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Calcimol LC

vOCÊ GOstArIA
de reCONstrUIr 
A NAtUrezA?

PAstA de hIdróxIdO de CáLCIO rAdIOPACO, 
fOtOPOLIMerIzáveL

Lançamento



CALCIMOL LC

Simplificar a rotina clínica, otimizando tempo e mantendo 
uma excelente qualidade faz parte do desejo dos dentistas. 
Calcimol LC é um produto inovador que atende exatamente 
esses requisitos. Uma pasta fotopolimerizável que em pouco 
mais de 20 segundos garante proteção pulpar confiável para 
forramentos indiretos, de forma muito limpa e sem desperdí-
cios. Apresenta um ótimo rendimento e sua aplicação é   
extremamente fácil e rápida. 

Uma técnica perfeita e eficaz para proteção do complexo  
dentino-pulpar em cavidades que se distanciam mais que 
0,5mm da polpa. Promove a reparação através da formação  
de dentina secundária, realiza a proteção aos ácidos usados 
para condicionamento em restaurações e pode ser usado  
sob qualquer material restaurador. 

Para os dentistas que já trabalham e confiam em Ionoseal  
(forrador à base de Ionômero de vidro) convidamos   
experimentar Calcimol LC, o forrador à base de hidróxido  
de cálcio, igualmente diferenciado pela biocompatibilidade  
e pela praticidade.
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Distribuidor:vOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
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www.voco.dental

vOCO Gmbh
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
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*somente para capeamento pulpar indireto

Indicações

Adequado para capeamento pulpar* e como revestimento  
de base sob todos os materiais restauradores e cimentos.
Elimina as sensibilidades criando uma barreira protetora  
à polpa.

vantagens 

• Proteção pulpar efetiva

• Material monocomponente: pronto para usar

• Poupa tempo: material fotopolimerizável aplicado   
 diretamente com a seringa antigotejamento NDT®

• Alto nível de proteção à polpa quando utilizada a técnica  
 de condicionamento ácido

• Estimula a formação de dentina terciária

• A liberação de íons de cálcio promove a formação   
 de hidroxiapatita e dentina secundária

• Alto nível de pH (10–12) auxilia na cicatrização e   
 tem efeito antimicrobiano

• Flow on Demand - permanece onde você o aplica 

• Radiopaco - para fácil identificação radiográfica

• Resistente aos ácidos

Apresentação

REF 1307 Seringa 2 × 2,5 g, acessórios

REF 2146  Cânulas de aplicação tipo 41,    
 caixa com 100 un.


