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BrackFix®

SISTEMA FLUORESCENTE PARA A COLAGEM DE 
BRACKETS



BrackFix®

 
 COLAGEM SEGURA

Manuseamento

O componente adesivo do sistema é fornecido numa serin-

ga que permite aplicar a quantidade ideal de adesivo ao 

bracket. A viscosidade foi escolhida de tal forma que os 

brackets possam ser posicionados com precisão na superfície 

dentária e não se desloquem dessa posição.

O adesivo não escorre antes da fotopolimerização final, o que 

proporciona mais tranquilidade e segurança ao profissional 

durante o trabalho.

Fotopolimerizável

O BrackFix é um sistema fotopolimerizável para a colagem 

de brackets. Num primeiro passo, os brackets podem ser po-

sicionados com precisão em todos os dentes de uma arcada. 

Em seguida, a fotopolimerização é que definirá o início do 

endurecimento do material. Outra vantagem da fotopolime-

rização é que, após a mesma, o arco ortodôntico pode ser 

colocado imediatamente aos brackets.

A colagem dos brackets é um elemento de fundamental importância na ortodontia. Os diferentes materiais disponíveis 

no mercado prometem, além de boas propriedades físicas, um fácil manuseamento e um procedimento simples de 

colagem dos brackets. Para além dessas propriedades, também é imprescindível que os restos de adesivo possam ser 

completamente removidos das superfícies dentárias após a retirada dos brackets. Pensando nisso, a VOCO criou um 

sistema de colagem que se destaca não apenas pelas qualidades anteriormente mencionadas, mas também pela sua 

fluorescência, uma propriedade que proporciona mais facilidade e segurança na remoção dos restos de adesivo após 

a descolagem dos brackets.

O BrackFix é um sistema fotopolimerizável para a colagem de brackets, que se destina à fixação segura e estável de 

brackets metálicos ou cerâmicos. A ligação entre o bracket e o dente é suficientemente forte para suportar as cargas 

que incidem a todo o momento, mas, por outro lado, ainda permite descolar os brackets com facilidade, sem danos 

às superfícies dentárias. O BrackFix é composto por um adesivo e um primer. Este último está disponível nas versões 

“etch and rinse” e “self etch”.

A escolha é sua

Para a preparação das superfícies dentárias antes da cola-

gem dos brackets, pode escolher um dos dois seguintes tipos 

de primer:

BrackFix Primer    

O BrackFix Primer, fornecido num frasco laminado, destina-

se à técnica de “etch and rinse”, isto é, a superfície dentária 

precisa de ser condicionada com ácido fosfórico antes de 

receber a colagem do bracket.

BrackFix Primer SE

Se, antes de colar os brackets, preferir não condicionar as 

superfícies dentárias, terá a opção de utilizar o BrackFix 

Primer SE, uma versão “self etch” do produto fornecida na 

prática SingleDose.



BRACKFIX®

BrackFix®

 
 REMOÇÃO CONTROLADA DO ADESIVO FLUORESCENTE

Fluorescente

O adesivo contém um corante que, sob a luz UVA (365 nm 

+/- 5 nm), apresenta uma fluorescência azul. Dessa forma, 

é possível tornar visíveis os restos do adesivo BrackFix, que 

podem então ser removidos cuidadosamente, sem danos ao 

esmalte. O profissional adquire mais segurança e pode ter 

a certeza de ter removido todos os restos de adesivo, um 

importante requisito para a minimização do risco de pigmen-

tações dentárias ou cáries.

Fonte: Dr. Felipe Moura / Brasil

Caso clínico

Limpeza dentária

Posicionamento fácil e estável do 
bracket no dente

Remoção controlada dos restos de 
BrackFix

Controlo final com o auxílio da luz 
UVA: nenhum resto de adesivo nos 
dentes

Condicionamento ácido das  
superfícies de esmalte

Dente 11 antes da polimerização e 
da remoção de excessos

Resultado após a descolagem dos 
brackets e a remoção dos restos de 
adesivo

Iluminação com luz UVA após a 
remoção dos brackets

Sob a luz UVA (apenas para  
demonstração)

Aplicação do BrackFix Primer Fácil aplicação do BrackFix  
Adhesive ao bracket
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Vantagens 

• Consistência ideal do adesivo: posicionamento estável do  

 bracket no dente

• Fixação segura de brackets metálicos e cerâmicos

• Fotopolimerizável: tempo de trabalho longo

• Pode ser submetido a carga imediatamente após a  

 polimerização

• Fluorescente: os restos de adesivo podem ser removidos  

 rapidamente, sem lesar os dentes, após a retirada dos  

 brackets

Indicações

Colagem direta de brackets ortodônticos metálicos e  

cerâmicos

Apresentação

REF 1205  Set adesivo seringa 2 × 4 g, Primer frasco  

 6 ml, acessórios

REF 1206  Set SE adesivo seringa 2 × 4 g, Primer SE  

 SingleDose 40 un., acessórios

REF 1207  Adesivo seringa 2 × 4 g

REF 1208  Primer frasco 6 ml

REF 1209  Primer SE SingleDose 50 un., acessórios

REF 2247  Single Tim, pincéis de aplicação, 100 un.

REF 2315  Paletes de mistura, 20 un.
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 SISTEMA FLUORESCENTE PARA A COLAGEM DE BRACKETS

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

Linha Gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Encomendas:


