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para restaurações provisórias
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Clip / Clip F
 

 eConoMia de teMpo para o seu Consultório

tripla economia de tempo para o seu consultório

Por ser um material restaurador monocomponente, o Clip não 

necessita ser misturado, permitindo-lhe executar imediatamen-

te e sem resíduos a restauração provisória no preparo cavitário. 

Em virtude da sua cor clara e translúcida, o material pode ser 

fotopolimerizado com luz halógena/LED. A espessura do mate-

rial fotopolimerizada em 20 segundos é de 7,5 mm. 

Mesmo depois de polimerizado, o Clip permanece elástico. 

Com um instrumento adequado, é possível remover o material 

por inteiro da cavidade antes de a restaurar definitivamente. 

Além disso, o bom vedamento da cavidade a protege contra 

a penetração de restos alimentares e bactérias. O Clip reúne, 

assim, muitas vantagens em um único material. O tratamento 

transcorre com mais facilidade e rapidez. O manuseamento 

simples, a considerável economia de tempo e material, bem 

como a facilidade na remoção das restaurações provisórias 

Clip é o material compósito ideal para a confecção de restaurações provisórias de qualquer tipo. As indicações abran-

gem desde o uso durante as técnicas de inlay e onlay até aos sucessivos selamentos temporários nos tratamentos 

endodônticos.

são aspectos favoráveis à escolha pelo material restaurador 

monocomponente Clip.

o Clip nas técnicas de inlay e onlay

Uma vantagem do Clip é a facilidade com que pode ser apli-

cado nas técnicas de inlay e onlay. Uma vez que as restaura-

ções provisórias com o Clip podem ser removidas por inteiro, 

dispensa-se a utilização de brocas para tal. Desse modo, o 

preparo cavitário permanece inalterado após a remoção do 

Clip, sem que a adaptação da restauração definitiva seja 

prejudicada.

o Clip em tratamentos endodônticos

As aplicações do Clip estendem-se também à endodontia: nos 

tratamentos endodônticos de longa duração, executados em 

várias sessões, o Clip proporciona o bom vedamento da cavida-

de, protegendo-a contra a infiltração de microrganismos. Outra 

vantagem do material restaurador é a facilidade e rapidez com 

que pode ser aplicado durante os repetidos procedimentos de 

selamento e abertura da cavidade de acesso para o tratamento 

endodôntico.

pilares de implantes 

Muitas vezes, sela-se provisoriamente o acesso ao parafuso 

de fixação entre o pilar e o implante para impedir, durante a 

cimentação definitiva da restauração sobre o pilar, que este 

acesso venha a ser fechado definitivamente por excessos de 

cimento. Com o Clip, esta ocorrência indesejável pode ser 

evitada de maneira rápida, prática e reversível.

Fonte: Dr. Marcelo Balsamo

Pilar com acesso exposto Selamento do acesso com o Clip Selamento concluído após a fotopo-
limerização

Fácil remoção por inteiro
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Clip F – com liberação de flúor

Clip F contém também fluoretos. Sendo assim, o Clip F com-

plementa as vantagens do Clip com a liberação contínua de 

flúor na cavidade recém-preparada. 

Clip Caps – para a aplicação direta

O Clip também pode ser adquirido em práticas cápsulas de 

aplicação direta. Basta colocar uma cápsula no aplicador e 

aplicar o material diretamente na cavidade. Este procedimen-

to economiza tempo e material, além de ser especialmente 

higiênico.

Clip – premiado por excelência

O instituto independente norte-americano „The Dental Advisor“ 

concedeu ao Clip a distinta avaliação de 4 pontos – de um 

máximo de 5 pontos. Em março de 2009, o material também 

foi premiado com o Reality Four Star Award. Estas avaliações 

indicam que o Clip, com as suas qualidades positivas e as suas 

excelentes propriedades de manuseamento, proporciona grandes 

vantagens ao profissional e ao tratamento.

dados técnicos:

Profundidade de polimerização:   20 s = 7,5 mm

Solubilidade em água:  0,46%

Aumento da temperatura durante  

a polimerização :  2 – 4°C

Selamento marginal: ótimo 0,5 VAS (0-3)

Expansão (14 d armazenamento  

em água, 40°C):  0,5% (Clip F)

 

Clip – economiza tempo e material

- Polimerizável com luz azul

- Rápida fotopolimerização em virtude da cor clara e translúcida

- Dispensa mistura 

- Não é pegajoso

- Fácil remoção por inteiro

selamento marginal

Clip F Fermit tempit Coltosol
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Clip F Fermit Fermit n

solubilidade em água após 14 dias

Medição interna, conforme ISO 4049, dados em arquivo*
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Clip F Fermit Fermit n

inicial 6 dias de armazenamento em água

Medição interna, conforme ISO 4049, dados em arquivo*

* Fermit, Fermit N, Tempit e Coltosol não são marcas comerciais registradas da VOCO GmbH.
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Postfach 767
27457 Cuxhaven
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Tel.: +49 (0) 4721-719-0
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info@voco.com 
www.voco.com
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 Material restaurador MonoCoMponente  
 para restaurações provisórias

vantagens

• Especialmente prático nas técnicas de inlay e onlay

• Fácil de aplicar – fácil de remover por inteiro

• Economiza tempo por ser fotopolimerizável

• Limites do preparo permanecem intactos

• Boa resistência e selamento marginal

• Alta resistência à flexão

• Material elástico

indicações 

Todos os tipos de restaurações provisórias

Proteção provisória nas técnicas de inlay e onlay

apresentações

Clip

REF 1284  seringas 2 x 4 g  

REF 1285  Tripack seringas 3 x 4 g 

REF 1287  cápsulas 25 x 0,25 g  

Clip F

REF 1289  seringas 2 x 4 g  

REF 1283  Tripack seringas 3 x 4 g

VC 8400 1284 PT 0710 V 


