
Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX
o sistemA comprovAdo pArA o selAmento  
de FissurAs
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Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

  o selAnte mAis AdequAdo pArA cAdA FissurA

Uma boa higiene oral nem sempre é suficiente para evitar a cárie de fissuras. De um modo geral, as fóssulas e fissu-

ras oclusais são as áreas de maior susceptibilidade à cárie na dentição de crianças e jovens. A elevada incidência de 

cárie nestes sítios deve-se sobretudo à morfologia das fissuras, que impossibilita o acesso e a limpeza mecânica com 

a escova dentária.

Por isso, desde há muitos anos que o selamento de fissuras se tornou um procedimento fundamental na profilaxia da 

cárie. Com os diversos produtos da linha Fissurit, a VOCO oferece ao profissional uma série de materiais para tratamen-

tos individualizados, cujo êxito tem sido verificado ao longo dos anos por um elevado número de médicos dentistas.

Fissurit®

Fissurit é um material transparente para o selamento de fissu-

ras que está disponível em frascos. A transparência do mate-

rial facilita a verificação do fundo da fissura e do selamento. 

Fissurit® F

Fissurit F é um selante de cor branca que se encontra dispo-

nível em frascos ou na seringa NDT da VOCO. NDT significa 

Non-Dripping Technology (tecnologia antigotejamento). Esta 

tecnologia possibilita aplicar materiais de alta fluidez, como 

por ex. Fissurit F, com uma seringa que impede o escorrimento 

ou o gotejamento após o uso, facilitando muito o procedimento 

clínico. Com a seringa Fissurit F, o escorrimento, o desperdício 

e o excesso de selante nas fissuras tornaram-se inconvenientes 

do passado. Além disso, Fissurit F contém fluoretos para inibir 

a formação de lesões de cárie. A cor branca do material facilita 

especialmente o controle visual da integridade das margens. 

Fissurit® FX

Fissurit FX é um selante de fissuras com elevado conteúdo de 

carga. O material proporciona um selamento de longa durabili-

dade, inclusive de fissuras ampliadas. Com 55% w/w, Fissurit 

FX é, depois de Grandio Seal, o selante de fissuras com o 

maior conteúdo de carga nesta classe de materiais. Além de 

conter fluoretos e inibir a formação de lesões de cárie, Fissurit 

FX também tem a cor branca para garantir o bom controle 

visual das margens da fissura.

A linha Fissurit®

o sucesso de Fissurit® deve-se a diversos factores

•  Fissurit, Fissurit F e Fissurit FX são materiais monocompo-

nentes e fotopolimerizáveis, ou seja, poupam tempo e evitam 

o desperdício de material

•  A baixa viscosidade dos produtos Fissurit garante que o 

material penetre profundamente na fissura e a preencha por 

completo, além de proporcionar um bom selamento marginal

•  Em virtude da composição equilibrada da sua matriz polimé-

rica, todos os selantes Fissurit são particularmente resisten-

tes à abrasão

•  Com as cânulas de aplicação extra-finas para Fissurit F e Fis-

surit FX, que são fornecidas com estes sistemas, o material 

pode ser aplicado directamente, com facilidade, rapidez e 

higiene, na fissura previamente condicionada

Fonte: Biedermann H., Waurick M., Skölziger R., Dtsch Zahnärztl Z 52 
(1997)9, p. 600-603
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Fissurit® · Fissurit® F · Fissurit® FX

  o mAteriAl pArA selAmentos de grAnde durAbilidAde

Óptimas propriedades físicas

– comprovadas por instituições autónomas

Os materiais da VOCO para o selamento de fissuras são 

investigados e avaliados regularmente por diversos institutos 

e universidades autónomas. Os seus estudos comprovam a 

qualidade e a longa durabilidade dos selamentos realizados 

com os materiais da VOCO.

Num estudo in vitro da Universidade de Ancara foram com-

paradas as taxas de retenção dos selantes Fissurit F e Dyract 

Seal. Os resultados demonstram que Fissurit F, mesmo sem o 

uso de adesivos, permanece na fissura por um tempo significa-

tivamente superior do que Dyract Seal.

Um estudo da Universidade de Zagreb investigou a durabilida-

de dos selamentos realizados com Fissurit FX e Helioseal. Fis-

surit FX alcançou as maiores taxas de retenção, apresentando 

o maior tempo de retenção e a maior frequência de integridade 

dos selamentos.

universidade de Ancara; estudo da taxa de retenção de dois selantes de fissuras 
aplicados sem o uso de adesivo:
Fissurit F apresenta excelentes taxas de retenção, independentemente do grau 
de maturidade do esmalte dos dentes tratados.

Fonte: N. Yakut, H. Sönmez, J. Clin. Pediatr. Dent. 2006, 30, 215-218

universidade de Zagreb; estudo da taxa de retenção de diferentes materiais num 
estudo clínico de um ano:
Entre os selantes de fissuras investigados, Fissurit FX foi o que apresentou a 
maior taxa de retenção; não se detectou a presença de cárie em nenhum dos 
dentes tratados com Fissurit FX.
Fonte: W. Dukic, O. Lulic Dukic, S. Milardovic, Z. Vindakijevic, Coll. Antropol. 
2007, 4, 1019-1024

*Helioseal Clear Chroma, Teethmate F1, Helioseal F e Dyract Seal não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.
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Encomendas:

Fissurit® · Fissurit F® · Fissurit® FX

  As indicAções e vAntAgens em resumo

Fissurit® 

REF 1082 Frascos 2 × 3 ml, transparente

Fissurit® FX Fissurit® F Fissurit® 

indicações

Selamento de fissuras e superfícies oclu-
sais na profilaxia da cárie

Selamento de fissuras ampliadas

Restauração de pequenas cavidades

vantagens para si 

•  Conteúdo de partículas de carga de 
55% w/w para uma excelente resistên-
cia à abrasão

•  Aplicação fácil e rápida usando a serin-
ga de aplicação directa com cânula de 
metal flexível

• Óptimas propriedades de fluidez 

•  Grande estabilidade e boa adesão ao 
esmalte dentário

• Libertação contínua de flúor 

• Cor branca para facilitar o controlo visual

indicações

Selamento de fissuras e superfícies oclusais na profilaxia da cárie

Selamento/preenchimento de lesões superficiais em esmalte

Selamento de restaurações em compósito ou cimento (protecção contra a humidade)

Restauração de pequenas lesões de cárie

Reparação de pequenos defeitos em restaurações em compósito ou amálgama

vantagens para si 

•  Transparente

•  Grande estabilidade e boa adesão ao 
esmalte dentário

•  Sucesso clínico comprovado

• Permite verificar se há lesões de cárie  
 activa sob o selante

vantagens para si 

•  Aplicação fácil e rápida com a nova 
seringa NDT

•  Cor branca para facilitar o controlo 
visual

•   Excelentes propriedades de fluidez e 
baixa viscosidade

•  Grande estabilidade e boa adesão ao 
esmalte dentário

•  Libertação contínua de flúor

Apresentações

Fissurit® FX

REF 1181   Seringas 2 × 2,5 g, cânulas de  
aplicação tipo 40

Fissurit® F

REF 1180 Frascos 2 × 3 ml 

REF 1292  Seringas 2 × 2 g com cânulas de 
aplicação tipo 40

REF 1293  Set: Seringas 5 × 2 g, Vococid Gel  
 5 ml, Vococid líquido 2 × 3 ml,  
 acessórios


