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Twinky Star
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO À BASE DE COMPÔMERO  
COLORIDO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM EFEITO BRILHANTE

Indicações

Restaurações de dentes decíduos

Vantagens 

 Oito atraentes cores cintilantes

 Aplicação fácil e rápida através de cápsulas

 Excelentes propriedades de polimento

 Baseado na comprovada tecnologia de compômeros da VOCO

 

 dentista

 Ajuda as crianças a superarem medos

Apresentações

Twinky Star

REF 1680  Kit Caps 40 × 0,25 g (5 × cada cor), escala  

 de cores

REF 1689  Escala de cores

REF 9301  Dispenser – Caps

Twinky Star Flow

REF 2144  Cânulas de aplicação tipo 44, 100 un.

Cor 

Ouro 

Prata

Azul 

Cor-de-rosa

Cor 

Azul 

Cor-de-rosa

Cor 

Verde

Laranja

Verde-Limão

Berry

Caps 25 × 0,25 g

REF 1681

REF 1682

REF 1683

REF 1684

Seringa 2 g

REF 1693

REF 1694

Caps 25 × 0,25 g

REF 1685

REF 1686

REF 1687

REF 1688
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TWINKY STAR

A saúde da primeira dentição é primordial para garantir a boa função mastigatória da criança. Nesta fase de cres-

cimento, os dentes decíduos também são extremamente importantes para: o desenvolvimento da fala; o desenvolvi-

mento da dentição permanente, enquanto mantenedores de espaço; o desenvolvimento da função mastigatória e o 

crescimento ósseo normal na região bucomaxilofacial. É por esta razão que, além de esclarecer os pais e executar 

-

e a sua equipe. Além de paciência, o tratamento requer um material que não só facilite a sua execução técnica, como 

também estimule a cooperação do paciente e dos seus pais.

 

reações com que frequentemente é confrontado ao atender 

-

velmente o seu trabalho, mas encontrou o seu próprio método 

de os controlar. Uma peça relevante para o êxito do tratamento 

odontopediátrico é o material que irá selecionar:

Twinky Star – o compômero colorido e cintilante  

Twinky Star, o material restaurador colorido e cintilante, foi 

desenvolvido especialmente para o tratamento de crianças. 

Disponível em diferentes cores, Twinky Star permite integrar o 

pequeno paciente nas decisões do tratamento. Ao selecionar 

procedimentos, o que contribui para uma ligeira redução do 

medo e da impaciência. Assim, o tratamento pode decorrer 

com menos stress, favorecendo a disposição da criança à  

cooperação. Além disso, as crianças passam a interessar-se 

permanentemente pelo estado e a limpeza dos próprios 

se mantenham “bonitas” pelo maior tempo possível (Dra. 

Christine Schäfer; ZMK Zahnheilkunde, Management und 

naturalmente, a saúde de toda a dentição. 

Tecnologia VOCO de êxito comprovado 

Numa pesquisa independente, dentistas norte-americanos 

deram a sua opinião sobre o desempenho do Twinky Star na 

clínica. As qualidades mais frequentemente mencionadas 

foram a grande aceitação por parte das crianças, a ótima gama 

As características de consistência e manuseamento do  

Twinky Star também foram elogiadas.

Twinky Star foi desenvolvido com base na consagrada tecno-

logia de compômeros da VOCO. Os compômeros adequam-se 

perfeitamente ao tratamento restaurador odontopediátrico. 

Além de apresentar boas propriedades físicas, os compômeros 

caracterizam-se pelo alto grau de biocompatibilidade, adesão 

restauração colorida é também segura e estável a longo prazo.

Rapidez no tratamento – Twinky Star e Futurabond® U 

Uma vez que o comportamento das crianças pode ser mantido 

sob controle apenas por um curto período, o tratamento odon-

topediátrico deve ser executado rapidamente. Quando utilizado 

em conjunto com o adesivo autocondicionante da VOCO  

Futurabond U, o tempo de trabalho com o Twinky Star é 

bastante reduzido. O adesivo pode ser utilizado em combina-

ção com qualquer técnica de condicionamento ácido. A sua 

aplicação é fácil e rápida, levando apenas 35 segundos. 

Mesmo sob condições desfavoráveis, é possível alcançar bons 

resultados com Futurabond U. A aplicação com a SingleDose 

reduz ainda mais o tempo de tratamento.

 

O Twinky Star condensável está disponível em oito atraentes 

cores de efeito e é fornecido em práticas Caps. Este sistema 

permite inserir diretamente, e com rapidez, o material de 

restauração na cavidade preparada.

Para quem preferir a prática seringa NDT, o material de 

restauração colorido Twinky Star Flow é disponibilizado nas 

recobrimento do fundo e paredes da cavidade, garantindo as-

sim a qualidade da restauração mesmo em situações clínicas 

difíceis.

dourado

verde-limão laranja verde prateado

Para entusiasmar tanto as meninas como os meninos com as suas cores preferidas,  
Twinky Star está disponível nas seguintes cores: Restaurações em compômero – uma alternativa útil também à odontopediatria 

berry azul pink

Twinky Star
 

 O MATERIAL COLORIDO PARA A RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS

Dados técnicos

 116 MPa

Conteúdo inorgânico 77,8 % p/p

Abrasão 15,4 µm

Resistência à compressão 316 MPa

Adesão ao esmalte / dentina 27,3 / 24,1 MPa

Propriedades de polimento ótimas

Radiopacidade 220 %Al

Estabilidade de cor não descolora

Baixa contração de polimerização 2,0 % v/v
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