
RESINA COMPOSTA TERMOVISCOSA 
BULK-FILL E UNIVERSAL

VisCalor / VisCalor bulk
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As resinas compostas bulk-fill compactáveis são adequadas para a restauração de cavidades amplas em dentes 
posteriores, inclusive na substituição de restaurações. As cavidades muito estreitas e profundas, preparadas 
de forma minimamente invasiva, não são fáceis de restaurar, pois muitas vezes é difícil adaptar o material ao 
fundo e às paredes cavitárias. As resinas fluidas são uma boa opção como material de base para essas cavidades 
estreitas e profundas, porém têm que ser cobertas por uma camada de resina compactável. A restauração 
realizada em duas etapas é um procedimento relativamente trabalhoso.

VisCalor segue um padrão completamente novo: por um lado, o material possui a alta fluidez das resinas fluidas 
durante a aplicação e, por outro, pode ser esculpido como uma resina compactável. Desse modo, enquanto 
VisCalor bulk é um material indicado tanto para cavidades estreitas quanto para cavidades extensas em dentes 
posteriores, o novo VisCalor universal também pode ser utilizado para restaurações altamente estéticas em 
dentes anteriores.  

VisCalor® / VisCalor® bulk

… depois é  
esculpível

O material atinge 
rapidamente a temperatura 
do corpo e pode ser 
esculpido imediatamente, 
como uma resina 
compactável.

Primeiro é fluido

Ao ser aquecido em um 
aquecedor para resina 

composta, VisCalor bulk 
adquire uma viscosidade 

muito baixa e pode ser 
aplicado como uma resina 

fluida. O material escoa 
perfeitamente para as 

paredes cavitárias e as áreas 
retentivas.

FLUIDEZ E COMPACTABILIDADE EM UM SÓ MATERIAL

Com isso, VisCalor oferece ao procedimento restaurador não apenas as vantagens dos compósitos 
fluidos, mas também as vantagens dos compósitos compactáveis.

O procedimento é mais eficiente, uma vez que é realizado em uma única etapa e não em diferen-
tes passos de inserção da base cavitária e da camada de cobertura oclusal.



Fonte: VOCO GmbH

Comportamento viscoso

Escultura

Compósito fluido

20° 10°30°40°50°60°70°

VisCalor

GrandioSO

Compósito 1

Compósito 2Vi
sc

os
id

ad
e

Fl
ui

de
z

Aplicação

1  Braun A; Temperature development inside the tooth during application of a thermoviscous 
bulk fill material; Report to VOCO; University of Aachen, 2019.

O gráfico mostra o comportamento viscoso de diferentes
materiais. O VisCalor bulk é o único que apresenta, a  
68 °C, uma viscosidade semelhante à dos compósitos flui-
dos. Quando o material esfria até a temperatura do corpo, 

A imagem termográfica mostra claramente que VisCalor já 
esfria à temperatura ambiente ao ser extraído da cápsula. 
Portanto, não há risco de injúria à polpa dentária causada 
pelo calor.1

VisCalor é o primeiro material a utilizar a tecnologia 
de termoviscosos. Graças a um tratamento especial 
da superfície das partículas de carga e a uma matriz 
de resina concebida em conjunto com tais partículas, 
intensificou-se o efeito normal de redução da viscosidade 
provocado pelo aumento da temperatura.

torna-se bem mais viscoso e pode ser facilmente escul-
pido. Na fase de aplicação, o VisCalor bulk impressiona 
pela consistência ideal, impossível de obter nas resinas 
compostas convencionais por meio do aquecimento.

COMPORTAMENTO VISCOSO SEM IGUAL

Obteve-se, assim, um material que, ao ser aquecido 
em um aquecedor de resina composta a 68 graus 
como o Caps Warmer, adquire a consistência de uma 
resina fluida, mas que à temperatura do corpo pode ser 
esculpida como uma resina compactável.

VISCALOR® / VISCALOR® BULK

Fonte: Prof. Braun, Universidade de Marburg, Alemanha



VisCalor bulk e VisCalor:

–  Restaurações posteriores de  
classes I, II, V

–  Base para restaurações em 
cavidades de classes I e II

–  Ferulização ou fixação de 
dentes com mobilidade

–  Reparação de facetas, 
defeitos no esmalte e 
materiais especiais para 
coroas e pontes provisórias

–  Selagem de fissuras  
ampliadas

–  Restauração de dentes 
decíduos

– Reconstrução de núcleos

– Restaurações de classes I a V

–  Reconstruções de dentes anteriores 
traumatizados

–  Facetas diretas em dentes  
anteriores com alteração de cor

–  Correções de forma e cor para 
melhorar a estética

– Inlays de resina composta

VisCalor e  
VisCalor bulk –  

uma soma  
de vantagens

Fácil, rápido e  
de alta qualidade

Universal, estético e 
de alta qualidade

Único 
e inovador

Ao ser aquecido, o material se 
torna fluido para a aplicação e, logo 

em seguida, já pode ser esculpido 
(tecnologia de termoviscosos)  

Alta qualidade  
e durabilidade
•  Escoamento ideal para margens  

e áreas retentivas

•   Excelentes propriedades físicas

Excelente  
manuseio

Aplicação sem bolhas de ar graças 
à cânula fina e longa

Eficiente
•  Duas viscosidades em um só material   

dispensa a troca de resinas e reduz  
o armazenamento de materiais

•  Dispensa a camada de cobertura

Max. 
4 mm

Max. 2 mm

+ +

VisCalor bulk VisCalor

Indicações em  
comum

I, II, V
class

restorations

4 mm

bulk fill shades
4 I–V

class

restorations shades
11

2 mm

increments



Fig. 03: Aplicação do adesivo  
Futurabond (VOCO) por 20 s.

Fig. 04: Reconstrução da crista  
marginal com GrandioSO (VOCO)

Fonte: Dr. Gianfranco Roselli, DDS, Italia

Fig. 06: Restauração concluída após o 
acabamento e polimento

Fig. 05: Preenchimento da cavidade 
em passo único

Fig. 01: Lesão cariosa no dente 25 Fig. 02: Remoção da cárie

“Sem dúvida alguma, a alteração da viscosidade 
de um material que passa do estado fluido para 
o compactável durante a aplicação pode ser 
considerada uma inovação mundial. O VisCalor bulk 
é um material de restauração fácil de manusear 
e que confere maior eficiência ao trabalho, pois 
abrevia o procedimento restaurador. Com uma 
contração volumétrica de 1,44 % v/v e uma tensão 
de contração de 4,6 Mpa, VisCalor bulk apresenta 
valores de contração de polimerização mais baixos 
do que as resinas bulk-fill convencionais após o 
aquecimento.”

– Dr. Gianfranco Roselli, DDS  –

VisCalor® bulk: 
Resinas com viscosidade variável para restaurações  
bulk-fill em passo único

Fig. 04: Escultura imediata após  
esfriamento do material

Fonte: Dr. med. dent. Hanke Faust / Alemanha

Fig. 06: Restaurações com VisCalor 
(VOCO) concluídas

Fig. 05: Polimento final com CleanJoy 
(VOCO) da superfície das restaurações

Fig. 01: Situação clínica inicial – 
segmento anterior com restaurações 
insatisfatórias

Fig. 03: Inserção inicial da resina nos 
dentes 13 a 11

Fig. 02: Isolamento com dique de 
borracha após a remoção da cárie e a 
preparação das cavidades

“O novo VisCalor é altamente recomendável, 
pois o material é fácil de utilizar e viabiliza 
tratamentos eficientes e estéticos a preços 
acessíveis. A técnica de restauração adesiva 
convencional ainda pode ser aplicada. O 
profissional reconhecerá o valor agregado pela 
facilidade de uso do material, que a tecnologia de 
termoviscosos confere na forma de excepcionais 
propriedades de aplicação e escultura.”

– Dr. med. dent. Hanke Faust –

VisCalor®: 
Tratamento restaurador extenso em dentes anteriores superiores 
utilizando uma resina composta termoviscosa universal

VISCALOR® / VISCALOR® BULK



4-mm sem camada de cobertura
Com o VisCalor bulk, você tem a opção de realizar 
restaurações bulk-fill em uma só etapa, sem camada de 
cobertura ou base cavitária. Ao ser aplicado, o material 
escoa para todas as áreas no fundo da cavidade, como 
uma resina fluida, obtendo-se assim uma restauração em 
monobloco sem inclusões de ar, que, em seguida, precisa 
apenas de polimerização e acabamento. Em virtude dos 
ótimos parâmetros físicos do material, não é necessário 
cobri-lo com uma camada oclusal. A cânula fina e flexível 
permite a aplicação direta mesmo em áreas de difícil 
acesso e em cavidades estreitas.

Restauração 
com diferentes 
tipos de resina 
vs VisCalor bulk

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8

Material 

Tempo*

resina fluida + 
2 mm de resina
compactável

Adesivo Aplicação da
camada de
resina fluida

Fotopolime-
rização

Aplicação da
1a camada 
de resina 
compactável

Fotopolime-
rização

Aplicação da
2a camada 
de resina 
compactável

Escultura Fotopolime-
rização

mín.  
2 Caps

35 s 20 s 20 s 20 s 20 s 20 s 30 s 20 s
aprox.  
3:05 min.

resina fluida 
bulk-fill + 
resina
esculpível 
bulk-fill

Adesivo Aplicação da
resina fluida 
bulk-fill

Fotopolime-
rização

Aplicação do
material 
bulk-fill 
esculpível

Escultura Fotopolime-
rização

mín.  
2 Caps

35 s 20 s 20 s 20 s 30 s 20 s
aprox.  
2:25 min.

VisCalor bulk 
 

Adesivo Aplicação do
VisCalor bulk

Escultura Fotopolimeri-
zação

mín. 
1 Cap

35 s 20 s 30 s 10 - 20 s
aprox. 1:35 - 
1:45 min.

VisCalor® bulk

ECONÔMICO E ESTÉTICO

Economia de tempo de mais de 40%*

Para os tratamentos estéticos 
encontram-se disponíveis mais
três cores individuais.

Quatro cores – a escolha é sua

A cor universal adapta-se  
perfeitamente à estrutura  
dentária adjacente.

Fotopolimerização:  
apenas 10 s* 

Fotopolimerização  
20 s*

*min. 1000 mW/cm2

1) Situação inicial    2) Cavidade com preparo minimamente 
invasivo no dente 14    3) Inserção de VisCalor bulk na cavidade    
4) Restauração após 2 meses

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha

Caso clínico

1  2  3 4

VISCALOR® BULK



UM MATERIAL FORTE

Os incrementos de 4 mm implicam um percentual 
relativamente grande de superfície de resina em 
contato com a margem cavitária, o que põe em foco 
a questão da contração de polimerização. Com uma 
contração de polimerização de 1,44 % v/v e uma 
tensão de contração de 4,6 MPa, o VisCalor bulk 
se posiciona entre as resinas compostas bulk-fill de 
primeira classe.

Fonte: Ensaio interno
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A absorção de água também pode levar à 
penetração de substâncias que alteram a cor da 
restauração. Portanto, mais um ponto forte do 
VisCalor bulk é a baixa absorção de água, uma 
propriedade que contribui para a durabilidade 
estética e a estabilidade das restaurações.
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Os valores de resistência à flexão também mostram 
que o VisCalor bulk é o material de primeira 
escolha. Enquanto esses valores chegam a 164 
MPa, a resistência à compressão chega a 335 MPa 
– mais um indicador de durabilidade.
Portanto, as restaurações com VisCalor bulk são 
capazes de suportar as cargas diárias a longo prazo.

Fonte: Ensaio interno

Fonte: Ensaio interno

shrinkage

1.4 %

83 % w/w



TERMOVISCOSO. UNIVERSAL. ESTÉTICO.

VisCalor®

Ótimo e fácil manuseio
Comprove você mesmo a extraordinária consistência 
do material, que graças à tecnologia de termoviscosos 
pode ser aplicado como uma resina fluida e esculpido 
como uma resina compactável no momento certo. 
A longa e fina cânula também facilita a aplicação 
consideravelmente. Além de ser fácil e rápida de polir, 
a resina VisCalor possui uma elevada dureza superficial, 
o que garante a obtenção de restaurações duráveis e 
estéticas a longo prazo.

Com VisCalor, é possível obter ótimos resultados estéticos 
com apenas uma cor mesmo em dentes anteriores. 
A opacidade e a transluscência do material foram 
harmonizadas de modo que as restaurações em dentes 
anteriores fiquem imperceptíveis. Dependendo das 
exigências de cada caso, VisCalor pode ser utilizado 
como um sistema de incremento único ou de múltiplos 
incrementos.

VisCalor é a primeira resina composta termoviscosa universal do mundo que tem indicação para todas as classes 
de cavidade. Enquanto a versão bulk-fill visa proporcionar tratamentos fáceis e rápidos em dentes posteriores, 
a resina VisCalor pode ser empregada em restaurações anteriores altamente estéticas graças à sua ampla gama 
de cores VITA.

Situação inicial Escultura imediata após esfriamento 
do material

Aplicação do material fluido com a 
cânula fina

Restauração estética final

Caso clínico: Múltiplas restaurações anteriores com VisCalor

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha

Cor opaca: 
Recobrimento de áreas com  
forte alteração de cor 

Cor para incisais: 
Translucidez natural nas  
bordas incisaisCor de clareamento:  

Para uma estética marcante  
nos dentes anteriores 

Cores especiais:
Útil recurso para  

situações especiais

5 cores VITA principais:
Cobrem 90% do  

total de restaurações

Polimerização: 20 s 
mín. de 1000 mW/cm2

Polimerização: apenas 10 s
mín. de 1000 mW/cm2

VISCALOR® 
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UM MATERIAL FORTE

Com um conteúdo de carga extre-
mamente alto, de 83% w/w, VisCalor 
confere máxima estabilidade e resis-
tência à restauração. Dessa forma, o 
produto é indicado irrestritamente para 
todas as restaurações – inclusive as 
que suportam cargas mastigatórias – de 
todas as classes.

Em virtude do seu baixo grau de 
absorção de água, de apenas 13 μg/
mm3, VisCalor apresenta uma alta 
estabilidade de cor. Essa inovadora 
resina composta universal garante, 
portanto, a obtenção de resultados 
altamente estéticos a longo prazo.

A baixíssima contração volumétrica 
após a polimerização, de apenas 
1,41 v/v, assim como uma tensão 
de contração também muito baixa, 
de 4,1 Mpa, garantem um ótimo 
selamento marginal. Isso torna pos-
sível obter restaurações de ótima 
qualidade e grande longevidade.

Fonte: Ensaio interno
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Cor opaca: 
Recobrimento de áreas com  
forte alteração de cor 

Polimerização: 20 s 
mín. de 1000 mW/cm2

shrinkage

1.4 %

83 % w/w



Caps Warmer
Aquecedor para Caps de resina composta

Comando Luz indicadora Temperatura

Pressionar 1 × Verde 37 °C

Pressionar 2 × Laranja 54 °C

Pressionar 3 × Vermelho
68 °C 

 VisCalor!

Bandeja para Caps:  
com aberturas para  

2 instrumentos,  
1 dispensador com Cap 

e 4 Caps avulsas

Base de aquecimento: 
é ligada à rede elétrica 
por uma fonte de  
alimentação universal

Luz indicadora  
(nível de  
temperatura)

Luz indicadora 
(alimentação 
elétrica)

Ideal para 
trabalhar com 

VisCalor

Tempo de 
aquecimento 
do aparelho

Aquecimento 
das Caps

Tempo de  
trabalho

Número de  
Caps aquecidas  

simultaneamente
Temperatura

Caps Warmer
15–20 min.

(uma só 
vez)

3 min. 20 s 4 68 °C

3 ajustes de temperatura – para 
selecionar de acordo a situação 
clínica e a consistência desejada

O Caps Warmer da VOCO permite o rápido aquecimento de até 
4 Caps ao mesmo tempo, sendo por isso ideal para os trabalhos 
que envolvem várias cores de resina. O Caps Warmer tem 3 
níveis de ajuste de temperatura, que podem ser selecionados 
conforme a situação clínica e a consistência desejada.  A resina 
VisCalor precisa ser aquecida à temperatura máxima de 68 °C 
(nível 3) para adquirir a viscosidade adequada. A bandeja com 
design especial proporciona um aquecimento homogêneo.

O Caps Warmer da VOCO mantém a temperatura ideal durante 
o dia todo, de modo que as Caps de VisCalor são aquecidas em 
apenas 3 minutos. Após ser retirada do Caps Warmer, a Cap 
permanece ainda por 20 segundos na temperatura desejada. 
O material pode ser manipulado/aplicado nesse intervalo de 
tempo. Imediatamente após esfriar, pode ser esculpido na forma 
desejada e submetido ao polimento.

•  A bandeja com design especial proporciona um 
aquecimento homogêneo

•  Para aumentar a fluidez e adequar as  
propriedades de trabalho da resina

•  Podem ser aquecidas 4 Caps ao mesmo tempo:

 –  Conveniente para a restauração de múltiplas /
grandes cavidades

  –  Ideal quando utilizadas várias cores de resina 
(p. ex., na região anterior)

Alta 
 flexibilidade: 
aquecimento 
simultâneo de  

4 cápsulas



APRESENTAÇÕES

Caps Warmer
Aquecedor para Caps de  
resina composta

REF 9001   Caps Warmer – 
Dispositivo de pré-aquecimento

shades
11

2 mm

incrementslight-curing

10–20 
secI–V

class

restorations

VisCalor 
Compósito universal termoviscoso

REF 6110    VisCalor – escala de cores

Cor 

A1

A2 

A3 

GA3.25

A3.5

A4

B1

B2

Incisais

OA2

BL

Caps 16 × 0,25 g

REF 6113

REF 6114

REF 6115

REF 6116

REF 6117

REF 6118

REF 6119

REF 6120

REF 6121

REF 6122

REF 6123

4 mm

bulk filllight-curing

10–20 
sec

shades
4I, II, V

class

restorations

VisCalor bulk 
Compósito bulk-fill termoviscoso

Cor 

Universal

A1

A2 

A3 

Caps 16 × 0,25 g

REF 6065

REF 6066

REF 6067

REF 6068



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven · Alemanha 
www.voco.dental

Servico ao cliente
Linha Gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de
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