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Diversas áreas de aplicação para um verniz fluoretado

No	seu	trabalho	diário,	você	identifica	várias	causas	para	

a hipersensibilidade dentinária de seus pacientes. Entre 

outras:

• Hipersensibilidade cervical

• Dentina hipersensível após tratamento de periodontite
  e retração gengival local

• Abrasão

• Abrasão acentuada do esmalte nas áreas em contato com 
aparelhos ortodônticos

•	 Hipersensibilidade	após	limpeza	profissional	dos	dentes

Bifluorid	12	é	o	produto	ideal,	para	aliviar	efetivamente	

essas	queixas.	Além	disso,	Bifluorid	12	é	ideal	para	a	remi-

neralização	acelerada	e	fluorização	da	estrutura	dentinária.	

Bifluorid	12	também	previne	as	cáries	secundárias	após	a	

restauração de uma cavidade, especialmente com o uso da 

técnica de condicionamento ácido. 

Eficiente, compatível, rápido

Bifluorid 12

A CoMBiNAÇÃo dE fluorETo dE Sódio E fluorETo dE CálCio

Bifluorid	12	possui	uma	base	de	verniz	de	materiais	natu-

rais	e	uma	combinação	única	de	6%	de	fluoreto	de	sódio	

-	NaF	(equivalente	a	27,14	mg	de	fluoreto	por	grama)	e	

6%	de	fluoreto	de	cálcio	-	CaF2 (equivalente a 29,18 mg 

de	fluoreto	por	grama).	A	combinação	especial	de	ambos	

os	sais	de	fluoreto	possibilita	uma	alta	liberação	de	fluoreto	

imediata	(através	de	NaF),	assim	como	uma	fluorização	

de longa duração (através de CaF2).	O	fluoreto	de	sódio	

facilmente solúvel, proporciona a rápida liberação de íons 

de	fluoreto,	que	na	superfície	do	dente	são	convertidos	a	

fluoreto	de	cálcio	para	auxiliar	eficazmente	na	remineraliza-

ção.	O	fluoreto	de	cálcio	de	difícil	solubilidade	encontrado	

no verniz, provê uma retenção duradoura na superfície 

do	dente.	Isto	garante	uma	fluorização	de	longa	duração.	

A	cooperação	dos	dois	fluoretos	através	da	formação	dos	

depósitos de cálcio facilita a conversão a longo prazo de 

hidroxiapatita	em	fluorapatita.	Assim	áreas	de	esmalte	

danificadas	ficam	efetivamente	protegidas.

A	boa	tolerabilidade	do	Bifluorid	12	foi	provada	inúmeras	

vezes em todo o mundo. Isto não é somente devido ao uso de 

ingredientes naturais, mas também a uma composição livre 

de metacrilatos e glutaraldeído.

Graças	à	sua	composição	ajustada,	Bifluorid	12	adere	muito	

bem ao esmalte e à dentina e seca rapidamente. O dente 

tratado	fica	imediatamente	protegido	contra	influências	

externas prejudiciais. Os túbulos dentinários são efetiva-

mente	selados	pela	precipitação	de	fluoreto	de	cálcio.	Assim	

forma-se uma proteção duradoura contra estímulos quími-

cos, térmicos e mecânicos, que seus pacientes perceberão 

imediatamente. 

Com	a	aplicação	de	uma	fina	camada	do	verniz	transparente,	

os	dentes	tratados	não	mudam	de	cor,	a	estética	não	fica	

comprometida. Com uma aplicação apropriada em conjunto 

com	um	comportamento	adequado	do	paciente,	Bifluorid	12	

permanece por um longo tempo nas áreas tratadas. Especial-

mente nos locais mais vulneráveis como região interproximal 

e	fissuras,	o	verniz	adere	por	um	longo	tempo	no	esmalte.	

Bifluorid	12	é	econômico	no	uso	e	permite	até	300	aplica-

ções com um frasco de 4 g.

Fluorização com 

Bifluorid	12	após	

limpeza	profissional	

dos dentes
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Bifluorid 12 – O complemento ideal para o clareamento

O	clareamento	dental	profissional	realizado	no	consultório	é	

cada vez mais procurado. A sensibilidade, causada através 

do processo de clareamento, é muitas vezes um efeito cola-

teral	indesejado.	Com	Bifluorid	12,	a	ocorrência	da	sensi-

bilidade pode ser evitada de forma efetiva antes mesmo do 

início	do	clareamento.	Bifluorid	12	pode	ser	usado	durante	

todo o tratamento de clareamento, sem comprometer o 

efeito clareador.

Proteção ideal após a limpeza profissional dos dentes

A	limpeza	profissional	dos	dentes	é	um	processo	fortemente	

estabelecido na odontologia. Um passo importante deste 

processo é o polimento dos dentes. A película adquirida, 

que protege a superfície do esmalte, é removida, deixando 

o	dente	vulnerável.	Bifluorid	12,	aplicado	após	o	polimento,	

protege	o	dente	imediatamente,	devolvendo	os	fluoretos	

naturais à sua superfície.

Túbulo A:

Formação	de	fluoreto	de	

cálcio através da reação do 

fluoreto	de	sódio	originário	do	

Bifluorid	12	com	os	íons	de	

cálcio encontrados na saliva e 

no líquido dentinário

Túbulo B:

Depósito	de	fluoreto	de	cálcio,	

contido	no	Bifluorid	12,	na	

superfície dos dentes e nos 

túbulos

Modo de ação do fluoreto de sódio e fluoreto de cálcio encontrados no Bifluorid 12 
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VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0

info@voco.com
www.voco.dental

Distribuidor:

Indicações

Tratamento e prevenção de todas as causas de hipersensibi-
lidade como por exemplo:

• Hipersensibilidade cervical e margens de coroas

• Selamento de margens cavitárias após restaurações, 
especialmente quando do uso da técnica de condiciona-
mento ácido

•	Após	limpeza	profissional	dos	dentes	e	remoção	de	tártaro

• Como proteção dentinária ou forramento sob restaurações 
de amálgama

• Antes, durante e após o clareamento dental

• Após preparos cavitários e/ ou polimento

• No caso de superfícies oclusais desgastas e de dentes em 
contato com aparelhos ortodônticos

• Após traumas do esmalte dental - fraturas

Vantagens

•	Combinação	única	de	fluoreto	de	sódio	e	fluoreto	de	
cálcio

•	Alta	liberação	de	fluoreto	para	fluorização	efetiva	

• Ph neutro, longa permanência na superfície do dente

• Compatível com clareamento dental, diminui a sensibili-
dade sem interferir no processo de clareamento

Apresentação

REF				1035	 Conjunto	com	4	g	de	Bifluorid	12,

  10 ml de solvente e Pele Tim

REF    2252  Pele Tim, n.° 1, ø 4 mm aprox. 3.000 un.
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