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VOCO Profl uorid® Varnish
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Dentina

Túbulo

Fonte: Dr. O. Haß

Dentes sensíveis constituem um problema para um grande número de pessoas. Normalmente, esta afecção causa

uma dor transitória que os pacientes não relatam ao seu dentista. Hipersensibilidade é sobretudo causada pela

exposição dos túbulos dentinários. Assim, o objetivo do tratamento é selar esses túbulos. VOCO Profluorid Varnish é

um verniz contendo flúor para o tratamento da hipersensibilidade. Túbulos dentinários expostos no colo do dente ou

após preparação cavitária são efetivamente selados.

Composição e eficácia do VOCO Profluorid® Varnish

VOCO Profluorid Varnish é um verniz à base de colofônia,

contendo 5 % de fluoreto de sódio (22.600 ppm). Os íons

flúor, em conjunto com os íons cálcio acumulados nos túbulos,

provocam a precipitação de fluoreto de cálcio, que sela efetiva-

mente os túbulos. De acordo com uma pesquisa entre os 

utilizadores, mais de 85 % dos pacientes apresentaram 

ausência de dor após apenas um tratamento com 

VOCO Profluorid Varnish.

Além do rápido selamento dos túbulos dentinários,

VOCO Profluorid Varnish promove o depósito de fluoreto de

cálcio para a proteção da superfície dentária. Estes depósitos

protegem o dente das agressões ácidas, promovem a 

remineralização e contribuem para a formação a longo prazo 

de fluorapatita.

O xilitol, que possui um efeito cariostático comprovado,

juntamente com a sua capacidade de realçar sabores,

também está presente no verniz.

Satisfação do paciente

Resultado do tratamentoSensibilidade dentária após o 1° tratamento
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fácil aplicação

Graças à sua matriz de colofônia, VOCO Profluorid Varnish

adere mesmo em superfícies úmidas. Não necessita secar a

superfície do dente. Isto melhora a cooperação dos pacientes

com baixos níveis de colaboração (p. ex. crianças).

VOCO PrOfluOrid® Varnish

estética e sabor

Profluorid Varnish é um verniz da cor do dente que não  

prejudica a estética. Profluorid Varnish está disponível em 

sete sabores agradáveis: chiclete e cereja, escolhido principal-

mente pelas crianças e pacientes mais jovens; menta, o sabor 

clássico apreciado em particular pelos adultos; caramelo,  

o sabor cremoso; melão, o sabor tropical; limão cola, o fresco 

sabor efervescente e, por fim, pina colada, o exótico aroma de 

abacaxi e côco. Com estes sete sabores específicos, você pode 

oferecer aos seus pacientes um atendimento mais agradável e 

individualizado.

A opinião dos profissionais

Os cirurgiões-dentistas que utilizam VOCO Profluorid Varnish 

atestam, sem exceção, as boas qualidades estéticas e de 

manuseio do verniz. A maioria destes profissionais relata, 

evidentes vantagens em relação aos produtos concorrentes.

Na avaliação dos pacientes, VOCO Profluorid Varnish também  

se sai muito bem. Quase todos os pacientes questionados 

relatam o desaparecimento das queixas ou uma melhora 

significativa após o tratamento.

VOCO Profluorid Varnish: muito mais que uma questão de 

gosto!
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Aplicação

Boa DifícilRazoavelmente
difícil

Método

Simples Aceitável longo

Tempo despendido

Curto Aceitável longo

Dosagem

Boa fácil Insatis-
fatória 

Imprecisa

Resultados do inquérito a dentistas utilizadores

VOCO Profluorid® Varnish
 

 SIMPleS e eStétICO

Dessensibilização simples e estética com VOCO Profluorid® Varnish

As vantagens do sistema SingleDose
Profluorid Varnish é apresentado
em blisters contendo um pincel
aplicador e o verniz. Isto permite
com que o produto seja aplicado 
em condições ideais de higiene.
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VOCO PrOfluOrid® Varnish

Vantagens

• Fácil de aplicar – com excelente adesão mesmo em 
 superfícies úmidas

• Verniz da cor do dente

• Dessensibilização rápida e liberação de fl úor   
 (5 % NaF = 22.600 ppm fl uoreto)

•  Disponível em sete sabores: melão, menta, cereja, caramelo 
chiclete, limão cola e pina colada

•  Bom rendimento, pois basta aplicar uma fi na camada

•  Ideal para o tratamento das áreas cervicais após a profi laxia 
e a remoção de cálculo dentário

• Ideal nos casos de HMI (Hopomineralização Molar Incisivo)

VOCO Profl uorid® Varnish nas práticas embalagens  
SingleDose

• Fácil, rápido e higiênico

• Não necessita de instrumentos adicionais

• Não derrama, não escorre

• Uma SingleDose é sufi ciente para todas as áreas cervicais  
 da cavidade bucal

Indicações

Tratamento de dentes hipersensíveis

Selagem de túbulos dentinários, p. ex. cavidades preparadas
ou superfícies radiculares sensíveis

VOCO Profl uorid® Varnish
 

 a sua EsCOlha

Apresentação

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

Tel.: (51) 3337-5153

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

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

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

info@voco.com
www.voco.dental

Sabor

Melão

Caramelo

Cereja 

Menta  

Chiclete

Limão Cola

Pina Colada

Mixed

SingleDose 48 × 0,40 ml

–

–

–

–

–

–

–

REF 2225

SingleDose 50 × 0,40 ml

REF 1269

REF 2226

REF 2227

REF 2228

REF 2238

REF 2240

REF 2242

–

SingleDose 200 × 0,40 ml 

–

–

–

–

REF 2239

–

–

–

tubo 10 ml 

REF 1267

REF 2232

REF 2233

REF 2234

–

REF 2236

REF 2237

–
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