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Dispenser
DispensaDor / aqueCeDor para Caps De 
Compósito



VisCalor® Dispenser
 

 DispensaDor / aqueCeDor para Caps De Compósito

VisCalor® Dispenser

VC 81 009143 PT 0419 V

Indicador de carga  
da bateria

Bateria recarregável (com carga  
máxima, é suficiente para  
15 - 20 Caps, consoante o programa)

Indicador de  
atividade

Seleção do programa

Suporte de Caps  
removível (autoclavável)

Aquecimento da Cap por  
infravermelhos próximos

Com o VisCalor Dispenser é possível não só aquecer com-

pósitos em Caps, como também aplicá-los imediatamente 

e mantê-los quentes durante um certo período de tempo. 

O compósito é aquecido muito rapidamente com recurso à 

tecnologia de infravermelhos próximos. 

O VisCalor Dispenser é o dispositivo ideal para a utilização 

em conjunto com o VisCalor bulk. Este compósito nano- 

híbrido, criado especialmente para ser aplicado aquecido, 

adquire uma viscosidade muito baixa quando é utilizado 

com o dispensador, podendo escoar perfeitamente para as 

marges e zonas retentivas da cavidade. Dessa forma evi-

tam-se as inclusões de ar e minimiza-se o risco de fendas 

marginais.

Vantagens

• Eficiência – aquecimento rápido e aplicação imediata  

 utilizando um só dispositivo

• Aquecimento homogéneo graças à tecnologia de  

 infravermelhos próximos

• Dois programas diferentes (VisCalor bulk e demais  

 compósitos VOCO)

• Desenho ergonómico e formato ideal para aceder cavidades  

 em molares

• Melhor adaptação dos compósitos às paredes das cavidades  

 em virtude da consistência mais leve

apresentações

REF 6062 Set VisCalor Dispenser Caps 80 × 0,25 g  

  (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2,  

  32 × A3), VisCalor Dispenser 

REF 9143  VisCalor Dispenser – Dispositivo de  

  pré-aquecimento (incl. cabo de  

  carregamento, suporte para o dispositivo,  

  2 suportes de Caps removíveis e kit de limpeza)

REF 9144  Suporte removível 2 un. (autoclavável)

REF 9145  Folha protetora 100 un.

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:

Tempo de  
aquecimento  

Temperatura Manutenção da  
temperatura

programa 1 

VisCalor bulk

programa 2 

Compósito VOCO

30 s 

70 s

65 °C 

65 °C

2 min. e 30 s  

1 min. e 50 s


