomero de vidro reforçado com liga de prata e radiopaco. Apresenta excelente
adesão ao dente, liberação de flúor, possui alta resistência à compressão e pode
ser aplicado em vários casos clínicos.
INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações de classes I e II pequenas, restaurações de dentes
decíduos, construção de núcleos, algumas restaurações em que a cor desejada é opaca, restaurações
de superfícies de raízes, restaurações de classe V em que não envolve a estética, preenchimento,
selante para cicatrículas e fissuras e restauração provisória, forramento ART.
COMPOSIÇÃO: Vidro de Silicato Fluoroalumínio / Ácido Poliacrílico / Liga de Prata-Estanho-Cobre-
Platina / Óxido de Titâneo (IV) / Ácido Poliacrílico.
APRESENTAÇÃO: Caixa com 50cápsulas na cor cinza.

 RIVA CONDITIONER – ÁCIDO POLIACRILICO 26%

Riva Condictioner é uma solução amena de ácido poliacrílico desenvolvida para remover
parcialmente a “smear layer” de dentina e esmalte. Este processo aumenta a adesão do
cimento de ionômero de vidro a estrutura do dente.
INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações de ionômero de vidro que precisam de
condicionamento antes da aplicação.
COMPOSIÇÃO: Ácido Poliacrílico, Água, FCF Azul (corante)
APRESENTAÇÃO: Frasco único com 10ml.



 RIVA COAT – SELANTE DE SUPERFÍCIE PARA IONÔMERO DE VIDRO

Riva Coat é usado para a prevenção contra a contaminação de saliva e água nas superfícies
de cimento de ionômero de vidro após as primeiras 24 horas depois do tratamento.
Ionômero de vidro fotopolimerizavel.
INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações de ionômero de vidro que precisam de um selamento
após a aplicação.
COMPOSIÇÃO: UDMA, TEGDMA, Canforquinona, BHT, Tetrametil anilina.
APRESENTAÇÃO: Frasco único com 5ml.

DESSENSIBILIZANTE

 SOOTHE - DESSENSIBILIZANTE

Soothe é um gel dessensibilizante tópico, que contém 6% de nitrato de potássio e 0,10% de
íons de flúor. Foi desenvolvido para aliviar sensibilidade dental desencadeada por agentes
térmicos e químicos.
INDICAÇÃO DE USO: Dessensibilizar o dente no processo de clareamento dental.
COMPOSIÇÃO: Nitrato de potássio, Íons de flúor, Água, Espessante, Benzoato de sódio.
APRESENTAÇÃO: KIT com 4 seringas.



SELANTE

 CONSEAL F

Conseal f é um selante que apresentam baixa viscosidade, e por isso, escoam de maneira
rápida, homogênea e profunda dentro das cicatrículas e fissuras. Sua retenção mecânica é
mais intensificada devido à baixa contração do sistema de resina da SDI. O componente
único de carga Conseal F, funde-se com as partículas e com a alta taxa de volume por área
de superfície aumentando a libertação de flúor do selante.
INDICAÇÕES: Selamento de dentes hígidos com fóssulas e fissuras, profundas(vulneráveis ao
processo de cárie),  Selamento de dentes com cárie incipiente em fóssulas e fissuras
COMPOSIÇÃO: 93% de éster metacrílico multifuncional, 7% de carga inorgânica
APRESENTAÇÃO: Seringa única de 1g

ÁCIDO

 SUPER ETCH

Ácido fosfórico a 37% para esmalte e dentina. A seringa Super Etch facilita o controle direto da
extrusão para obter procedimentos mais rápido e acesso mais facilitado a áreas mais difíceis de
serem atingidas. As partículas de carga inorgânica da SDI remove completamente sem deixar
resíduos. Super Etch foi desenvolvido para selantes assim como o excelente escoamento, para
condicionamento de cicatrículas e fissuras além de atingir uma superfície de contato maior obtendo
penetração do condicionamento mais profundo dentro das cicatrículas e fissuras. O diâmetro da
abertura da ponta do Super Etch é de apenas 0,41mm, o que intensifica a penetração dentro da
menor cicatrícula ou fissura, sulcos que não admitiriam pontas de outros condicionadores.
INSTRUÇÕES: Isole o dente. Prepare a cavidade. Limpe a superfície a ser condicionada usando uma
pasta de profilaxia sem flúor e livre de óleo ou com pedra pomes com água. Lave
abundantemente com água. Condicionamento ácido; a) Seque a superfície a ser condicionada com ar
seco e livro de óleo;
COMPOSIÇÃO: Água Purificada, Ácido fosfórico,sílica (Aerosil 200), Pigmento (Maxillon Azul)
APRESENTAÇÃO: Seringa única de 5ml.



EQUIPAMENTOS

 RADII PLUS - FOTOPOLIMERIZADOR

Aparelho LED sem fio, alta intensidade de luz 1.500mw/cm2, profundidade de cura 6mm, peso de
144g. Ponta com giro 360º, sem ruído de ventilação, opção ramp ou No Ramp, 1.200
fotopolimerizações de 10s, comprimento de onda emitido ao pico de absorção de canforoquinona
440 - 480nm, tecnologia de pulso e corrente continua, cinco anos de garantia, certificado INMETRO.
O radiômetro interno do Radii Plus permite a realização de um teste simples para intensidade do LED
verificar a funcionalidade do aparelho.
OPERAÇÃO: Equipamento de curta e especifica operação. Sendo o tempo mínimo de uso 10
Seg. (modo NO RAMP) e 15 seg. (modo RAMP) e o tempo máximo 60 seg., (modo NO RAMP) e 65 seg.
(modo RAMP). Após 60 segundos (ou 65 segundos no caso do modo “RAMP”) um sinal sonoro longo
será escutado antes da luz azul LED se desligar automaticamente. 5 anos de garantia, sendo 2 anos
para a bateria.

 RADII CALL - FOTOPOLIMERIZADOR

Aparelho LED sem fio, alta intensidade de luz 1.200mw/cm2, peso de 144g, sem ruído de ventilação,
modo RAMP automático, cumprimento da onda ao pico Maximo de absorção da Canforoquinina –
440 a 480nm, fotopolimerizações de 10s,
O radiômetro interno do Radii Call permite a realização de um teste simples para intensidade do LED
Verificar a funcionalidade do aparelho.
OPERAÇÃO: Equipamento de curta e especifica operação. Sendo o tempo mínimo de uso 15
Seg., e o tempo máximo 65 seg.
Sinais sonoros O aparelho emite um sinal (bip) após 15 segundos (5 segundos em ascendência e 10
segundos de intensidade total), dois sinais acústicos depois de 10 segundos
E três sinais acústicos após mais 10 segundos, etc.  2 anos de garantia
Aparelho fotopolimerizador 220V. Sem fio. Portátil. Luz Led em alta potência. Potência: cerca de
1200mW/cm com Led padrão. Caneta portátil com bateria interna, base de carregamento com
radiômetro acoplado.



 ULTRAMT S

Amalgamador de voltagem dupla com controlador de tempo e microprocessador de alta precisão que
oferece trituração consistente e acurada, ótimo manuseio e características clínicas dos materiais
manipulados.
Triturador de cápsulas, micro processador interno que controla o tempo de oscilação, freqüência de
trituração 4.550 oscilações por minutos, 3 opções de tempo 6, 8 e 10s, garfo flexível , bivolt, trava de
segurança. Tritura todos os tipos de material encapsulado amalgama, ionômero de vidro, cimento.  2
anos de garantia.

 RIVA APPLICATOR STANDER

Possui uma trava para a cápsula que controla
a extrusão de material.
Fácil de limpar - autoclavável
Partes mecânicas em aço inox.
Robusto e de longa durabilidade
Proporciona fácil acesso a cavidade oral

 RIVA APPLICATOR 2

Ergonômico
Design sofisticado
Fácil de limpar - autoclavável
Proporciona fácil acesso a cavidade oral
Possui uma trava para a cápsula que controla
a extrusão de material.
Partes mecânicas em aço inox



Points

São pontas aplicadoras descartáveis, usadas para aplicar rapidamente em pequenas quantidades de
materiais em áreas de difícil acesso. As pontas são resistentes aos solventes e adstringentes,
normalmente encontrados nos materiais dentários e possuem fios em fibra, que não se soltam
durante o procedimento e que podem ser dobradas para facilitar o acesso desejado.
Opção de cores e tamanhos:
Superfino roxo: 0,70mm
Fino verde claro: 0,90mm
Médio azul claro: 1,30mm

Indicações: Aplicação de selante, aplicação de adesivos, Aplicação de condicionador ácido, aplicação

de selante de cavidades, soluções adstringentes e evidenciadoras, remoção de excesso de resina e

condensação de hidróxido de cálcio em canal radicular.

Aura Bulk fill

Para rápidas restaurações posteriores onde a camada de esmalte não é necessária. Projetada para
alcançar uma alta polimerização.
Indicada para incremento único, até uma profundidade de 4 milímetros de cura usando 20 segundos
através de um fotopolimerizador LED ou durante 40 segundos através de um fotopolimerizador de luz
halogênio.Cor Universal.
Não usa escala Vita. Desenvolvida para otimizar o tempo do dentista.
Possui efeito camaleão no dente.
Não há contração devido ser pré polimerizada.
Sistema restaurador e inovador desenvolvido para economizar o tempo do dentista em cada
utilização.
Baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina.
Técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes.
Alto polimento e facilidade de esculpir.
Alta resistência a compressão e flexão.
Mantém o brilho permanente.
Apresentação em seringa 4g (e não unidose )






