
ImplantologIa

Resultados perfeitos, sem esforço

Hoje em dia exige-se precisão e trabalho eficaz com materiais de primeira qualidade.
Para benefício do paciente bem como dos dentistas e técnicos dentários.



1 AFFINIS

AFFINIS®

Afinidade de superfícies inovadora. O AFFINIS estabeleceu 
um novo padrão devido à sua rápida humidificação de 
material misturado à estrutura húmida do dente e tecido 
gengival.

Características de fluidez óptimas. Devido às características 
estruturais do seu sistema surfatante, o AFFINIS proporciona 
um limite de fluidez muito baixo (consistência de auto 
contornos). Com características de fluidez semelhantes 
aos hidrocoloides, flui muito bem sem pressão (material de 
moldeira) para todas as áreas críticas. Ao mesmo tempo, o 
material misturado proporciona estabilidade suficiente e não 
goteja do preparado.

Atarraxar o espigão de im-
pressão para uma impressão 
fechada.

Verificar o local do espigão de 
impressão.

Escovar a moldeira de 
impressão President com 
Coltène Adhesive.

Reposicionar tampa no espigão 
de impressão.

O tempo de operação e secagem harmonizado de forma ideal de AFFINIS permite-lhe 
trabalhar de forma segura e eficiente. Após posicionar a moldeira de impressão, prima 
suavemente a moldeira e segure-a durante o breve tempo de secagem. A impressão pode 
ser removida facilmente devido à sua elevada resistência ao arrancamento, no sentido de 
garantir que todos os detalhes são captados. Uma impressão com reprodução perfeita dos 
contornos marginais e uma alteração dimensional de até 0,2% proporcionam a situação 
inicial ideal para o técnico dentário realizar restaurações exactas.

Afinidade de superfícies e características de fluidez inovadoras  
conduzem a resultados perfeitos.

Graças à afinidade de superfícies inovadora e características de fluidez óptimas dos materiais de correcção 
AFFINIS (light e regular body), que correspondem às características de um hidrocoloide, as bolhas de ar que 
podem resultar em distorções na área da restauração podem ser praticamente eliminadas.

AFFINIS light body AFFINIS regular body
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2 AFFINIS MonoBody

AFFINIS® MonoBody

≤60s≤60s ≥2min
30s

Enchimento da moldeira 
de impressão com AFFINIS 
MonoBody.

Injectar à volta do espigão 
de impressão com AFFINIS 
MonoBody.

Posicionamento da moldeira 
na boca. A moldeira é então 
premida até que fique fixa 
por 2-3 segundos e segurada 
até que o material seque 
completamente.

Retire cuidadosamente a 
impressão da boca.

O AFFINIS 360 MonoBody está disponível tanto em bolsas de alumínio de 360 ml auto 
activantes para máquinas de mistura dinâmicas como em cartuchos Automix de 75 ml 
para o aplicador manual. O material de impressão monofásico AFFINIS MonoBody foi 
desenvolvido como material de moldeira e de seringa. Possui características de humidificação 
excelentes num ambiente húmido. A afinidade de superfíces do AFFINIS é comparável às 
características hidrofílicas de um  poliéter ou hidrocoloide.

O primeiro material de impressão monofásico com um 
sistema de humidificação de superfícies inovador AFFI-
NIS para impressões perfeitas num ambiente húmido.

•	Snapset	evita	imprecisões	devidas	a	movimento.

•	Tixotropia	excelente	–	estável,	flui	sob	pressão

•	Sabor	neutro

•	Flexibilidade	extraordinária	–	remoção	fácil,	também	 
do molde

•	Dimensionalmente	estável	mesmo	após	desinfecção

IMPORTANTE: Verifique se a impressão secou, também na boca, antes 
de retirar da boca. As temperaturas mais elevadas aceleram o processo de 
secagem, enquanto que as temperaturas mais baixas o retardam

Impressionantemente livre de bolhas de ar.
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3 AFFINIS PRECIOUS

AFFINIS®PRECIOUS

Desatarraxar o espigão de 
impressão.

Atarraxar as formadores 
gengivais que correspondem às 
dimensões da restauração final.

Formador gengival atarraxado. Introdução do grampo 
provisório.

O AFFINIS PRECIOUS proporciona uma fiabilidade de detalhes excelente. A pigmentação 
prateada e dourada única reduz consideravelmente a dispersão de luz e melhora a percepção 
visual dos detalhes.

Os materiais de correcção de polivinilsiloxano (PVS) AFFINIS 
PRECIOUS têm um ângulo de contacto de apenas 10º. As 
suas características de fluidez óptimas permitem que o 
material de impressão registe facilmente todos os detalhes 
de superfície essenciais do preparado, mesmo num ambiente 
húmido.

O AFFINIS PRECIOUS foi desenvolvido para se 
conseguirem resultados muito exactos na boca e no 
laboratório. A humidificação imediata da superfície de 
impressão permite que o gesso flua de forma mais fácil, no 
sentido de gerar impressões mais exactas. 

Características	de	fluidez	óptimas	onde	é	preciso	–	 
na boca...

Consistência de AFFINIS 
PRECIOUS.

Uma impressão perfeita com AFFINIS 
PRECIOUS regular body e AFFINIS 
heavy body.

SUGESTÃO: Para um tempo de operação mais prolongado, o material 
pode ser colocado no frigorífico antes da utilização.
IMPORTANTE: Para garantir uma ligação perfeita entre ambos os materiais 
quando é tirada uma impressão de putty-correcção, a primeira impressão 
(heavy body, Putty ou MonoBody) tem de ser limpa cuidadosamente com 
água morna, e seca.

AFFINIS PRECIOUS light body AFFINIS PRECIOUS regular body
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4 Cool	Temp NATURAL

Cool	Temp® NATURAL

≤35s 30-
40s

≥4min
30s

A temperatura de polimerização baixa evita irritação na polpa e mal-estar para o seu 
paciente. O seu paciente pode encostar-se, relaxar e ficar calmo, graças a um fabrico 
simples e rápido da restauração provisória.

Graças à sua fase elástica óptima, o Cool Temp NATURAL 
pode ser retirado da boca mesmo após um tempo de 
secagem oral muito curto. O resultado é uma restauração 
provisória exacta, que pode ser acabada e polida facilmente.

SUGESTÃO: Para	simplificar	a	remoção	de	Cool	Temp	NATURAL,	o	preparado	
pode ser revestido com Coltène Separator antes da aplicação.
REPARAÇÕES SIMPLES E RÁPIDAS: O Synergy Flow é ideal para reparar 
pequenos defeitos e alterar as margens de coroas.

IMPORTANTE: O	Cool	Temp	NATURAL	pode	ser	utilizado	como	restauração	
provisória para tratamentos de implantes, se for atarraxado um abutment na 
supraestrutura.

Material de coroas e pontes provisórias

Enchimento da matriz do 
putty	com	Cool	Temp	 
NATURAL	para	a	restaura-
ção provisória.

Inserção da matriz do putty 
cheia na boca.

Após um tempo de se-
cagem oral curto, o Cool 
Temp	NATURAL	possui	uma	
consistência elástica que 
permite uma remoção fácil 
da boca com a matriz do 
putty.

Quando a restauração 
provisória tiver 
polimerizado 
completamente, pode 
ser acabada e polida 
facilmente.

Cimentação da restaura-
ção	provisória	Cool	Temp	
com	TempoSIL.

ESTÉTICA EXCELENTE
•	3	cores	fluorescentes	VitaTM* 

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO    
•	Baixa	contracção=	melhor	adaptação	marginal
•	Características	de	polimento	muito	boas

TEMPERATURA DE POLIMERIZAÇÃO BAIXA    
•	Temperatura	baixa	=	não	prejudicial	/	sem	irritação	
 para a polpa

*Vita™	não	é	marca	registrada	de	Coltène/Whaledent5



5 JeT	BLUe BITe

JeT	BLUe® BITe

≤30s ≥40s

Com	a	nova	consistência	 suave	de	chantilly	do	 JeT	BLUe	BITe,	o	paciente	pode	 fazer	a	
oclusão naturalmente sem sentir qualquer resistência. O material é aplicado directamen-
te a partir do cartucho, com uma ponta de aplicação especial. O tempo de secagem oral 
muito breve e confortável para o paciente garante uma situação de mordida rápida. Após 
o	registo	de	mordidas	ter	polimerizado,	o	JeT	BLUe	BITe	possui	uma	dureza	final	elevada	
de 89 Shore A.

Manuseamento excelente bem como secagem rápida 
e exacta.

•	Fica	exactamente	onde	pretende
•	Sem	resistência	à	oclusão,	sem	ressalto
•	Dureza	final	elevada	e	ainda	flexível	para	corte	fácil	
•	escolha	a	sua	velocidade	ideal:
 Rápida
	 	 Tempo	de	operação	de	30	seg.
	 	 Tempo	de	secagem	de	40	seg.
 Super rápida
	 	 Tempo	de	operação	de	20	seg.
	 	 Tempo	de	secagem	de	30	seg.

Aplicação	de	JeT	BLUe	BITe	
no quarto quadrante inferior.

Graças à sua consistência de 
chantilly, o paciente pode fazer 
a oclusão confortavelmente 
sem resistência.

O tempo de secagem oral é de 
apenas 40 seg.

Após	o	JeT	BLUe	BITe	ter	
secado, o registo de mordidas 
pode ser retirado sem deixar 
quaisquer resíduos.

Material de registo de mordidas 

IMPORTANTE: Após secagem e remoção do material da boca, todos os 
contactos gengivais e reentrâncias devem ser removidos com uma faca ou 
broca	afiada.	Tal	evita	ressaltos	dos	moldes	quando	estes	são	montados	no	
articulador.

O	JeT	BLUe	BITe	é	uma	marca	registada	da	Coltène/Whaledent	nos	estados	Unidos.	O	JeT	BLUe	é	uma	marga	registada	a	nível	internacional	da	Coltène/Whaledent	AG	(sem	estados	Unidos) 6



6 PINDEx

PINDEx®

Passagem a gesso da 
impressão com impressão de 
gesso super dura.

É gerada uma matriz para a 
GI-MASK	utilizando	Lab	Putty	
na impressão.

A área da impressão a ser 
reproduzida pelo GI-MASK pode 
ser reduzida utilizando uma faca 
de entalhe de gesso.

Podem ser gerados orifícios 
de injecção e escape para 
o GI-MASK utilizando uma 
faca de entalhe na área dos 
implantes.

O sistema PINDEx oferece-lhe imensas vantagens decisivas para o fabrico dos seus moldes. 
A impressão pode ser passada a gesso sem problemas antes da colocação dos pinos. Os 
pinos de precisão e mangas podem ser sempre inseridos absolutamente em paralelo, graças 
à furação exacta, de modo a garantir uma remoção e reposicionamento fáceis dos cotos. 
Os pinos não são orientados pela base da impressão de gesso, mas antes pelas mangas 
de	precisão	feitas	de	plástico	ou	metal.	Tal	significa	que	não	há	desgaste	da	impressão	de	
gesso.

Colocação simples, rápida e segura dos pinos graças à 
tecnologia laser.

•	Raio	laser	brilhante	para	determinação	exacta	da	posição	
da broca

•	Melhor	visibilidade	em	todas	as	condições	luminosas	para	
um trabalho sem esforço

•	Luz	laser	que	é	superior	às	fontes	de	luz	convencionais

Precisão de moldes sem compromisso

Colocação de pinos PINDEx 
com mangas.

Molde PINDEx concluído 
com implantes de 
laboratório.

O molde é retirado directamente 
a partir da estrutura de vidro 
acrílico	ACCUTRAC.

Molde	ACCUTRAC	
concluído com implantes de 
laboratório.

SUGESTÃO: Enxaguar brevemente a impressão com um agente de limpeza 
e enxaguar completamente a seguir com água reduzirá a tensão de 
superfície e simplificará a passagem a gesso.
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7 GI-MASK New Formula

GI-MASK® New Formula

≤2min ≥7min

Fabrico rápido e fácil: O GI-MASK Automix New Formula é 
misturado automaticamente e aplicado directamente a partir 
do cartucho. O seu tempo de operação prático de 2 minutos, 
bem como o seu tempo de secagem breve de 7 minutos 
permitem realizar rapidamente a máscara gengival.

Flexível e resistente ao arrancamento: A máscara gengival 
é exposta a elevadas tensões devido à inserção e remoção 
repetidas durante a realização da restauração. O GI-MASK 
Automix New Formula proporciona elasticidade ideal e uma 
resistência ao arrancamento elevada, no sentido de permitir 
uma conclusão do trabalho sem problemas.

A	matriz	de	Lab-Putty	
é isolada utilizando um 
separador universal GI-
MASK.

Injecte GI-MASK com a ponta 
de mistura e aplicação no 
orifício correspondente, até 
que o material saia pelo orifício 
oposto.

Após o tempo de secagem, retire 
a matriz e separe a retenção 
entre os orifícios de injecção e de 
escape, utilizando um bisturi.

Elimine o material excedentário 
e distorções com um 
instrumento rotativo para 
silicone a baixa velocidade.

O GI-MASK Automix New Formula é utilizado para reprodução exacta de estruturas de 
tecidos moles. A máscara gengival de silicone de adição proporciona todas as informações 
para o design exacto das supraestruturas ou estruturas. A coloração estética da máscara 
gengival ajuda-o a avaliar melhor a situação clínica.

Permite uma estética perfeita, função perfeita e higiene periodental 
em restaurações dentárias.
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OBSERVAÇÃO: O GI-MASK está também disponível num handmix de 
silicone de condensação (v. informações para encomenda).



A máscara gentival GI-MASK 
pode ser removida facilmen-
te do molde principal e re-
posicionado.

As mangas PINDEx são posicio-
nadas nos pinos colados.

O molde é cortado em segmen-
tos com o cortador PINDEx.

Os requisitos essenciais 
para a articulação do molde 
foram cumpridos relativa-
mente ao fabrico de preci-
são de implantes.

O GI-MASK Automix New 
Formula pode ser injectado 
directamente na impressão. Os 
implantes de laboratório são 
abrangidos em cerca de 5 mm 
de altura com uma ponta de 
aplicação.

SEPARADORES DE ÁREAS: Coloque uma camada de cera fina à volta 
do segmento visível do espigão de impressão, até ao análogo atarraxado 
(separador de áreas). Pode ser feito o mesmo em locais no interior da 
impressão onde as unidades da ponte serão aplicadas mais tarde. Isto poupa-
lhe o tempo necessário para desbastar ou cortar a máscara gengival.

Fácil de desbastar e cortar. 
Devido à sua estabilidade óp-
tima, a máscara gengival pode 
ser cortada exactamente com 
a broca de aparar de silicone 
incluída no starter kit ou com 
um bisturi.
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8 ParaCem Universal DC

ParaCem® Universal DC

Vista bucal das coroas de 
implante precisas.

Desatarraxar e retirar o forma-
dor gengival.

Atarraxar os abutments 
realizados pelo técnico 
dentário.

O	Condicionador	Não	Lavável	
ParaBond é massajado e secado 
por jacto de ar. Aplicação do 
Adesivo ParaBond misturado A 
e B de seguida.

O ParaCem Universal DC é um cimento de acrílico de compósito universal de polimerização 
dupla	para	a	cimentação	de	restaurações	indirectas,	incluindo	coroas,	pontes,	inlays/onlays,	
facetas e espigões de canais radiculares (todos os materiais, tais como cerâmicas, metal, 
compósito). O ParaCem Universal DC á um cimento de fácil utilização que pode também 
ser usado como material de reconstrução de núcleos de preenchimento.

Melhor desempenho no que respeita a estética, manu-
seamento e retenção. Elevada resistência à deformação 
do	adesivo	–	restauração	durável.	O	ParaCem	Universal	DC	
proporciona uma retenção excelente do esmalte e dentina, 
garantindo restaurações de longa duração. É conseguida 
uma ligação excelente com a utilização do ParaBond® Non 
Rinse Conditoner com ParaBond Adhesive. As suas caracte-
rísticas de polimerização dupla permitem-lhe a fotopolimeri-
zação para uma cimentação imediata, e garantem também 
uma polimerização completa através de auto-polimerização, 
nos locais onde a luz não pode penetrar.

Consistência tixotrópica suave
•	Manuseamento	fácil
•	Remoção	fácil	do	material	excedentário
•	Pode	ser	utilizado	para	material	de	reconstrução	de	 

núcleos de preenchimento

Tonalidades VitaTM – selecção de tonalidade simples

Elevada resistência adesiva – restauração durável

Um cimento que não deixa nenhum desejo por realizar.
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Doseie e misture comple-
tamente a base ParaCem e 
catalisador	numa	base	1:1.

O ParaCem Universal DC é apli-
cado utilizando uma escova na 
parte interior da restauração.

Verificação dos pontos de con-
tacto e polimento necessário.

Situação final da vista 
bucal.

Espigão e núcleo de 
preenchimento.
Elevada resistência mecânica 
para reconstruções de núcleos 
de preenchimento.

Coroas e pontes.
Remoção fácil de material 
excedentário devido à sua 
consistência tixotrópica 
ideal.

O ParaCem Universal DC foi desenvolvido para aplicações universais. A sua consistência suave e 
características de manuseamento excelentes simplificam a sua utilização e a remoção do material 
excedentário.
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1

2

6530     AFFINIS putty soft 
  Base e catalisador 300 ml cada
6531 AFFINIS fast putty soft 
  Base e catalisador 300 ml cada 
6535 AFFINIS putty super soft 
  Base e catalisador 300 ml cada

6520 AFFINIS heavy body 75 ml 
  Cartucho 2 × 75 ml 
	 	 Mixing	Tip	Turquoise 8 unid.

6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml 
  Cartucho 2 × 75 ml
	 	 Mixing	Tip	Turquoise 8 unid.

6501 AFFINIS light body 50 ml 
  Cartucho 2 × 50 ml
	 	 Mixing	Tip	Yellow  12 unid.

6601 AFFINIS fast light body 50 ml     
  Cartucho  2 × 50 ml 
	 	 Mixing	Tip	Yellow 12 unid.

 6511 AFFINIS regular body 50 ml 
  Cartucho 2 × 50 ml
	 	 Mixing	Tip	Yellow  12 unid.

6611 AFFINIS fast regular body 50 ml     
  Cartucho  2 × 50 ml 
	 	 Mixing	Tip	Yellow		 12 unid.

 ACESSÓRIOS SISTEMA 50/75
6900 Aplicador	50/75	ml  1 unid.
6550 Mixing	Tip	Yellow  40 unid.
6552 Mixing	Tip	Turquoise  40 unid.
6555 Pontas orais, amarelas  100 unid.

PUTTY

SYSTEM 50/75

SISTEMA 50/75 SISTEMA 360

SISTEMA 360

MICROSYSTEMTM

6487 AFFINIS System 360 heavy body
  embalagem	de	recarga	base/catalisador			 2	×	380	ml
  Anel de fixação 1 unid.

6485 AFFINIS System 360 heavy body Starter Kit
	 	 Base/catalisador	 380	ml
  Anel de fixação 1 unid.
	 	 Dynamic	Mixing	Tip	Yellow	 10	unid.

6471 AFFINIS putty System 360 Starter Kit
	 	 Base/catalisador	 1	×	380	ml
  Anel de fixação 1 unid.
	 	 Dynamic	Mixing	Tip	Yellow 10 unid. 

6472 AFFINIS putty System 360 
  embalagem	de	recarga	base/catalisador			 2	×	380	ml
  Anel de fixação 1 unid.

 ACESSÓRIOS SYSTEM 360
6162 Dynamic	Mixing	Tip	Yellow		 40	unid.
6163 Anel de fixação 1 unid.

6500 AFFINIS light body microSystem™  
  Cartucho microSystemTM   4 × 25 ml
	 	 Mixing	Tip	Green 20 unid.
  Pontas orais 20 unid.

6600 AFFINIS fast light body microSystem™  
  Cartucho microSystemTM   4 × 25 ml 
	 	 Mixing	Tip	Green 20 unid.
  Pontas orais 20 unid.

6510 AFFINIS regular body microSystem™  
  Cartucho microSystemTM   4 × 25 ml 
	 	 Mixing	Tip	Clear 20 unid.
  Pontas orais 20 unid.

6610  AFFINIS fast regular body microSystem™ 
  Cartucho microSystemTM   4 × 25 ml 
	 	 Mixing	Tip	Clear 20 unid.
  Pontas orais 20 unid.

    ACESSÓRIOS MICROSYSTEM™
6270 Aplicador	MicroSystemTM	MK	II	 1	unid.
6214 Mixing	Tip	Clear 40 unid.
6202 Mixing	Tip	Green 40 unid.
6210 Pontas orais 100 unid.

6547 AFFINIS MonoBody 75 ml 
  Cartucho 2 × 75 ml 
  Mixing	Tip	Turquoise 8 unid.

 ACESSÓRIOS SISTEMA 50/75
6900 Aplicador	50/75	ml	 1	unid.
6550 Mixing	Tip	Yellow 40 unid.
6552 Mixing	Tip	Turquoise	 40 unid.
6555 Pontas orais, amarelo 100 unid.

6482    AFFINIS System 360 MonoBody
  embalagem	de	recarga	base/catalisador			 2	×	380	ml
  Anel de fixação 1 unid.

6480 AFFINIS System 360 MonoBody Starter Kit 
  Base/catalisador	 380	ml
  Anel de fixação 1 unid.
	 	 Dynamic	Mixing	Tip	Yellow	 10	unid.

     ACESSÓRIOS SISTEMA 360
6160 Cartucho de apoio 1 unid.
6161 Dynamic	Mixing	Tip	Green 40 unid.
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3

4

microSystemTM

6779 AFFINIS PRECIOUS light body microSystem™  
 Cartucho 25 ml microSystemTM 4 unid. 
 Mixing	Tip	Green 20 unid. 
 Pontas orais 20 unid.

6780 AFFINIS PRECIOUS regular body microSystem™  
 Cartucho 25 ml microSystemTM 4 unid.
 Mixing	Tip	Clear 20 unid. 
 Pontas orais 20 unid. 

    ACESSÓRIOS MICROSYSTEMTM

6270 Aplicador	MicroSystemTM	MK	II	 1	unid.
6214 Mixing	Tip	Clear  40 unid.
6215 Mixing	Tip	Clear  100 unid.
6202 Mixing	Tip	Green  40 unid.
6205 Mixing	Tip	Green  100 unid.
6210 Pontas orais  100 unid.

6775 AFFINIS PRECIOUS light body 50 ml 
 Cartucho 50 ml  2 unid.
 Mixing	Tip	Yellow  12 unid. 

6776 AFFINIS PRECIOUS regular body 50 ml     
 Cartucho 50 ml  2 unid. 
 Mixing	Tip	Yellow  12 unid. 
 
 ACESSÓRIOS SISTEMA 50/75
6900 Aplicador	50/75	ml  1 unid.
6550 Mixing	Tip	Yellow  40 unid.
6555 Pontas orais, amarelas  100 unid.

5815     Cool Temp Natural A1 embalagem individual – 50 ml
	 Cool	Temp	Natural	cartucho	A1	 1	×	50	ml
	 Mixing	Tip	Blue	pointed	 10 unid.

5805 Cool Temp Natural A2 embalagem individual – 50 ml 
 Cool	Temp	Natural	cartucho	A2	 1	×	50	ml
	 Mixing	Tip	Blue	pointed 10 unid.

5810 Cool Temp Natural A3.5 embalagem individual – 50 ml 
 Cool	Temp	Natural	cartucho	A3.5		 1	×	50	ml
	 Mixing	Tip	Blue	pointed 10 unid.

5820     Cool Temp Natural Automix 5ml A1 recarga 10ml
	 Cool	Temp	Natural	seringa	Automix	A1	 2	×	5	ml
	 Mixing	Tip	Brown	pointed	 8 unid.

5824 Cool Temp Natural Automix 5 ml A2 recarga 10ml 
 Cool	Temp	Natural	seringa	Automix	A2	 2	×	5	ml
	 Mixing	Tip	Brown	pointed 8 unid.

5825 Cool Temp Natural Automix 5ml A3.5 recarga 10ml 
 Cool	Temp	Natural	seringa	Automix	A3.5	 2	×	5	ml
	 Mixing	Tip	Brown	pointed 8 unid.

 ACESSÓRIOS
6900 Aplicador	50/75	ml	 1	unid.
7774 Mixing	Tip	Blue	pointed 40 unid.
6748 Mixing	Tip	Brown	pointed 40 unid.
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6

6491     JET BLUE BITE fast 50ml
	 Cartucho	JeT	BLUe	BITe	fast		 1	×	50	ml
	 Mixing	Tip	Pink	 6	unid.
 Pontas de aplicação 6 unid.

6493     JET BLUE BITE superfast 50ml
	 Cartucho	JeT	BLUe	BITe	superfast		 1	×	50	ml
	 Mixing	Tip	Pink	 6	unid.
 Pontas de aplicação 6 unid.

 ACESSÓRIOS SISTEMA 50/75
6900 Aplicador	50/75	ml	 1	unid.
6551 Mixing	Tip	Pink	 40	unid.
6223 Pontas de aplicação 100 unid.

    ACESSÓRIOS MICROSYSTEM™
6270 Aplicador	MicroSystemTM	MK	II	 1	unid.
6214 Mixing	Tip	Clear  40 unid.
6223 Pontas de aplicação 100 unid.

BROCAS DE SISTEMA PINDEX
P113LCE PINDeX	LASeR	System	(230V	Aprovação	Ce) 
P113LUK PINDeX	LASeR	System	(230V	Aprovação	Ce)	
 com ficha Reino Unido

ACESSÓRIOS DE SISTEMA PINDEX 
PX112-S Pinos e mangas médios  1000 unid.

PX114-S Pinos e mangas longos 1000 unid.

PX115 Pinos e mangas curtos 1000 unid.

PX118 Pino para articulador 100 unid.
PX119 Brocas de tungsténio 3 unid.
PX120 Mandril 1 unid.
PX124 Lâmpadas	 10	unid.

PX144 Pinos e mangas auto-articulantes 1000 unid.
PX145 Pinos e mangas auto-articulantes 100 unid.
PX145-S Mangas auto-articulantes 1000 unid.
PX146 Moldes flexíveis 3 unid.
PX147 Molde de arcada completa 1 unid.
PX148 Moldes flexíveis, direita & esquerda 2 unid.

PX153 Pinos e mangas duplos 1000 unid.
PX154 Pinos e mangas duplos 100 unid.
PX155 Pinos	e	mangas	TRIPLUS	 1000	unid.
PX156 Pinos	e	mangas	longos	TRIPLUS	 1000	unid.

AT6 STARTER KIT   
ACCU-TRAC	estrutura	de	vidro	acrílico,	castanho	 6	unid.
Placas de base, branco 6 unid.
Separadores de articulação  6 unid.
Placas de articulador para ímans 25 unid.
Cartões de re-chamada 25 unid.
Letreiros	identificativos	 25	unid.

ATR12 EMBALAGEM DE RECARGA   
ACCU-TRAC	estrutura	de	vidro	acrílico,	castanho	 12	unid.
Placas de articulador, branco 50 unid.
Cartões de re-chamada 50 unid.
Letreiros	identificativos	 50	unid.

ATN50 SISTEMA DE TRANSPORTE   
Contentores de transporte e entrega 50 unid.
Letreiros	identificativos	 50	unid.
Retentores de plástico 50 unid.

ACESSÓRIOS
ATK25 Placas de articulador para ímans 25 unid. 
 Cartões de re-chamada 25 unid. 
	 Letreiros	identificativos	 25	unid.	
ATK300 Placas de articulador para ímans 300 unid. 
 Cartões de re-chamada 300 unid.
	 Letreiros	identificativos	 300	unid.
ATA20 Braços de travagem 20 unid. 
ATT12 Estrutura de vidro acrílico, castanho 12 unid. 
ATE12 Placas de base, branco 12 unid. 
ATS1 Separador de articulação, verde 1 unid. 
ATS20 Separador de articulação, verde 20 unid. 
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GI-MASK AUTOMIX NEw FORMULA

8060 Starter kit Gi-Mask Automix NF
 Cartucho GI-MASK Automix NF 2 × 50 ml
 Separador Universal GI-MASK 50 ml
 Pontas de mistura, amarelo 12 unid.
 Pontas orais, amarelo 12 unid.

8065 Kit de recarga GI-MASK Automix NF 
 Cartucho GI-MASK Automix NF 2 × 50 ml
 Pontas de mistura, amarelo 12 unid.
 Pontas orais, amarelo 12 unid.

ACESSÓRIOS
6550 Mixing	Tip	Yellow	 40	unid.
6555 Ponta oral, amarelo 100 unid.
6900 Aplicador	C/W	50/75	ml	 1	unid.
8000 Separador Universal GI-MASK 50 ml
8075 Aparador para silicones 1 unid.

8030 Starter kit Gi-Mask
 Base Gi-Mask 150 ml
 Activador Gi-Mask 18 ml
 Separador Universal Gi-Mask 50 ml
 Pontas de aplicação 20 unid.
 Acessórios

8035 Embalagem individual Gi-Mask
 Base Gi-Mask 150 ml
 Activador Gi-Mask 18 ml
 Pontas de aplicação 20 unid.
 Acessórios

8037 Embalagem de recarga Gi-Mask
 Base Gi-Mask 150 ml
 Activador Gi-Mask 18 ml

8036 Activador Gi-Mask 18 ml

7485 Kit introdutório ParaCem Universal DC
 Base ParaCem A2 2,5 g
 Base ParaCem B3 2,5 g
 Base ParaCem branco opaco 2,5 g
 Catalisador ParaCem 3 × 2,5 g
 Embalagem de recarga Adesivo ParaBond (7486)
 Acessórios

7481 Base ParaCem A2  2,5 g
7482 Base ParaCem B3  2,5 g
7483 Base ParaCem branco opaco  2,5 g
7484 Catalisador ParaCem   2,5 g

Recarga Adesivo ParaBond® 
7486 Recarga Adesivo ParaBond 
 Condicionador não lavável ParaBond 3 ml
 Adesivo ParaBond A 3 ml
 Adesivo ParaBond B 3 ml
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Caso clínico:	e.T.	egloff,	Dr.,	M.S.;	D.	Zweifel,	ZTM,	St.	Gallen,	Suíça
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