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Caps de ionómero de vidro:
VOCO Ionofil Molar AC Quick,
Ionolux,
IonoStar Molar / Plus

Caps de compósito:

Caps de compósito flow:
GrandioSO Flow / Heavy Flow,
x-tra base

Admira Fusion / x-tra,
Amaris / Flow, Alfacomp LC,
Arabesk Flow, Grandio / Flow,
GrandioSO / x-tra,
Twinky Star, VisCalor bulk, x-tra fil

VOCO SINGLE DOSE
FÁCIL. RÁPIDA. HIGIÉNICA.
Futurabond® U
Adesivo universal de polimerização dual
• Um bond para todos os casos! Dispensa o uso
de qualquer outro adesivo no consultório!

REF 1571

SingleDose 50 un., acessórios

REF 1572

SingleDose 200 un., acessórios

• Autocondicionamento, condicionamento seletivo ou
condicionamento total – a escolha é sua
• Excepcional versatilidade nas aplicações – perfeitamente compatível com todos os compósitos fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis e de polimerização dual

VOCO SingleDose
MAIS SEGURANÇA PARA SI, A SUA EQUIPA E OS SEUS PACIENTES

Hoje, mais do que nunca, o seu consultório enfrenta o desafio de garantir um elevado grau de segurança e eficiência
na higiene clínica, com o fim de minimizar ao máximo o risco de transmissão de infecções. Para os seus pacientes e a
sua equipa, uma excelente higiene é um requisito fundamental – e um verdadeiro cartão de visitas do seu consultório.
Com a correta seleção de produtos e de formas de apresentação, nós ajudamos a gerir a higiene da sua clínica com a
máxima eficiência. A SingleDose da VOCO será sempre uma escolha segura em todos os aspectos!
Saiba como ajudamos:
A prática SingleDose proporciona um manuseamento fácil e rápido, tendo sido concebida para utilização única – cada
paciente tem uma preparação individualizada. Assim é possível evitar facilmente o contato com matéria de terceiros e
outras formas de contaminação. A VOCO oferece-lhe uma grande variedade de produtos em SingleDose, com diferentes indicações – para o bem-estar do paciente, do médico dentista e da equipa do consultório.

As vantagens da SingleDose:

HIGIÉNICA.
RÁPIDA.
Rápida aplicação

FÁCIL.
Fácil manuseamento
	Quantidade ideal para cada
procedimento – evita o desperdício
de material
	Evitam-se erros de aplicação (p. ex.
erros de dosagem e mistura)
	Não requer qualquer dispositivo extra1

1

Exceto caps

Menor tempo de tratamento

	Proteção ideal para si e para os seus
colaboradores e pacientes
	Material sempre em perfeitas
condições
	Evita contaminações cruzadas, pois
para cada paciente é utilizado um
novo blíster ou cap

MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO
x-tra fil®
Material de restauração fotopolimerizável para
dentes posteriores
•P
 ara restaurações funcionais rápidas e
económicas

REF 1740

Seringa 5 g

REF 1741

Caps 20 × 0,25 g

REF 1739

Seringa 10 × 5 g

REF 6062

Set Dispenser Caps 80 × 0,25 g
(16 × universal, 16 × A1,
16 × A2, 32 × A3), VisCalor 		
Dispenser

REF 9143

VisCalor Dispenser –
Dispositivo de pré-aquecimento

REF 6063

Set Caps Warmer
Caps 80 × 0,25 g (16 × universal,
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),
Caps Warmer

REF 6065

Caps 16 × 0,25 g universal

REF 6066

Caps 16 × 0,25 g A1

• Fotopolimerizável em camadas de 4 mm
• Apenas 10 s de tempo de fotopolimerização
•T
 empo de trabalho reduzido, especialmente
em combinação com qualquer adesivo
Futurabond em SingleDose

VisCalor® bulk
Compósito Bulk fill termo viscoso
•A
 o ser aquecido, o material torna-se
fluído para a aplicação e, logo de
seguida, já pode ser esculpido
(tecnologia de termo viscosos)
•E
 scoamento ideal para as margens e
zonas retentivas – minimiza o risco de
fendas marginais
•R
 estaurações Bulk fill de 4 mm e não
necessita de recobrimento
• Aplicação sem bolhas de ar
• Uma cor universal e três cores estéticas
•C
 ânula fina – ideal para zonas difíceis de
aceder

Primeiro compósito do
mundo com a tecnologia
de termo viscosos

REF 6067

Caps 16 × 0,25 g A2

REF 6068

Caps 16 × 0,25 g A3

Grandio®SO Light Flow
Compósito nano-híbrido de baixa viscosidade
para aplicações de alta precisão

REF 2585	Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3,
A3.5, WO), acessórios

• Baixa viscosidade – Graças ao seu
excelente escoamento, é indicado para
pequenas cavidades e zonas de difícil
acesso

Seringa 2 × 2 g

• Cânula ultrafina – Para uma aplicação
altamente precisa e sem excessos
• Alto desempenho – Propriedades físicas
excelentes, p. ex. conteúdo de cargas
inorgânicas de 76 % p/p
• Ótima estética – Oito cores diferentes para
tratamentos individualizados

Cânula mais fina
que uma sonda
periodontal

A1

REF 2586

B1

REF 2590

A2

REF 2587

WO

REF 2591

A3

REF 2588

OA2

REF 2592

A3.5 REF 2589

Incisal REF 2593

Admira® Fusion
• O primeiro material de restauração do mundo exclusivamente à base de cerâmica
• A menor contração de polimerização e uma
tensão de contração particularmente baixa
em relação a todos os outros compósitos de
restauração convencionais
• Inerte, ou seja, altamente biocompatível e
extremamente resistente a alterações de cor
• As excelentes qualidades de manipulação, a
fácil obtenção do polimento de alto brilho e
a elevada dureza superficial garantem ótimos
resultados no longo prazo
• Compatível com todos os adesivos
convencionais

Nenhum monómero
clássico, sem monómeros
residuais!

REF 2750	Set + adesivo
Seringa 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
escala de cores + Futurabond U
SingleDose 20 u.
REF 2780	Set + adesivo
Caps 75 × 0,2 g (15 × cada cor:
A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira
Fusion x-tra), escala de cores +
Futurabond U SingleDose 20 un.

4+1*
Seringa 3 g

2

Caps 15 × 0,2 g

2

Pode encontrar os números de referência das diferentes
cores em www.voco.dental ou no catálogo principal.
2

Admira® Fusion Flow
Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido, fluido e fotopolimerizável

REF 2816

Set de seringas 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
escala de cores, acessórios

4+1*
Seringa 2 × 2 g, várias cores

2

4+1*

Admira® Fusion x-tra
Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido, 4 mm

REF 2810

Seringa 3 g universal

REF 2811

Caps 15 × 0,2 g universal

4+1*

Admira® Fusion x-base
Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido fluido para bases, 4 mm

REF 2812

Seringa 2 × 2 g universal

REF 2990

Cápsula de aplicação 50 un.
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) 		
+ 20 u. A3

REF 2989

Cápsula de aplicação 150 un. A3
+ 50 u. A3

Ionolux®
Ionómero de vidro fotopolimerizável
para restaurações
•R
 estaurações estéticas rápidas: sem
condicionamento e sem aplicação de
adesivo
•T
 empo de trabalho controlado individualmente – de seguida, fotopolimerização e polimento imédiato
•P
 ropriedades físicas superiores –
restaurações duradouras que permanecem intactas

* Se encomendar 4 embalagens ao seu promotor VOCO, receberá grátis 1 embalagem extra. A mercadoria gratuita será enviada diretamente pela VOCO.

Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido, universal

ORAL CARE
CleanJoy®
Pasta fluoretada para profilaxia e polimento
em três graus de intensidade de limpeza
•C
 onsistência firme e homogénea,
não causa salpicos (2.000 - 3.000 rpm)

NOVO

Cereja e caramelo

• Sem parabenos

Tubo 100 g
fina

média

grossa

Menta

REF 2090 REF 2091 REF 2092

Caramelo

REF 6090 REF 6091 REF 6092

Cereja

REF 6098 REF 6099 REF 6100

• Disponível

em três graus de abrasividade,
para uma profilaxia individualizada
consoante o caso
•C
 odificação com as cores do semáforo:
simples e inconfundível

mint

Tubo 3 × 100 g mixed (fina, média, grossa)
Caramelo
REF 2994

Menta
REF 2993

Cereja
REF 2992

caramel

Tubo 4 × 100 g fina
cherry

Menta

REF 2089

SingleDose 200 × 2 g
fina

média

Menta

REF 2096

REF 2097 REF 2098

Caramelo

REF 6094

REF 6095 REF 6096

Cereja

REF 6102

REF 6103 REF 6104

grossa

VOCO Profluorid® Varnish
Verniz dessensibilizante dentário com
fluoretos (5 % NaF)
•R
 ápida dessensibilização e libertação de
fluoretos (5 % NaF ≙ 22.600 ppm de
fluoretos)
• Aplicação simples – tolerante à humidade

NOVO
Cola-Limão

SingleDose 50 × 0,40 ml
Melão
REF 1269

Caramelo
REF 2226

Cereja
REF 2227

Menta
REF 2228

Bubble Gum
REF 2238

Cola-Limão
REF 2240

• Disponível em seis agradáveis sabores
• Aplicação

em camada fina, permitindo
poupar material
• Verniz estético, da cor do dente

SingleDose 200 × 0,40 ml
Melão
REF 1271

Caramelo
REF 2229

Cereja
REF 2230

Menta
REF 2231

Bubble Gum
REF 2239

Cola-Limão
REF 2241

SingleDose 48 × 0,40 ml

Aplicação

Mixed

REF 2225

CIMENTAÇÃO
Provicol® QM Aesthetic
Cimento de fixação provisória translúcido com
hidróxido de cálcio, sem eugenol

REF 1108

Seringa QuickMix 5 ml, acessórios

REF 1109

Set II seringa QuickMix 3 × 5 ml
(1 × Provicol QM, 1 × Provicol
QM Plus, 1 × Provicol QM 		
Aesthetic), acessórios

• Altamente estético simula a aparência do
esmalte
• Resistência melhorada para adesões seguras
• Alta estabilidade permite a remoção precisa
dos excessos de material
• Isento de colofónia: reduzido potencial
alergénico

IMPRESSÃO
V-Posil
Material de impressão de alta precisão,
polivinil siloxano

Set inicial Putty Fast / Light Fast
REF 2991

• Silicone

de adição altamente hidrófilo,
para uma máxima precisão

Putty Fast
Light Fast

• Longo

tempo de trabalho e, ao mesmo
tempo, curto tempo de presa intraoral
• Elevada

resistência à rutura e grande
capacidade de recuperação elástica o que
confere uma maior segurança durante e
após a retirada de boca
• Bom

comportamento hidrófilo mesmo
depois de ganhar presa, permitindo vazar
a impressão e confecionar a prótese com
exatidão

+

Putty Fast / Heavy Soft Fast /
Mono Fast

Cartucho 2 × 380 ml,
acessórios
Cartucho 2 × 50 ml,
acessórios

Set inicial Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Cartucho 2 × 380 ml,
acessórios
Light Fast
Cartucho 2 × 50 ml,
acessórios
Set inicial Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast
Light Fast

Cartucho 2 × 380 ml,
acessórios
Cartucho 2 × 50 ml,
acessórios

Set inicial Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Este folheto foi distribuído por:

Para encomendar os produtos das VOCOfertas, entre em contacto
com o seu promotor VOCO ou com o seu depósito. As ofertas são
válidas apenas nos parceiros comerciais participantes das promoções. Os preços promocionais do seu depósito serão levados
em consideração.

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

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

VC 84 002200 PT 0920

ENCOMENDAS

Pote 2 × 450 ml,
acessórios
Cartucho 2 × 50 ml,
acessórios

