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Provicol®  QM Aesthetic
CIMENTO DE FIXAÇÃO PROVISÓRIA TRANSLÚCIDO, 
COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SEM EUGENOL

Nova matriz - 
altamente estético



NOVO

PROVICOL® QM AESTHETIC

Indicação

 Cimentação temporária de restaurações provisórias ou   

defi nitivas (inlays, onlays, coroas, coroas parciais/facetas e 

pontes)

Restaurações diretas provisórias de uma face em cavidades 

pequenas

Vantagens

•  Estética excepcional, efeito translúcido

•  Resistência elevada, para uma maior retenção segura

• Fluidez ideal, para uma cimentação mais fácil

•  Consistência fi rme no ponto ideal, para uma precisa 

remoção de excessos

• Adaptação precisa graças à fi na espessura de película

• Não contém eugenol, ou seja, não afeta a polimerização  

 e as propriedades dos materiais compósitos

• Isento de colofônia: baixo potencial alergênico

• Contém hidróxido de cálcio e óxido de zinco:

 –  O hidróxido de cálcio estimula a formação de dentina 

secundária e tem um efeito bacteriostático

 – O óxido de zinco é conhecido pela sua ação antibacteriana

• Radiopaco

Apresentação

REF 1108 Seringa QuickMix 5 ml, acessórios

REF 2189 Pontas misturadoras tipo 10, 50 un.

 VC 81 001108 BR 1020 V
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 CIMENTO DE FIXAÇÃO PROVISÓRIA TRANSLÚCIDO, 
 COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SEM EUGENOL

Fonte: ensaio interno
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Provicol QM Aesthetic atinge uma translucidez, que normalmente só é alcança-
da por produtos à base de resina. Ao mesmo tempo, Provicol QM Aesthetic 
combina com todas as vantagens de um cimento de fi xação e é compatível  
com uma ampla gama de materiais de restauração temporária e defi nitiva.

Comparação visual de translucidez e tonalidade - Provicol QM Aesthetic também 
atende às demandas da região anterior, que antes eram reservadas para 
produtos à base de resina.
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Compatível 
com esmalte 

natural

77% 77% 84% 100%65 -
75%


