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PoliDores DiamantaDos Para o Polimento Preliminar 
e De alto brilho em restaurações De comPósito
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*não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH. Fonte: VOCO GmbH, ensaio interno, dados em arquivo
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 Polimento De alto brilho – ráPiDo e eFiciente

ótima qualidade de superfície

Os polidores de silicone impregnados com pó de diamante 

microparticulado possibilitam obter, com extrema rapidez,  

elevada lisura de superfície e brilho duradouro nas restaura-

ções	em	compósito.	A	qualidade	de	superfície	tem	influência	

direta	na	aderência	da	placa	bacteriana,	assim	como	na	

resistência	à	abrasão	e	na	estabilidade	de	cor	das	restaura-

ções, razão por que é determinante para a sua durabilidade. 

Restaurações de alto brilho contribuem, em todos os aspec-

tos, para elevar o grau de satisfação dos seus pacientes.

Um só polidor para maior eficiência

Dimanto	oferece-lhe	condições	ideais	para	um	trabalho	eficien-

te, com um material reduzido. A enorme poupança de tempo 

é proporcionada não só pela possibilidade de utilizar um 

mesmo polidor para os polimentos preliminar e de alto brilho, 

como também pela ação das partículas de diamante especiais. 

Alterando a pressão aplicada, é possível controlar o desgaste 

superficial	exercido	por	Dimanto.	Desta	forma,	obtém-se	

restaurações com superfícies extremamente lisas e de alto 

brilho sem ter de trocar de polidor ao longo dos procedimentos. 

Dimanto	foi	concebido	para	dar	resposta	à	procura	de	polidores	

que	ofereçam	eficiência	também	em	termos	de	custos.	Os	

polidores podem ser esterilizados em autoclave a vácuo a até 

134° C, sendo, portanto, reutilizáveis. Para além disso, os poli-

dores diamantados dispensam o uso de pastas de polimento. 

Os polidores Dimanto, impregnados de partículas de diamante, são polidores excepcionais para o polimento preliminar 

e de alto brilho de todos os tipos de compósito, em especial os de última geração. Os materiais de restauração moder-

nos	são	precisamente	os	que,	além	de	proporcionarem	uma	ótima	estética,	possuem	os	mais	altos	graus	de	resistência	

e	dureza	superficial.	Por	isso,	o	profissional	necessita	de	polidores	que	resistam	à	dureza	destes	compósitos	e	sejam	

capazes de aprimorar a qualidade da superfície das restaurações, conferindo-lhes um brilho nítido.

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda
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Formas práticas

Os polidores de silicone impregnados de partículas de dia-

mante foram desenvolvidos de acordo com as propriedades e 

a	dureza	superficial	dos	compósitos	(nano)	híbridos	moder-

nos:	embora	a	rigidez	de	Dimanto	tenha	sido	adaptada	à	alta	

dureza	dos	materiais	de	restauração,	os	polidores	são	sufi-

cientemente	flexíveis	para	o	uso	eficaz	em	superfícies	com-

plexas. As diferentes formas disponíveis também contribuem 

para tornar ainda mais prática a utilização dos polidores.
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 uniVersal e Preciso ao mesmo temPo

Os polidores Dimanto estão disponíveis em cinco formas diferentes: chama pequena, chama grande, taça pequena, 

taça grande e lentilha. Graças a estas formas clinicamente testadas e comprovadas, é possível polir qualquer restaura-

ção	em	compósito	com	facilidade,	rapidez	e	eficiência,	inclusive	nas	áreas	de	difícil	acesso,	como	as	proximais,	bem	

como	as	reconstruções	oclusais	de	cúspides	e	fissuras.

chama:

A forma de chama é fornecida em dois tamanhos diferentes. Esta forma é ideal para o acabamento de superfícies oclusais, 

bem como das áreas cervicais, de difícil acesso.

taça:

A forma de taça é indicada para vertentes de cúspides, restaurações com amplas superfícies planas e áreas de transição entre 

as faces vestibular e lingual. Esta forma também está disponível em dois tamanhos diferentes.

lentilha:

A forma de lentilha é ideal para amplas 

superfícies planas, de anatomia sim-

ples, assim como para bordos incisais e 

áreas de transição proximais.
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 PoliDores DiamantaDos

Vantagens 

• Proporciona um ótimo polimento

• Indicado para todos os tipos de compósito – incluindo os 

 de última geração

• Impregnado de partículas de diamante para um polimento  

	 eficiente

• Instrumental reduzido: polimento preliminar e de alto  

 brilho com um só polidor

•  Autoclavável, pode ser reutilizado

• Cinco formas diferentes, para um polimento preciso e  

 individualizado

• Pode ser utilizado com ou sem refrigeração a água

indicações

Polimento preliminar e de alto brilho após o acabamento  

de restaurações em compósito

apresentações

REF 2380 Kit: sortidos, 5 un.

REF 2381 chama pequena, 10 un.  

REF 2382 chama grande, 10 un.

REF 2383 taça pequena, 10 un.

REF 2384 taça grande, 10 un.

REF 2385 lentilha, 10 un.


