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CIMENTO TEMPORÁRIO LIVRE DE EUGENOL, COM  
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
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PROVICOL®

Indicações

Cimentação temporária de inlays, onlays, coroas, coroas  

parciais, pontes, attachments e pinos

Restauração provisória de pequenas cavidades 

Vantagens 

 Propriedades semielásticas para a adesão segura do  

 material provisório

 Hidróxido de cálcio 

 – apoia formação de dentina terciária 

 – efeito bacteriostático

 Sem eugenol, baixo potencial alérgico

 Ideal para antes da cimentação adesiva com cimentos  

 resinosos

Outras vantagens do Provicol® QM

 Mistura rápida na seringa

 Mistura perfeita e sem bolhas

 Aplicação direta

Apresentação

Provicol® QM 

REF 1074 Seringa QuickMix de 5 ml, acessórios

REF 2261  Dispensador – QuickMix

REF 2189  Pontas misturadoras tipo 10 para seringa  

 QuickMix, caixa com 50 un.

Provicol® 

REF 1075 Tubo 2 × 25 g (base / catalisador)
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 CIMENTO TEMPORÁRIO LIVRE DE EUGENOL, COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

As demandas colocadas em materiais temporários são altas. 

Primeiramente, a peça protética precisa se encaixar com pre-

cisão e segurança para que não se solte. Porém, ao mesmo 

produtos da linha Provicol satisfazem ambos os critérios. 

Todos os produtos da linha Provicol convencem com as 

seguintes vantagens 

 Eles podem ser usados para muitos casos diferentes de  

 cimentação

 Eles não contêm eugenol e são, portanto, ideais para uso

 antes da cimentação adesiva com materiais resinosos

 Eles contêm hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio

 promove a formação de dentina terciária e tem um efeito  

 bacteriostático

 e simples

Provicol® QM – Adesão sempre que você precisar  

Graças à seringa QuickMix, Provicol QM pode ser usado  

rapidamente sem erros de mistura ou bolhas, podendo ser 

aplicado diretamente no dente ou à peça protética.   

Provicol® – Experimentado e testado em tubos  

Esse agente de cimentação temporária também está  

disponível em tubos na versão de mistura manual.

Distribuidor:
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

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

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental
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