




Estabilidade de cor, durabilidade e versatilidade

Colagem de pequenos fragmentos dentários

Selamento de fóssulas e fissuras

Liberação de flúor

Versatilidade nos procedimentos restauradores 
em dentística, prótese e odontopediatria

APRESENTAÇÃO

Reposição:

1 seringa com 1,2g nas cores: 

Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 e Opaco 

Fill Magic Flow
Resina composta micro-híbrida de alta fluidez 

APRESENTAÇÃO

Fill Magic Kit:

5 seringas com 4g cada nas cores:

Esmalte: A2, A3, A3,5, B2 e C2 

1 seringa de Magic Acid com 2,5mL

1 frasco de Magic Bond DE com 4mL

Fill Magic Reposição:

1 seringa com 4g nas cores:

Dentina: A1, A3, B2 e C2

Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, 

C1, C2, C3, C4, D3 e Incisal

Fill Magic
Resina composta micro-híbrida

Excelente consistência e não pegajosa

Ótima estabilidade de cor

Fluorescência similar ao dente natural

Ótimo polimento com brilho semelhante ao esmalte

Fórmula avançada – Nanotecnologia Vigodent – FINEP

Concept Advanced
Resina composta nanoparticulada

APRESENTAÇÃO

Concept Advanced Kit:

5 seringas com 4g cada nas cores Esmalte: A2, A3, A3,5, B2 e C2

1 frasco de Magic Bond DE com 4mL

1 seringa de Magic Acid 37% com 2,5mL

Acessórios para aplicação

Acessórios para aplicação

Concept Reposição:

1 seringa com 4g nas cores: 

Dentina: A2 e A3 

Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C2 e Transparente

Melhor compactação e distribuição das partículas

Melhor consistência de trabalho

Fluorescência e Opalescência semelhantes ao dente

Fácil polimento devido as nanopartículas

Projeto aprovado pelo Governo Federal: Autossuficiência 
na Fabricação de Nanocompósitos  

Acessórios para aplicação

Linha de Produtos
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Brilliant New Line
Resina composta nano-híbrida

APRESENTAÇÃO

Brilliant New Line Kit:

6 seringas com 4g cada nas cores: 

Dentina: A2/B2 e A3/D3

Esmalte: A1/B1, A2/B2, A3/D3 e A3,5/B3

1 One Coat Bond SL com 5mL

1 seringa de Etchant Gel S com 2,5mL

1 escala inteligente de cor

Acessórios para aplicação

Reposição:

1 seringa com 4g nas cores:

Dentina: A1/B1, A2/B2, A3/D3 e A3,5/B3

Esmalte: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3, A4/M5, 

Super White e Transparente

Inovação na cor e simplicidade no manuseio
DUO SHADE - duas cores VITA em uma única seringa
Nanotecnologia Suíça de uso universal anterior/ posterior
ESCALA DE COR INTELIGENTE:
- A única escala de cor feita da própria resina
- Permite encaixar a cor de esmalte sobre a de dentina
- Considera a opacidade da dentina e a translucidez do esmalte
- 34 soluções de cores com apenas 10 seringas

Magic Glass R
Cimento de ionômero de vidro

Adesão química ao esmalte e dentina
Boa consistência para aplicação na cavidade
Resistência à compressão elevada
Liberação de �úor
Tempo de trabalho e de presa adequados

APRESENTAÇÃO

Kit:

1 frasco de Magic Glass R pó com 10g na cor A3

1 frasco de Magic Glass R líquido com 8mL

Acessórios para aplicação

Reposição:
Magic Glass R Pó disponível na cor A3

1 frasco de Magic Glass R Pó com 10g

Acessório para aplicação

Magic Glass R Líquido:

1 frasco de Magic Glass R Líquido com 8mL

Ótima consistência - não escorre da superfície dental
Cor contrastante com a estrutura dental
Facilmente lavável na cavidade (Hidrossolúvel)
pH compatível com as estruturas dentais de esmalte e dentina

APRESENTAÇÃO

3 seringas de Magic Acid 37% com 2,5mL 

Acessórios para aplicação

Magic Acid
Gel de ácido fosfórico a 37%

Helio Fill - AP
Resina composta microparticulada

APRESENTAÇÃO

Reposição:

1 seringa com 4g nas cores:

A1, A2, A3, A3,5, A4,  B1, B2, B3, C1, C2, C3 e D3Permite um melhor acabamento e polimento
Maior resistência ao desgaste e à abrasão
Fácil manuseio em restaurações anteriores e posteriores
Fluorescência e opalescência semelhantes ao dente natural
Radiopacidade controlada e visível na radiogra�a
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À base de álcool, menos volátil e menos agressivo

Monocomponente – primer/ bond em único frasco

Uso em compósito restaurador e cimentos resinosos fotopolimerizáveis

Carga na formulação que ajuda a fortalecer a camada híbrida

Melhor custo x benefício entre os adesivos hidrofílicos

Magic Bond DE
Adesivo fotopolimerizável hidrofílico com carga para esmalte e dentina

APRESENTAÇÃO

Kit:

1 frasco de Magic Bond DE com 4mL

1 seringa de Magic Acid 37% com 2,5mL

Acessórios para aplicação

Reposição:

1 frasco de Magic Bond DE com 4mL

APRESENTAÇÃO

1 frasco de One Coat Bond SL com 5mL

One Coat Bond SL
Adesivo fopolimerizável hidrofílico para esmalte e dentina

À base de água e não volátil

Técnica de restaurações diretas e indiretas

Apenas uma aplicação. Apenas uma camada (Single Layer)

Ótimo desempenho em dentina seca ou úmida

Permite mais de 300 aplicações com a nova embalagem de 5mL

Microbrush
Microaplicadores odontológicos

Os aplicadores dobram-se facilmente até 90º

Permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso

Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão

Duas cores para facilitar a identificação de etapas diversas nos procedimentos

Dois tamanhos precisos de cabeças para combinar com o tamanho do preparo

APRESENTAÇÃO

1 tubo com 100 aplicadores cada

Tamanhos:

Regular (2,0mm)

Pêssego (WMRB100-P)
Roxo (WMRB100-P)

Fino (1,5mm)

Amarelo (WMFY100-P)
Rosa (WMFY100-P)

APRESENTAÇÃO

1 frasco de Magic Bond com 5mL 

Alta adesão ao esmalte dental

Alto grau de polimerização

Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade

Auxilia na colagem de braquetes e nas restaurações de resina composta

Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina

Magic Bond
Adesivo fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte
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Fill Magic Ortodôntico
Resina adesiva para fixação de braquetes

Não requer mistura, uso direto
Fácil aplicação para um ou mais braquetes
Excelente adesão do braquete ao dente
Não requer a aplicação de adesivo no esmalte

APRESENTAÇÃO:

3 seringas de Fill Magic Ortodôntico com 1,4g cada

1 seringa de Magic Acid 37% com 2,5mL

Acessórios para aplicação

Liner
Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco

Baixa solubilidade
Resistência à compressão elevada
Pouco sensível ao armazenamento
Ótimo para capeamento pulpar ou forro de cavidades

APRESENTAÇÃO:

1 bisnaga de Liner pasta base com 13g

1 bisnaga de Liner pasta catalisadora com 11g

Acessório para aplicação

Alta resistência à compressão
Ótimo isolante térmico, elétrico, químico e mecânico
Compatível com todos os materiais restauradores
Menor espessura de película do mercado
Melhor escoamento na cimentação convencional de peças protéticas

Excelente escoamento com finíssima espessura de película (<18um)
Compatibilidade química com os adesivos dentinários
Promove uma perfeita e estável união com o dente e com a peça protética
Longevidade clínica da restauração protética com liberação de flúor
Alto grau de polimerização da porção química
Melhor custo x benefício entre os cimentos resinosos

APRESENTAÇÃO

1 seringa de Fill Magic Dual Cement base 

universal com 2,5g

1 seringa de Fill Magic Dual Cement catalisador 

com 2,5g

Acessório para aplicação

Fill Magic Dual Cement
Cimento resinoso, foto e autopolimerizável (DUAL)

APRESENTAÇÃO

Pó:

1 frasco de Cimento LS pó com 28g

Acessório para aplicação

Líquido:

1 frasco de Cimento LS líquido com 10mL

Cimento LS
Cimento de fosfato de zinco
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APRESENTAÇÃO

1 frasco de Fill Glaze com 5mL

Acessórios para aplicação

Fill Glaze
Selante resinoso fotopolimerizável para compósitos e acrílicos

Preenche e sela as microtrincas

Reduz o tempo gasto no polimento das restaurações

Melhor rendimento na opinião de dentistas e protéticos

Brilho incomparável e o melhor vedamento marginal

Indicado para polimento de restaurações de resina composta, 
provisórios de acrílico e aparelho ortodôntico móvel

Flúor Seal
Selante resinoso fotopolimerizável para sulcos e fissuras

APRESENTAÇÃO

1 seringa de Flúor Seal com 1,2mL

Acessórios para aplicação

Fácil aplicação e ótima penetração

Liberação de flúor

Disponível na tonalidade: branco opaco

Rápida polimerização quando fotoativado 

Ótimo vedamento marginal do esmalte

O selante preferido dos odontopediatras

Pasta de Impressão LS
Pasta de impressão à base de óxido de zinco e eugenol

Molde estável por mais de 30 dias

Ótimo controle da fluidez

Fácil de manipular

Pode ser usada como reembasador de próteses

APRESENTAÇÃO

Kit:

1 bisnaga de Pasta de Impressão LS 

base com 60g

1 bisnaga de Pasta de Impressão LS 

catalisadora com 80g

Acessório para aplicação

HydroXtreme
Silicone de adição altamente hidrofílico

A maior hidrofilia entre os silicones

Excelente para moldagens de preparos estéticos e 
subgengivais

Alta compatibilidade no vazamento de modelos de gesso

Cores contrastantes para facilitar a visualização do molde

Tecnologia Suiça

Ótimo para todas as técnicas de moldagem

Excelentes resultados em prótese, implante, dentística e 
odontopediatria 

APRESENTAÇÃO

Kit LB:

1 pote de HydroXtreme Putty catalisador com 150mL

1 pote de HydroXtreme Putty base com 150mL

2 colheres dosadoras

1 cartucho HydroXtreme Light Body com 50mL

Acessórios para aplicação

Kit RB: 

1 pote de HydroXtreme Putty catalisador com 150mL

1 pote de HydroXtreme Putty base com 150mL

2 colheres dosadoras

1 cartucho HydroXtreme Regular Body com 50mL

Acessórios para aplicação
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Perfil
Silicone de condensação à base de polidimetilsiloxano

Melhor custo x benefício entre os silicones de condensação
Consistência inigualável e ótimo escoamento
Alto poder de cópia e estabilidade dimensional adequada
Material mais usado por dentistas e protéticos

APRESENTAÇÃO

Perfil Denso:

1 pote com 1Kg

1 colher dosadora

Perfil Fluido:

1 tubo com 120g

Perfil CUB:

1 tubo com 50g

1 colher dosadora

Adsil
Silicone de adição hidrofílico à base de polivinilsiloxano

Cores contrastantes em todas as viscosidades
Possui alto poder de cópia
Alta afinidade por superfícies úmidas
Hidrofilia comprovada antes e após a presa
Ótimo para moldagem de preparos subgengivais
Usado em todas as técnicas de moldagem (prótese, 
implantes, dentística e odontopediatria)
Melhor custo x benefício entre os silicones de adição

APRESENTAÇÃO

Kit Jet:

1 pote de Adsil Putty Soft catalisador com 300mL

1 pote de Adsil Putty Soft base com 300mL

2 colheres dosadoras

1 cartucho Light Body ou Regular Body com 48mL 

Acessórios para aplicação

Kit Tubo:

1 pote de Adsil Putty Soft catalisador com 300mL

1 pote de Adsil Putty Soft base com 300mL

1 tubo de  Adsil Light Body ou Regular Body base com 53mL 

1 tubo de  Adsil Light Body ou Regular Body catalisador com 53mL 

Acessórios para aplicação

Ezact Kromm
Alginato de presa normal tipo II

Excelente elasticidade e apresenta ótima compatibilidade com o gesso
Aroma agradável ao paciente

Tempo de presa controlado pela alteração da cor (cromático)
Ótima resistência ao rasgamento

APRESENTAÇÃO

Ezact Kromm:

Embalagem com 410g

Ideal para moldes em odontopediatria, ortodontia, dentística e prótese

Identic Regular Set
Alginato do tipo II para moldagens odontológicas

Presa normal tipo II
Aroma de menta

Consistência ideal
Elasticidade excelente e apresenta ótima compatibilidade com o gesso

APRESENTAÇÃO

Identic Regular Set:

Embalagem com 454g

Resistente à deformação
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Coltex / Coltoflax
Silicone de condensação à base de polidimetilsiloxano

Biocompatível para os tecidos bucais (não alergênico)

Leve sabor de menta e agradável para o paciente

De fácil manuseio e provoca pouca salivação

Tempo de presa ajustado pelo balanceio de base e catalisador

Maior fluidez quando comprimido contra as estruturas dentais

APRESENTAÇÃO

Coltex Fine:

1 bisnaga com 120g

Coltoflax:

1 pote com 1000g

1 colher dosadora

Perfil Cub (Catalisador Universal):

1 bisnaga com 50g

1 colher dosadora

Speedex
Silicone de condensação - fórmula avançada

Maior estabilidade dimensional dentre os silicones do mercado

O mais hidrofílico dos silicones de condensação

Tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas

Biocompatível em relação aos tecidos bucais

Ótima flexibilidade e resistência ao rasgamento

Herodent
Gesso Pedra tipo III

Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos

Alta resistência à compressão

Ótimo vazamento em qualquer molde

Gesso mais usado na odontologia

APRESENTAÇÃO

Embalagem de Gesso Herodent 
com 1Kg

Embalagem de revestimento 
Herodent com 1Kg

Herostone
Gesso Pedra tipo IV

APRESENTAÇÃO

1 pote de Herostone com 1Kg

Produzido pelo processo de calcinação em autoclave

Elevada resistência à compressão e abrasão

Baixíssima expansão de presa

O gesso preferido pelos protéticos e dentistas

Melhor escoamento em moldes de silicones e poliéter

Revestimento Cristobalite 

Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos   

Expansão térmica (648ºC) = 0,96%  

Expansão Higroscópica – 0,9%

Expansão de presa – 0,3%
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APRESENTAÇÃO

Speedex Putty:

1 pote de Speedex Putty (denso) com 1365g

1 colher dosadora

Speedex Light Body:

1 bisnaga de Speedex Light Body (fluido) com 120g

Speedex catalisador:

1 bisnaga de Speedex catalisador com 60mL



Coltosol
Cimento temporário para preenchimento de cavidades dentárias

Ótimo selador para trabalhos em endodontia
Fácil utilização e fácil remoção com instrumentais
Vasta aplicação nos procedimentos clínicos restauradores
Sabor e odor agradáveis
O cimento temporário mais utilizado no mundo

APRESENTAÇÃO

1 pote de Coltosol com 20g

TempCem / TempCem NE
Cimento temporário para inlays, coroas unitárias, próteses fixas e provisórias

Insolúvel nos fluidos bucais impedindo a infiltração marginal
Suporta os esforços da mastigação
Ótimo escoamento, fácil aplicação e fácil remoção
Disponível com eugenol e sem eugenol (cimentação resinosa)

APRESENTAÇÃO

1 bisnaga de Temp Cem ou 1 bisnaga de 

TempCem NE base com 43g

1 bisnaga de Temp Cem ou 1 bisnaga de 

Temp Cem NE catalisador com 22g

Acessórios para aplicação

Fill Magic Tempo
Restaurador temporário fotopolimerizável à base de resina composta

Pronto para ser manipulado como uma resina composta normal em seringa
Pode ser fotopolimerizado em até 5mm de espessura
Não precisa ser usado com adesivo dentinário
Excelente estética para um material temporário

APRESENTAÇÃO

 2 seringas de Fill Magic Tempo com 2g

Pasta Herjos f
Profilaxia Dental

APRESENTAÇÃO

1 bisnaga de Pasta Herjos f com 90g 

nos sabores tutti-frutti e menta

Consistência adequada, não escorre para a cavidade bucal
Pode ser aplicada com escova de Robinson ou com taças de borracha
Usada em adultos e crianças
Utilizada como pasta de polimento inicial

Pontas Montadas
Sistema de polimento para compósito, ionômero e amálgama 

Fácil utilização e ótima flexibilidade
Não gera calor excessivo à restauração
Não produz sangramento em contato com a gengiva

APRESENTAÇÃO

Caixa com 7 pontas:

Sortida branca

Lentilha branca

Chama branca

Copo pq branco

990g 0
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