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GIOMER é um Material Bioativo
que auxilia na manutenção e prolonga a vida útil do material

Baseado no desenvolvimento da tecnologia S-PRG, possibilita a liberação de
íons multifuncionais e recarga de flúor nos materiais elaborados pela SHOFU.

Maior resistência a • 

• 

quedas de pH.

Efeito antibacteriano.

Flúor
Formação de fluor-apatita. Liberação de Borato.

Efeito antibacteriano.• 

• Estimula formação 
óssea.

Borato

Veda os canalículos da dentina.

• Evita a hipersensibilidade 
dentinária.

Alumínio
Liberação de Silicato.

• Estimula a 
calcificação óssea.

Silicato
Forte reagente químico.

Facilita a ação dos• 
 demais íons.

Sódio

Formação de estroncio-apatita.
Liberação de Estrôncio.

Resistência a variações de pH.

Acelera calcificação.

• 

• 

• 

Estimula a formação óssea.

Estrôncio

LIBERTAÇÃO
RECARGA

Camada Iônica
Superfície
Pré Reagida

Linha de produtos da SHOFU com a tecnologia de Bioatividade onde são encontradas as partículas 
S-PRG (Surface Pre Reacted Glass ionomer ler) da SHOFU.

Muito mais do que um simples material Biocompatível, ou ação isolada de liberação de úor, os 
materiais da família GIOMER possuem como característica principal a liberação de SEIS tipos de íons, 
cada qual com a sua propriedade Bioativa: BO33−(Borato), Al+3 (Alumínio), Na+ (Sódio), F- (Fluoreto), 
Sr+2 (Estrôncio), SiO3-2 (Silicato) e recarg .
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BEAUTIFIL Flow Plus X
Composto híbrido injetável em duas viscosidades
Este compósito de obturação resistente e indicado tanto para o setor anterior como posterior permite restaurações diretas com excelente  
capacidade de auto-nivelamento e excelentes propriedades físicas, totalmente análogos aos dos compósitos híbridos convencionais. 
Graças às nanopartículas S-PRG integradas, Beautifil Flow Plus X não só ajuda a remineralizar a estrutura dentária adjacente para uma prevenção 
sustentável da cárie, mas também permite um polimento fácil para um alto brilho duradouro 
Disponível em duas viscosidades diferentes, F00 e F03, para restauração e obturação.

Vantagens 
 • Sistema completo para todas as indicações conservadoras e  

restauradoras
 • Manuseio mais fácil graças à aplicação direta
 • Compatível com todos os adesivos convencionais

 • Grande variedade de tons para restaurações estéticas
 • Polimento ideal e brilho de longa duração
 • Indicado nas classes I, II, III, IV e V

F00 - Absolutamente estável (0 Flow)
 • Excelente estabilidade dimensional e restauração ideal da forma:  

a fluidez do F00 é tão baixa que o material não deforma durante a 
estratificação. 

 • Este composto fácil de manusear ajuda a restaurar com precisão a 
morfologia oclusal, incluindo cúspides e cristas marginais. 

 • A sua grande vantagem é que flui facilmente durante a aplicação, 
mas permanece estável depois de moldado

F03 - Fluido moderado (Low Flow)
 • Estabilidade dimensional e viscosidade médias e comportamento 

de humedecimento preciso: 
 • O autonivelante F03 humedece completamente as paredes das 

cavidades e, portanto, é ideal para o preenchimento, seja para a 
primeira camada do fundo de a cavidade, para preencher peque-
nas cavidades oclusais ou para obturações do pescoço.

Seringa 2,2g
Cor Ref. Cor Ref. 

A1 YE2301 SA0.5 YE2400
A2 YE2302 SA0.5O (Opaco A0.5) YE2410
A3 YE2303 A1O (Opaco A1) YE2411
A3.5 YE2304 A2O (Opaco A2) YE2412
A4 YE2305 Inc  (Incisal) YE2414
B1 YE2306 BW (Branqueamento) YE2415
B2 YE2307
C2 YE2308
D2 YE2309

€ 29,30

Seringa 2,2g
Cor Ref. Cor Ref. 

A1 YE2301 SA0.5 YE2400
A2 YE2302 SA0.5O (Opaco A0.5) YE2410
A3 YE2303 A1O (Opaco A1) YE2411
A3.5 YE2304 A2O (Opaco A2) YE2412
A4 YE2305 Inc  (Incisal) YE2414
B1 YE2306 BW (Branqueamento) YE2415
B2 YE2307
C2 YE2308
D2 YE2309

€ 29,30

Compósitos
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BEAUTIFIL Flow Plus
Compósito híbrido injectavel para dentes anteriores e posteriores  
O Beautifil Flow Plus combina as propriedades de aplicação de um fluxo com a estabilidade, durabilidade e estética de compósitos compactáveis. É aprovado 
para todas as classificações - incluindo superfícies oclusais e margens proximais.
Com propriedades de manipulação melhoradas permitindo uma aplicação injetável, a criação de restaurações posteriores nunca foi tão fácil. Além disso, a capaci-
dade de Beautifil Flow Plus para liberar e recarregar flúor e sua resistência à colonização bacteriana o torna ideal para a prevenção de cáries secundárias

Indicações:
  F00 – ZERO FLOW:

Formação de anatomia oclusal, sulcos marginais e detalhes de superfície intrin-
cados, restaurações de todas as classes de cavidade

  F03 – LOW FLOW:
Restauração de covas, caixas gengivais para modificação superficial; Serve como 
linha de base

Vantagens:
 • para restaurações de todas as classes de cavidades
 • Alta resistência à tração e à flexão
 • Aplicação “Cone technique”
 • Estética natural com efeito camaleão
 • Libertação e recarga de fluor sustentável
 • Radiopacity excepcional

F02
Zero Flow

F02
Low Flow

F00 - Absolutamente estável (0 Flow)
Beautifil Flow F00 é um composito absolutamente estável e especialmente 
adequado para a formação de cuspides ou paredes da cavidade com a mão 
livre

F03 - Fluido moderado (Low Flow)
Beautifil Flow F03 é caracterizado por uma fluidez óptima e é o mais apro-
priado para o enchimento de cavidades anteriores e posteriores, bem como 
para o cumprimento de pré-modulações com Beautifil Flow F00

Seringa 2,2g
Cor Ref. Cor Ref. 

A1 2001 SA0.5 2000
A2 2002 SA0.5O (Opaco A0.5) 2006
A3 2003
A3.5 2004 A1O (Opaco A1) 2007
A4 2005 A2O (Opaco A2) 2008
B1 2062 Inc  (Incisal) 2010
B2 2063 BW (Branqueamento) 2011
C2 2064
D2 2065

€ 25,20

Seringa 2,2g
Cor Ref. Cor Ref. 

A1 2014 SA0.5 2013
A2 2015
A3 2016
A3.5 2017 A2O (Opaco A2) 2020
A4 2018 A3O (Opaco A3) 2021
B1 2066 Inc  (Incisal) 2023
B2 2067 BW (Branqueamento) 2024
C2 2068 MI (Leitoso) 2026
D2 2069 CV (Cervical) 2027

€ 25,20

PN 2000
SA0.5

PN 2013
SA0.5

PN 2004
A3.5

PN 2017
A3.5

PN 2062
B1

PN 2024
BW

PN 2068
C2

PN 2001
A1

PN 2014
A1

PN 2008
A2O

PN 2020
A2O

PN 2063
B2

PN 2026
MI

PN 2002
A2

PN 2015
A2

PN 2010
INC

PN 2021
A3O

PN 2064
C2

PN 2066
B1

PN 2003
A3

PN 2016
A3

PN 2011
BW

PN 2023
INC

PN 2067
B2

F00

F03

Compósitos
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BEAUTIFIL FLOW
Compósito de enchimento fluido para restaurações estéticas  
Disponível nas duas viscosidades distintivas F02 (pouco fluido ) e F10 (Muito fluido), mantendo a mesma estética, propriedades físicas, a carga de enchimento 
e granulometria. suas tonalidades As duas viscosidades diferentes de Beautifil Flow Completam ainda mais a gama de aplicações Beautifil II .
A combinação com o sistema adesivo FL Bond II garante um sistema de libertação de fluor seguro e altamente  estético. A seringa especialmente desenvolvida 
para as necessidades do dentista assegura a aplicação simples e higiênica do material sem exsudação do excesso de pasta.

Indicações
 • Pequenas restaurações de cavidades rasas 

  (Cavidades de classe I a III e de classe V)
 • Restaurações decíduas
 • Base / forro sob restaurações
 • Reparação de restaurações de porcelana e composito fraturadas
 • Fissure sealant 

Vantagens:
 • Libertação e recarga de flúor sustentavel
 • Sustainable fluoride release and recharge
 • DDesign de seringa inovador com punho giratório de 360º
 • Radiopacity excepcional
 • Difusão de luz natural

BEAUTIFIL Flow F02
Oferece uma fluidez moderada, mantendo a forma, especialmente para recuperação 
da área cervical e para restaurações minimamente invasivas.

BEAUTIFIL Flow F10
para ser usado quando é necessária uma maior fluidez, especialmente para restaura-
ções de classe II, Bloqueio e selamento de fissuras e como um forro de cavidades.

BEAUTIFIL Opaquer
Compósito opaco Injectável Bioativa com libertação de fluor  
Beautifil Opaquer é usado para mascarar descolorações intensas em dentes naturais, ou estruturas metálicasl. 
 Forma uma camada super na, por ser injetada, propicia um melhor resultado no mascaramento de alterações de coloração dentinária ou de 
estruturas metálicas Disponível nas duas tonalidades “Universal Opaque” e “Light Opaco” e oferece alta cobertura, mesmo com uma camada fina.

Seringa 2g 
Cor A1 A2 A3 A3.5 A4 A3O 

Opaco A3
G 

Genviva

Ref. 1431 1432 1433 1434 1435 1449 1451

€ 25,20

Seringa 2g 
Cor A1 A2 A3 A3.5 A4 A3O 

Opaco A3
A3T 

Translucent

Ref. 1461 1462 1463 1464 1465 1479 1482

€ 25,20

Seringa 2g 
Cor UO 

Opaco Universal
LO 

Opaco Light

Ref. Opaco 1462

€ 25,20

Compósitos
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BEAUTIFIL II LS (Baixa Contração)
Compósito pastoso de baixa Contração para restaurações anteriores e posteriores  
Beautifil II LS inova em tecnologia de resina composta com sua contração de polimerização extremamente baixa e  elevada estética. 
Este compósito nanobíbrido com a Técnologia Bioativa GIOMER (liberatação de 6 íons + libertação e recarga de Flúor) impressiona acima 
de tudo por uma contração de polimerização única de 0,85% em volume e  excelente capacidade de polimento com uma adaptação perfeita à 
cor natural do tecido dentário duro. 
Beautifil II LS possui um reflexo de luz natural que facilita a reprodução do dente natural e também leva a um efeito camaleão equilibrado nas 
áreas de dentina e esmalte. O material compósito fotopolimerizável pode ser muito bem adaptado ao dente; não adere ao instrumento e é fácil 
de modelar.  

Indicações
 • Preenchimentos anteriores e posteriores
 • Reparação de obturações e próteses

Vantagens:
 • Baixa contração (<1%) e tensão de contração
 • Excelente polibilidade e brilho de longa duração
 • Alta estabilidade à abrasão e dureza de superfície amigável ao anta-

gonista
 • Condução e dispersão de luz natural
 • Libertação e absorção sustentáveis   de flúor
 • Espectro de cores idêntico ao Beautifil II

Seringa de 4 gr    

Cor A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3

Ref. Y2270 Y2271 Y2272 Y2273 Y2274 Y2275 Y2276 Y2277

Cor C2 C3 Inc 
Incisal

BW 
Bleaching A2O A3O

Ref. Y2278 Y2279 Y2282 Y2283 Y2280 Y2281

€ 53,00

20 Capsulas de 0,25 gr    

Cor A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3

Ref. Y2284 Y2285 Y2286 Y2287 Y2288 Y2289 Y2290 Y2291

Cor C2 C3 Inc 
Incisal

BW 
Bleaching A2O A3O

Ref. Y2292 Y2293 Y2296 Y2297 Y2294 Y2295

€ 64,50

Compósitos
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BEAUTIFIL II
Compósito nano-híbrido com libertação e recarga de Flúor  
BEAUTIFIL II destaca-se  pela sua aparência estética com uma excelente combinação de cores, excelentes propriedades de manipulação e efeito anti-placa. 
O material de enchimento de tecnologia patenteada integra a transmissão de luz e propriedades de dispersão da luz de dentes naturais, permitindo restaurações 
com uma aparência natural mesmo com uma camada.
BEAUTIFIL II tem a capacidade de libertar continuamente flúor e oferece aos pacientes uma protecção eficaz contra cáries secundárias. Esta propriedade pode 
ser melhorada com uma libertação dupla de flúor com FL-Bond da Shofu
A dureza do material de enchimento de vidro utilizados como matéria-prima de BEAUTIFIL é semelhante à do esmalte sendo assim  adequado tanto para os 
dentes anteriores como posteriores.

Indicações
 • Restaurações de cavidades classe III, IV e V
 • Restauração de cavidades de classe I e classe II selectiva
 • Restauração de erosões cervicais e cáries radiculares
 • Reparação de margens  incisais fraturadas
 • Facetas e núcleo de construção
 •  Correções dentárias cosméticas diretas

Vantagens:
 • Libertação e absorção de flúor
 • Efeito anti-placa
 • Aparência estética
 • Transmissão de luz e propriedades de dispersão da luz de dentes naturais
 • Excelente acabamento e propriedades dos materiais
 • Radiopacity excepcional
 • Estabilidade de cor
 • Fluorescência de dente natural

resistência à 
compressão

resistência 
à flexão

dureza 
Vickers

resistência 
ao desgaste

percentagem 
de carga

tamanho médio 
de enchimento

Profundida-
de de cura

radiopaci-
dade

libertação de 
flúor e recarga

330 MPa 130 MPa 62 HV 0.52 Peso % 83.3 Peso % 0.8 um 5.9 mm 3.4 Al:mm Sim

BEAUTIFIL II - Kit 6 Cores
 •  6 Seringas Beautifill II (A2, A3, A3.5, B2, A3O, inc) 4,5 grs cada
 •  1 Dura-White Stone (FL2)
 •  1 Kit Polidores Super-Snap 
 •  1 kit OneGloss 
 •   Bloco Paper pad

BEAUTIFIL II - Kit Cosmético
 •  3 Seringas Beautifil II (A2, A3, inc)  4,5grs cada
 •  1 Seringa Beautifil Flow F02 (A2), 2 g 
 •  1 Seringa Beautifil Opaco (LO), 2 g
 •  1 Dura-White Stone (FL2)
 •  1 Kit Polidores Super-Snap  
 •  1  kit OneGloss
 •  2x 5 pcs pintas de seringa
 •  Bloco Paper pad

Ref. €
SHO1775 189,00

Ref. €
SHO1777 159,00

Seringa de 4,5 gr      43,80
Cor A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3

Ref. 1401 1402 1403 1404 1405 1408 1409 1410

Cor C2 C3 Inc 
Incisal

BW 
Bleaching A2O A3O

Ref. 1412 1412 1415 1416 1419 1420

BEAUTIFIL II - Reposições

20 Tips - 0,25gr cada  60,10  

Cor A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2

Ref. 1752 1753 1754 1755 1756 1759 1760

Cor C2 Inc 
Incisal

BW 
Bleaching White A2O A3O

Ref. 1763 1766 1767 1770 1771

Compósitos
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BEAUTIFIL-Bulk
Sistema de enchimento Bulk - duas viscosidades para todas as indicações de restaurações
Compactavél  ou fluido: com o sistema de Beautifi l-Bulk podem ser colocados incrementos até 4 mm de espessura. Este sistema apresenta não 
apenas baixo stresse de retração, mas também processos de difusão óptica eficazes para correspondência de sombras e estética superiores.
Todos os produtos Beautifi l-Bulk são compostos de Giomer multifuncionais com partículas de plástico bioactivo, caracterizadas pela recarga e 
libertação sustentáveis de flúor, efeito anti-placa, neutralização de ácidos e remineralização da estrutura dos dentes. A estrutura de enchimento 
especial e o núcleo de vidro permitem uma transmissão e difusão de luz natural e um efeito camaleão equilibrado na área de dentina e esmal-
te. Conseqüentemente restaurações excepcionalmente estéticas podem ser alcançadas mesmo somente com uma cor.

Indicações:
  O Beautifil-Bulk Flowable, ligeiramente viscoso, pode ser aplicado 

de forma fácil e precisa directamente a partir da seringa. É muito 
adequado como revestimento de base para cavidades de classe I e 
II, ou como revestimento e material de enchimento para pequenas 
cavidades posteriores.

  Beautifil-Bulk Restorative é um material compactavel, esculpivel 
excelente e suporta stress oclusal até 340 MPa. A sua consistência pas-
tosa, não pegajosa torna o ideal para restaurações posteriores diretas.

Vantagens:
 • Duas viscosidades - embaláveis e fluidas
 • Baixa contração de polimerização (1.7%) e tensão de contração
 • Excelente profundidade de cura para incrementos de até 4 mm de 

espessura
 • Correspondência de sombra ideal (efeito camaleão)
 • Elevada radiopacidade

BEAUTIFIL-Bulk Restaurative
Resina Composta bioativa Bulk de  consistência pastosa, não pegajosa indicada para 
restaurações diretas posteriores, incluindo superfícies oclusais em incrementos de 4mm, 
suporta stress oclusal até 340 MPa. 

Cor Ref. €

Seringa 4,5g
Universal SHO2034 47,80A SHO2035

BEAUTIFIL-Bulk Flowable
Ligeiramente viscoso, pode ser aplicado de forma fácil e precisa directamente a partir da 
seringa. Adequado como revestimento de base para cavidades de classe I e II, ou como 
revestimento e material de enchimento para pequenas cavidades posteriores.

Cor Ref. €

Seringa 2,4g
Universal SHO2030 29,20Dentina SHO2031

Ref. €
Guia de cores BEAUTIFIL II 1 Uni. SHO1424 37,40
Pontas Seringa Beautifil  Flow, Beautifil 
Flow Plus, Beautifi Opaquer 50 Uni. SHO1484 18,00
Pontas Seringa 18 G para Beautifi l-Bulk 50 uni. SHO2037 18,00

BEAUTIFIL - Acessórios

Pinceis Shofu para Compósito
Ref. €

Pincel nº 4  
(cabo + 10 pintas)

SHO1586
12,80Pincel nº 4  

(cabo + 10 pintas)
SHO1588

Compósitos
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BEAUTIFIL II Gengiva & Esmalte
Compósito Bioativo de gengiva e esmalte  
Os compósitos de gengiva e esmalte Beautifil II são usados   para restaurar a estética vermelha e branca e possibilitar a realização de restaurações que parecem 
vivas
Com os cinco compositos de gengiva que podem ser misturadas, é possível criar tecidos moles idênticos aos naturais, caracterizados por um grande efeito de 
profundidade e ligações invisíveis com os dentes.
As quatro massas de esmalte são adequadas para restaurações de dentes anteriores de alta exigência estética, permitindo produção simples de restaurações 
policromáticas e reparos invisíveis de restaurações e próteses.

Beautifil II Gingiva
Disponível em 5 variações de tons naturais de rosa que podem ser misturados 
em camadas para produzir tons personalizados e imitar facilmente a estética 
gengival individual do paciente. 

 • Para reproduzir partes gengivais
 • Indicado para recessões, abutments expostos e margens da coroa, erosões 

radiculares e papilas ausentes
 • Camada e cores misturáveis   para soluções estéticas sem intervenção cirúrgica
 • Perfeito para restaurações classe V

Esmalte Beautifil II:
Disponível em 4 tons naturalmente translúcidos e opalescentes que facilitam a 
reprodução de cores realistas e o ajuste de valor na restauração final para aten-
der às necessidades clínicas individuais.

 • Para restaurações diretas na região anterior
 • Restaurações policromáticas graças ao efeito camaleão
 • Alternativa econômica para folheados de cerâmica
 • Realização de restaurações altamente estéticas por camadas e mistura de 

cores
 • Análogo ao conceito de cor cerâmica - fácil combinação de cores

Seringa 2,2gr

Cor GUM-LP 
(Rosa-Claro)

GUM-DP 
(Rosa-Escuro)

GUM-Or 
(Laranja)

GUM-Br 
(Castanho)

GUM-V 
(Violeta)

Ref. Y2256 Y2257 Y2260 Y2259 Y2258

€ 43,90

Seringa 2,2gr

Cor
HVT 

(Alto Valor 
Translúcido)

T 
(Translúcido)

LVT 
(Baixo Valor 
Translúcido)

AM 
(Ambar)

Ref. Y2251 Y2250 Y2252 Y2253

€ 43,90

 

Compósitos
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Shofu LITE ART
Stains em pasta Foto Polimerizareis
Pastas de maquilhagem foto polimerizaveis flurescentes podem ser aplicadas quase tão finas quanto a porcelana e curam totalmente após 
curtos períodos de cura devido aos novos monômeros multifuncionais e fotoiniciadores. 
Adaptam perfeitamente durante a aplicação de modificações internas de cor em resinas, compósitos, dentes artificiais ou cerâmicas híbridas 
Cobrindo simplesmente as maquiagens polimerizadas com incisals translúcidos são alcançados ou acentuados os detalhes mais finos.

Benefícios :
 •  Estrutura de Partículas micro finas
 •  Consistência Homogenia
 • Extraordinária capacidade de cobrimento com camadas finas
 •  Elevada Florescência
 • Uso económico com dosificação precisa graças as pontas finas das cânulas

Indicações:
 •  Caracterização de compositos convencionais e optimizados com ceramica, 

assim como ceramicas hibridas 
Coroas / Pontes / facetas / Inlays / Onlays

 • Adatação de cor e caracterização de dentes artificiais  
Dentes e Composito / dentes Acrilicos

 • Personalização de proteses de base 
Proteses Parciais / composito da cor da gengiva em trabalhos telescópicos e 
de implantes / Protese totais.

 • Harmonização de estruturas temporárias e acrílicos cor de dente, Estruturas de 
PMMA, soluções temporárias de longo prazo

Kit Completo
 Contém todos os componentes para caracterizações autênticas e individuais de 
resinas e compósitos cerâmicos 
 •  15 Cores, 1ml
 •  1 Pincel Uni Brush nº 5
 •  1 Liquido Lite Art Clear, 6 ml
 •  15 pontas de Canula
 •  15 Tampas de canula 
 •  1 Tabela de Cores 
 •  Manual de instruções Ref. €

SHO1970 235,00

LiquidoLite Art Clear 
Com o líquido Transparente Lite Art Clear , 
pode ajustar a intensidade e a viscosidade de 
todas as cores.

Ref. €
6 ml SHO1986 21,50

Lite Art Reposições - 1ml
Ref. Cor Ref. Cor

SHO1971 White SHO1981 Dark Red Brown
SHO1972 Black SHO1982 Black Brown
SHO1973 Red SHO1983 Cyan

SHO1976 Khaki SHO1984 Magenta
SHO1977 Orange SHO1985 Yellow
SHO1978 Blue Gray SHO1974 A-Shade
SHO1979 Violet SHO1975 B-Shade
SHO1980 Orange Brown

€ 16,50

Compósitos
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BeautiBond Universal
Sistema adesivo fotopolimerizável multifuncional
Graças aos seus componentes, o sistema adesivo universal combina excelente adesão e manuseio descomplicado com uma ampla gama de aplicações possíveis. 
É adequado para restaurações de resina composta, reparos intraorais e núcleos de resina composta, bem como para a cimentação permanente de restaurações 
indiretas, incluindo facetas.
O adesivo universal BeautiBond de um componente permite a corrosão, preparação e colagem em uma única etapa. Sua fórmula não preenchida e sem HEMA 
facilita a separação da fase aquosa e forma um filme adesivo de apenas 5 µm de espessura. Desta forma, é adequado também para o setor anterior e adere perfei-
tamente ao esmalte e dentina, aos compósitos, às cerâmicas de zircônia e óxido de alumínio, bem como aos metais preciosos e não preciosos.
Dois produtos adicionais completam o sistema: cimentos compostos e materiais de construção compostos são pré-tratados com BeautiBond Universal DC Acti-
vator, que também ativa a cura dupla; BeautiBond Universal CR Enhancer é um primer para vidro de silicato e cerâmica de vidro de silicato de lítio e compósitos 
endurecidos.

Indicações:
 • Restaurações diretas com compósitos fotopolimerizáveis
 • Reparos intraorais de restaurações fraturadas com compósitos fotopolimeri-

záveis
 • Fabricação do núcleo com material de reconstrução fotopolimerizável ou de 

dupla polimerização
 • Cimentação de restaurações indiretas com cimentos compostos fotopolime-

rizáveis   ou de polimerização dupla

Vantagens:
 • Forte ligação ao esmalte e dentina
 • Sensibilidade técnica minimizada, dispensando enchimentos e HEMA
 • Camada adesiva fina de 5 μm para restaurações estéticas sem linha marginal 

visível
 • Sistema adesivo universal também aplicável com cimentos compostos e com-

postos para a preparação de matrizes

Kit BeautiBond Universal Adhesive  Ref. €
BeautiBond Universal Adhesive 6 ml +
50 Micro-brush finos, 25 godés V-dish

SHOY2440 101,40
Reposições

BeautiBond Universal Adhesive  - 6ml SHOY2441 79,20
BeautiBond Universal DC Activator - 3ml SHOY2443 38,90
BeautiBond Universal CR Enhancer - 3ml SHOY2444 38,40

Universal Primer
Primer para Adesão de resina em metal, zircônia ou alumina
SHOFU Universal Primer liga resinas de forma confiável e durável a todas as ligas dentárias, zircônia e alumina – mesmo sem o uso de esferas de 
retenção! 
O primer pode ser aplicado intraoralmente e sempre garante excelentes forças de adesão quando usado em combinação com as pastas opacas 
fotopolimerizáveis   do sistema SHOFU Universal Opaque

I Vantagens:
 • Ligação forte sem a necessidade de retenção de grânulos
 • Para todas as ligas dentárias e estruturas à base de zircônia
 • Para uso intraoral e extraoral
 • Manuseio fácil e rápido sem qualquer equipamento adicional

Ref. €
Universal Primer - 5ml SHOY0060 118,00

Adesivos
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Camada de 
adesivo extre-
mamente fina

Deposito de 
liquido no fundo 
da cavidade

Outros Agente Adesivis
Pouca Viscosidade

Camada de adesivo com 
expessura uniforme

(FL-Bond II)
Viscosidade moderada

Aplicação:

 Passo 1: PRIMER
 O PRIMER FL-BOND II contêm um novo menômero que proporciona 
adesão eficiente. O primer autocondicionante prepara as superfícies 
de esmalte e dentina, eliminando a necessidade de ataque com ácido 
fosfórico em separado.

 Passo 2: BOnDInG
O Agente Adesivo FL-Bond II contêm carga de S-PRG (ionômero-de 
vidro com superficie pré ativada)  que reforça a adesão entre o material e 
a estrutura dental, contendo flúor que oferece uma proteção permanen-
temente contra cáries secundárias por uma remineralização optimizada 
da estrutura de dentes duros adjacentes.

Kit FL-Bond II Ref. €
Primer 5 ml + Adesivo 5 ml,  + mi-
cropinceis 50 + Godes para mistura

SHO1306 78,40
Reposições

FL-Bond II Primer  5 ml SHO1307 44,80FL-Bond II Adesivo 5ml SHO1308

FL-Bond II Etchant 6ml SHO1309 30,90

FL-Bond II
Sistema Adesivo autocondicionante libertador de Fluor
Sistema auto-adesivo de dois passo com libertação de flúor que apresenta uma ligação excelente tanto ao esmalte como à dentina e proporciona uma selagem 
marginal segura.  A consistência moderadamente viscosa deFL-Bond II permite uma aplicação conveniente e é particularmente estável com paredes de cavidade 
inclinadas. Isto garante uma espessura de selagem uniforme em todas as superfícies de preparação e uma força de ligação estável.

Indicações:
 • Ligação adesiva de qualquer composito à estrutura dentária em restaurações 

de classe I a V incluindo erosões cervicais
 • Pré-tratamento da estrutura dentária antes da aplicação de  

cimentos de resina
 • Restauração de superficies radiculares exposta e hipersensiveis

Vantagens:
 • Manipulação simples e rápida em duas etapas
 • Ótima Viscosidade e aderência ótimas
 • Radiopacidade para diagnósticos precisos
 • Libertação e recarga de flúor
 • Forças de ligação duráveis

CRB – Ceraresin Bond
Para todos os reparos de porcelana lascada ou restaurações de compósito
Com o sistema Ceraresin Bond, tem a opção de colar com segurança e durabilidade diversos materiais intra e extra-oral. Por exemplo, o CRB 
pode ser usado para estender restaurações de porcelana de forma rápida e eficiente com materiais fotopolimerizáveis. Além disso, o CRB com-
bina resinas de cura a frio com material de revestimento fotopolimerizável, bem como diferentes compósitos de revestimento fotopolimerizável 
entre si. Também não há limites para individualizar os dentes da prótese com material de revestimento fotopolimerizável.

Usado como adesivo quando
 • restaurações cerâmicas devem ser reparadas com compósito de enchimento, compósito C&B ou material de base de prótese
 • dentes de porcelana ou resina devem ser modificados e reparados com compósito de enchimento, compósito de C&B ou material de base de prótese
 • restaurações dentárias são feitas ou reparadas com compósito de enchimento, material de base de prótese ou compósito C&B
 • restaurações dentárias feitas de cerâmica dentária, compósito C&B, compósito de enchimento ou material de base para próteses devem ser reparadas

Ref. €
CRB I 16ml + CRB II 5ml + 50 
microbrush + godés

SHO1741 177,00

Adesivos
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AZ Primer
Para adesão de restaurações dentárias de cerâmica
O AZ-Primer foi desenvolvido exclusivamente para materiais modernos de óxido de zircônio e 
alumínio, e garante excelentes valores de adesão entre a restauração, o compósito de cimenta-
ção e o tecido dentário rígido.
O monômero 6-MHPA, especialmente adaptado para cerâmicas de alta resistência, é fixado de 
forma permanente à restauração, sendo superior a outros sistemas de fixação, principalmente 
produtos “all-in-one”.

Ref. €
AZ Primer - 5ml SHO3232 75,50

Porcelain Primer
Agente adesivo para fixação de cerâmicas ou compósitos
O Porcelain Primer, com seus correspondentes silanos, é indicado para a colagem adesiva de 
cerâmicas prensadas e sinterizadas, bem como de compósitos de laboratório com fixadores 
(como ResiCem). 
A colagem do compósito de fixação à cerâmica obtida garante uma resistência ao corte de 
aprox. 30 MPa, acima da média do mercado.

Ref. €
Porcelain Primer - 5ml SHO3234 42,50

HC Primer
Sistema de adesão para todas as restaurações CAD/CAM de cerâmica híbrida
O HC Primer fornece o pré-tratamento de superfície perfeito para uma colagem adesiva 
 confiável de todas as cerâmicas híbridas. Graças à sua composição inovadora, este primer  
penetra na matriz das cerâmicas híbridas; por outro lado, forma uma ligação durável aos  
cimentos resinosos adesivos.

Beneficios:
 • Pré-tratamento das superfícies de adesão de restaurações CAD/CAM
 • Adesão forte e durável a cerâmicas e resinas híbridas
 • Molhabilidade ideal
 • Aplicabilidade universal
 • Fácil aplicação com pincel
 • Manuseio rápido (aplicar, secar ao ar, fotopolimerizar)

Intruções:
 • Pré-tratamento de restaurações CAD/CAM de cerâmica híbrida
 • O HC Primer infiltra se na matriz polimérica, garantindo uma forte retenção 

micromecânica entre o primer e a restauração – sem o risco de inclusões ou 
bolhas.

 • Graças à ótima molhabilidade, o primer cria uma base durável para cimenta-
ção adesiva com ResiCem.

Info:
Para a cimentação adesiva de restaurações CAD/CAM, recomendamos o uso 
de cimentos resinosos de dupla polimerização, como o sistema de cimenta-
ção universal ResiCem

Ref. €
HC Primer  - 5ml SHOY0060 118,00

Adesivos
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BeautiCem SA
Cimento de resina autoadesiva com libertação de flúor
BeautiCem SA é um cimento resinoso autocondicionante e autoadesivo de uso universal, capaz de liberar e recarregar flúor graças às suas partículas de carga 
S-PRG. 
Este material de cimentação de cura dupla cimenta de maneira fácil, rápida e confiável todas as restaurações indiretas e todos os tipos de restaurações adequadas 
para cimentação adesiva na estrutura dentária natural, sem a necessidade de condicionamento ácido fosfórico separado, preparação ou colagem de esmalte e 
dentina.
Graças à sua perfeita viscosidade, este cimento não pegajoso é aplicado de forma controlada e permite a colocação precisa da restauração.

Indicações:
 • Inlays, onlays, coroas e pontes de cerâmica sem metal
 • Prótese com metais nobres e semipreciosos e ligas não nobres, incluindo 

titânio
 • Coroas e pontes metalo-cerâmicas
 • Restaurações CAD / CAM
 • Inlays compostos indiretos, onlays, coroas e pontes
 • Restaurações de cerâmica pura, compósito e metal em pilares de implante
 • Pós e reconstruções de metal e composto

Vantagens:
 • Ligação durável com um grande número de materiais
 • Não há necessidade de condicionamento ácido fosfórico, união ou agente de 

união para esmalte e dentina
 • Excelentes propriedades físicas
 • Alta translucidez para altas demandas estéticas
 • Espessura mínima da camada (11,8 µm) 

Graças ao seu comportamento de fluido tixotrópico, BeautiCem SA forma 
uma camada homogênea e sem bolhas de apenas 11,8 µm, tornando a borda 
da restauração praticamente invisível.

Ref. €
BeautiCem SA - ” Clear“,  5ml +
10 pontas misturadoras

SHO3213

77,25BeautiCem SA - ” Ivory“,  5ml +
10 pontas misturadoras

SHO3214

ResiCem
Sistema de cimentação de cura dupla universal
ResiCem é um sistema de fixação radiopaco à base de um compósito de dupla polimerização com primer autocondicionante A e B para a cimentação adesiva de 
todos os tipos de materiais restauradores indiretos.
Este composto de fixação pode ser adquirido em uma prática seringa de câmara dupla de 5 ml com uma cânula de mistura estática e pode ser aplicado sobre ou 
dentro da restauração, desde que perfeitamente dosado e misturado. 
 A consistência e excelente fluidez da pasta facilitam a colocação da restauração em sua posição final com apenas leve pressão. O material pode ser aplicado em 
filmes muito finos com espessura de nove mícrons, de forma que a cimentação não provoque o aumento da mordida ou a perda da qualidade do selamento 
marginal alcançado inicialmente.

Indicações:
 • Cimentação adesiva de restaurações de óxido de alumínio e zircônia, facetas 

indiretas de cerâmica ou resina, coroas, pontes, inlays, onlays e restaurações 
indiretas reforçadas com metal

 • Cimentação de diferentes tipos de pilares ou materiais de núcleo

Vantagens:
 • Primer A e B de autocondicionamento
 • Manuseio eficaz
 • Excelente qualidade de vedação marginal
 • Força adesiva constante independente do tipo de endurecimento
 • Fácil aplicação e remoção do excesso de material

ResiCem Basic Kit Ref. €
ResiCem paste “Clear”, 2x 5 ml + Primer A 
3 ml + Primer B 2.5 ml + Microtip fine (1 
handle, 50 tips) +20 mixing tips, dispo dish

SHO3220 194,00
Reposições

ResiCem paste “Clear”, + 10 mixing tips SHO3221 71,50ResiCem paste “Ivory”,  + 10 mixing tips SHO3222
ResiCem Primer A SHO3227 39,10ResiCem Primer B SHO3228

Cimentação
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GlasIonomer Cement CX-Plus
Cimento reforçado de ionômero de vidro radiopaco
 Fornece um excelente vedante marginal e minimizar a sensibilidade pós-operatória

Indicações
 • cimentação coroas, pontes, inlays, onlays e apare-

lhos de ortodontia.
 • Ideal para cimentação de  pontes de longo 

alcance

Vantagens:
 • Tempo de trabalho prolongado 
 • Baixa espessura de película (20 microns)
 • Alta resistência à compressão (177 MPa)
 • Elevada libertação de flúor e radiopacidade

Ref. €
35 gr Pó + 17  ml liquido   SHO1166 38,55
15 gr Pó + 8  ml liquido SHO1187 22,00
Pó 35 Grs SHO1167 25,00
Líquido 17 ml SHO1168 16,00

GlasIonomer Base Cement
Para  acumulação de dentina ou como forro sob materiais de  
enchimento
GlasIonomer base de cimento não é apenas uma base de cimento radiopaco, mas tambem um 
substituto de dentina .
Liga quimicamente com dentina e esmalte e é particularmente macio,  tecido amigável
O pó está disponível numa cor de dentina amarelada e em branco como um abrilhantador para obter 
cores de dente mais brilhantes.

Indicações
 • Material de base para amálgamas e compósitos,  

bem como restaurações de porcelana

Vantagens:
 •  fácil de misturar e manusear
 • •alta resistência à compressão
 • •libera flúor (reduzindo a ocorrência de cárie 

secundaria)

Definitivo

Ref. €
Pó amarelo 15gr +liquido 5m SHO1110 31,90
Pó Branco - 15g SHO1113 20,60
Líquido - 5ml SHO1114 13,95

Base / Fundo de cavidade

CoreShade GlasIonomer Base Cement
Ionômero de vidro sem aditivos de ligas metálicas
Core Shade é um cimento de base de ionômero de vidro formulado para fornecer uma 
acumulação de núcleo confiável, facilmente detectável e sem metal. 
Base resistente e de suporte sob cargas e restaurações de tensão,  excelente ligação à estrutura do dente, 
pinos metálicos e postes, cor cinza para fácil identificação durante a colocação e acabamento, 

Indicações
 • Para reconstrução de cotos  livres de metal e 

como substituição de dentina facilmente detectá-
vel em restaurações com suporte de tensão

Vantagens:
 • alta resistência à compressão (147 MPa),
 • Elevada libertação de flúor,  
 • Alto nível de radiopacidade ,  
 • Bio-compatível.

Ref. €
25 gr Pó + 10  ml liquido   SHO1115 55,30



Tel. 21 926 57 76    -    Telem. 932 041 015    -    comercial@tacasdental.com18

WWW.TACASDENTAL.COM

Ionómeros de Vidro

GlasIonomer FX-II
Ionômero de vidro multifuncional, especialmente desenvolvido  
para tratamentos minimamente invasivos
Indicações
 • Tratamentos minimamente invasivos
 • Restaurador final para dentes decíduos
 • Restaurador geriátrico para cavidades classe I, II, III, V e erosões cervicais
 • Restaurador final para a classe I, II de dentição adulta em áreas não sujeitas a tensão
 • Restaurador temporário para cavidades de estresse pesado
 • Reconstrulão de cotos de núcleo e revestimento
 • Selagem sulcos e fissuras Ref. €

 • Pó 15 g,
 • Liq. 8 ml, 
 • Manteiga de Cacau 1 g, 
 • Tiras de matrix, 

A2 SHO3192

54,60A3 SHO3193
A3,5 SHO3194
B2 SHO3195

Pó 6 g +  Liq.  2.8 ml, A3 SHO3203 27,40

Zirconomer Improved
Ionômero de Vidro Reforçado com Zircônia
Zirconomer Improved define uma nova classe de restaurador que combina a resistência e 
durabilidade do amálgama com os benefícios protetores do ionômero de vidro, eliminan-
do completamente os riscos para a saude associados ao mercúrio.  
Reforçado com cargas de nano-zircônia que conferem propriedades mecânicas notáveis   à res-
tauração para áreas de suporte de carga posterior, mas também fornecem translucidez para uma 
melhor correspondência de cor com os dentes naturais no ambiente oral 
. A combinação de excelente resistência, durabilidade e proteção sustentada de flúor o torna 
ideal para restauração posterior permanente em pacientes com alta incidência de cárie, bem 
como em casos onde núcleos e bases estruturais fortes são essenciais.

Vantagens:
 • Resistência de borda notável, excelente integridade marginal
 • Coeficiente de expansão térmica semelhante a um dente
 • Auto-adesão à estrutura dentária sem pré-tratamento
 • Proteção sustentada dos dentes pela liberação de flúor
 • Excelentes propriedades de mistura e manuseio
 • Excelente resistência à abrasão e à erosão

Indicações
 • Cavidades oclusais e proximais Classe I e II em dentes posteriores
 • Construções de núcleo
 • Restaurações pediátricas e geriátricas
 • Restaurações temporárias de longo prazo de defeitos com envolvi-

mento de cúspides
 • Tratamentos restauradores atraumáticos (ART)

Ref. €
12 gr Pó + 5  ml liquido   SHO3130 55,30

Cimentação



Tel. 21 926 57 76    -    Telem. 932 041 015    -    comercial@tacasdental.com 19

WWW.TACASDENTAL.COM

BeautiSealant
Primeiro e único Selante Auto-Condicionante do mercado (sem condicionamento ácido) com a  
tecnologia Bioativa GIOMER  (libertação de 6 íons + libertação e recarga de Flúor). 
Sem a necessidade do condicionamento ácido, o procedimento torna se mais rápido, prático, limpo e menos agressivo à dentição.

Tratamento suave, pois evita-se o efeito desmineralizado e desidratado do condicionamento ácido fosfórico na substância dentária saudável.

BeautiSealant atinge uma força de união de 19,5 MPa, que é comparável ou até melhor do que a selagem de fissuras com ataque fosfórico.

Vantagens:
 • Alta resistência ao cisalhamento sem necessidade de condicionamento ou enxaguamento com ácido fosfórico
 • Manuseio e viscosidade ideais; elimine vazios com consistência sem bolhas
 • Radiopacidade igual à dentina; 0,92 Al: mm
 • Propriedades cariostáticas exclusivas das partículas S-PRG
 • Aplicação de 30 segundos; Quatro etapas fáceis

Kit BeautiSealant Ref. €
BeautiSealant Pasta 1.2g + Beauti-
Sealant primer 3 ml + 15 tips + 50 
micropinceis + Godes para mistura

SHO1798 78,40
Reposições

BeautiSealant pasta 1,2 g SHO1799 44,80Beautisealant Primer 3 ml SHO1800

Beautisealant Tips  50 un. SHO1794 30,90

Aplique primer no dente lim-
po e deixe por 5 segundos

1 2 3 4Seque suavemente ao ar
5 segundos

Aplicar a pasta Fotopolimerize com uma luz 
halógena (20 segundos) ou 
LED (10 segundos)

Quatro passos Simples

Pastas de Profilaxia - Merssage
Pastas de profilaxia para todas as indicações
 

 • Merssage Regular -  Com flúo. Sabor a menta – é utilizado para a remoção de 
descoloração e no início do tratamento de profilaxia, bem como para o poli-
mento das superfícies dos dentes após a remoção de aparelhos ortodônticos.

 • Merssage Fine - Com Fluor. Sabor a limão – é usado para a remoção de placa 
e manchas extrínsecas nas superfícies dos dentes e para polimento após 
raspagem ou clareamento.

 • O Merssage Plus - Com Fluor. Sabor a laranja – é utilizado para polimento após 
descamação ou clareamento, para prevenção de manchas repostas, bem 
como para limpeza de materiais restauradores e polimento da superfície.

 • Pressage - Sem flúor. Sem sabor - é utilizada para a limpeza de superfícies 
antes do clareamento ou aplicação de decapantes, adesivos ou selantes de 
fissuras. Não contém flúor, pois isso pode enfraquecer a força de união e o 
efeito clareador.

Ref. €
Merssage Regular 40 gr SHO0572

12,00Merssage Fine 40 gr SHO0753
Merssage Plus 40 gr SHO0574
Pressage 38 gr SHO0575

Prevenção
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Forma CN1 CN2 CY2 FL1 FL2 FL3 FL4 IC2 IC3 PC1 PC2 RD1 IC5
CA 0052 0053 0059 0060 0061 0062 0066 0080 0081 0082 0083

FG 0101 0103 0104 0105 0107 0108

Shape TC1 TC2 TC4 WH1 WH3 WH4 WH6
CA 0089 0090 0092 0095 0096 0098

FG 0109 0110

Min-1  Recom. 5,000-20,000 / Max. 30,000 / CP 3-5 N Ref. €
0052 - 0098  CA 12 Unid SHO.... 15,00
0101 - 0110  FG 12 Unid. SHO.... 15,40

Pedras Dura Green
Excepcionais para o rápido contorno e acabamento de porcelana, compósito, ligas preciosas e amálgamas.
Excelentes para adicionar as características de superfície e ajustar detalhes,
 •  Ausencia de vibração durante a utilização 
 •  O aglutinante corresponde exactamente às partículas de moagem
 •  Óptimo desempenho de corte
 •  Fabricadas com grão de carboneto de silício de alta qualidade
 • Vida útil de longa duração

Pedras Dura-White®      (Arkansas) 
Ideais para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. 
Fabricadas em óxido de alumínio micro-granulado, são perfeitamente balanceadas para proporcionar um desempenho sem vibrações
Nenhum abrasivo excede o desempenho das Pedras DURA WHITE. 

Ref. €
12 Unid SHO.... 15,80

Forma CN1 CY2 FL1 FL2 FL3 KN1 RD1 RD2 RE1 TC1 WH1
CA 0221 0222 0223 0224 0227 0228 0229 0230

FG 0241 0243 0240 0244 0246 0247 0248 0249 0250

Pontas Abrasivas Diamantadas

Min-1  Max. 30,000

Shape FL3 RD3 TC2
FG 0168

CA 0163 0164 0165

Pedras Dura Green Dia
Abrasivos de diamantes ligados por vitrificação Cerâmica pura e 
Zirconia
Projetados para contorno de porcelanas de, copings de cerâmica, finos detalhes anatómicos ou áreas de 
margem sensíveis frágeis. Graças aos diamantes densamente incorporados Dura-Green DIA fornecem 
superfícies mais lisas em restaurações de cerâmica pura e Zirconia e um melhor desempenho em relação 
instrumentos de carboneto de silício.
Indicações:
Contorno e acabamento restaurações indirectas de cerâmica, 
 Zirconia, lítio disilicate etc.

Ref. €

3 Unid SHO.... 23,85

Ajuste e acabamento

Acabamento e Polimento
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Taça Minipoint KN7 PC2 WH6 Disco

Brownie

CA 12 Un. 0401 0403 0281 0282 0283 0405

CA 72 Un. H401 H403

FG 12 Un. 0411 0413

FG12 Un. H411 H413

Greenie

CA 12 Un. 0402 0404 0284 0285 0286 0406

CA 72 Un. H402 H404

FG 12 Un. 0412 0414

FG 72 Un. H412 H414

Supergreenie
CA 12 Un. 402A 404B 0287 0288 0289

FG 12 Un. 412A 414B

Polidores para Amalgamas e ligas metálicas

Brownie  Greenie  Supergreenie  
Para Ligas Precisosas e Amalgamas:  
Polidores de silicone impregrados  com ingredientes de polimento de alta qualidade para um polimento rápido e brilhante de ligas preciosas e amálgama

Indicações
Polimento deAmalgamas e ligas preciosas:

  Pré-polimento:        Brownies
  Polimento:                       Greenie
  Polimento Alto brilho:   Supergreenie

Haste com risca amarela

Vantagens:
 •  Três etapas de polimento coordenadas
 •  Optima relação entre velocidade e pressão de contacto
 •  Polimento com baixa vibração
 •  Baixa geração de calor
 • Uso ráido e eficiente

Min-1  Recom. 5,000 - 7,000 /  
Pressão Contato 1 - 2 N

Ref. €
12 Unid SHO0281-0289

18,00
12 Unid. SHO0401-0414

72 Unid. SHOH401-H414 80,95

É necessária água para polimento de amálgama

Bala Taça Faca Roda MiniPoint
Standard  
Pré-polimento

CA 12 Un. 0251 251A 0252 0253 253A

FG 12 Un. 253B

Ultra 
Polimento

CA 12 Un. 0254 254A 0255 0256 256A

FG 12 Un. 256B

Ultra II 
Super Polimento

CA 12 Un. 0257 257A 0258 0259 259A

FG 12 Un. 257B 259B

€
Min-1   Recom. 10,000-12,000 / 
 Max.  20,000 / CP 1- 2 N

Ceramisté - para ceramica e esmalte dentário
Sistema de polimento até um alto brilho de porcelana e esmalte do dentério em três etapas:  
O sistema consiste de Ceramisté Padrão, Ceramisté polidores Ultra e Ceramisté Ultra II para todas as etapas de polimento. 

Indicações
Polimento de ceramica e esmalte de dente:

  Pre-polimento: 
Ceramisté Standard

  Polimento:
Ceramisté Ultra - haste com banda amarela

  Polimento Alto brilho: 
Ceramisté Ultra II - haste com banda branca

Vantagens:
 •  Três etapas de polimento coordenadas
 •  Optima relação entre velocudade e pressão de contacto
 •  Polimento com baixa vibração
 •  Instrumento com longa duração de vida

Polidores para cerâmica

Acabamento e polimento
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Bullet Faca Taça Minipoint
CeraMaster grosso CA 3 Un. 121C 122C 123C 124C

CeraMaster CA 3 Un. 121 122 123 124

€

CeraMaster - para restaurações ceramicas
Polidores de silicone densamente preenchidos com partículas de diamantes naturais.  
Para acabamento rápido e polimento das restaurações cerâmicas, afim de  proporcionar uma superfície lisa. A combinação dos diferentes tamanhos de partículas 
de CeraMaster grosso (polidores escuro acinzentado) e os polidores mais finos CeraMaster (haste com banda azul e branco) garantem uma concepção eficiente e 
um tratamento de superfície homogêneo.

Indicações
Polimento de restaurações de ceramica e:

  Acabamento e  Pre-polimento: 
CeraMaster Grosso - polidores escuro acinzentado

  Super Polimento (brilho):
CeraMaster - haste com banda azul e branco

Vantagens:
 • Polidor de silicone com partículas de diamante integrados
 • Não necessita de pasta de polimento 
 • vida útil de longa duração
 • Baixa geração de calor

Polidores para Zirconia

Shape Bala Faca Taça Mini Ponta

ZiLMaster rosso CA 3 pcs. 0658 0662 0663 0661

ZiLMaster Medio CA 3 pcs. 0665 0669 0668 0666

ZiLMaster Fino CA 3 pcs. 0670 0672 0673 0671

€

ZilMaster - para zirconia e lithium disilicato
Sistema de polimento de 3 etapas com instrumentos impregandos de diamantes  
Suavisa as restaurações e remove riscos de superficie dando um polimento de alto brilho. 

Indicações
Polimento de restaurações em zirconia e lithium disilicato:

  Acabamento / Pre-polimento: 
ZiLMaster Grosso - haste com banda verde

  Polimento:
ZiLMaster Médi - haste com banda azul

  Polimento final / Alto brilho: 
ZiLMaster Fino - haste com banda amarela

Vantagens:
 •  Alto brilho em 3 passos de polimento
 •  Optima relação entre velocudade e pressão de contacto
 • concentricidade precisa
 •  Baixa geração de calor
 •  uso rápido e eficiente
 •  Não necessita de pasta de poliemento

Polidores 
Min-1  Max. 20,000

Min-1  Recom. 10,000-15,000 /  
Max. 20,000 / CP 1.5 N

Ref. €
Kit Acabamento e  

Pré-Polimento SHO125C 23,85

Ref. €
Kit Acabamento e  

Pré-Polimento SHO125C 23,85

Acabamento e Polimento



Tel. 21 926 57 76    -    Telem. 932 041 015    -    comercial@tacasdental.com 23

WWW.TACASDENTAL.COM

Polidores para Compósito

CompoSite  CompoSite Fine - Para compósitos
Para um acabamento perfeito de restaurações em compósito sem riscar o esmalte circundante.
Duráveis e projetados para um acabamento rápido e pré-polimento de restaurações de resina composta proporcionando uma superfície uniforme e lisa.

Indicações
Acabamento e polimento de restaurações de compósitos micro e híbridos e 
remoção de adesivos ortodônticos:

  Acabamento e  Pre-polimento:   CompoSite
  Polimento:                                          CompoSite Fino  

                                                                      (haste com banda branca)

Vantagens:
 • Polidores de silicone com grãos abrasivos integrados
 • Proporção ideal entre velocidade e pressão de contato 
 • Não necessita de pasta de polimento 
 • vida útil da ferramenta particularmente duradoura
 • Corresponde á dureza do silicone

Forma Bala Faca Roda Disco Taça Pera IC Midipoint

CompoSite
CA 12 Un. 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198

FG 12 Un. 0199

CompoSite 
Fino

CA 12 Un. 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298

FG 12 Un. 296B 0299

€
haste FG : 

Min-1  Recom. 10,000-12,000 / Max. 15,000 / CP 0.5 N
haste CA : 

Min-1  Recom. 10,000-12,000 / Max. 20,000 / CP 0.5 N

Bullet Faca Taça Minipoint
CompoMaster 

grosso
CA 3 Un. 111C 112C 113C 114C

CompoMaster CA 3 Un. 0111 0112 0113 0114

€

CompoMaster - para compósito
Polidores de silicone impregrado com partículas de diamantes.  
Duráveis e projetados para um acabamento rápido e pré-polimento de restaurações de resina composta proporcionando uma superfície uniforme e lisa.

Indicações
Polimento de restaurações de ceramica e:

  Contorno e  Pre-polimento: 
CompoMaster Grosso

  Super Polimento (brilho):
CompoMaster Fino (haste com banda amarela e branca)

Vantagens:
 • Polidores de silicone com partículas de diamante integradas
 • proporção ideal entre velocidade e pressão de contato 
 • Não necessita de pasta de polimento 
 • vida útil da ferramenta particularmente duradoura
 • processamento de baixa vibração

Polishers: Min-1  Recom. 5,000-15,000 
/ Max. 20,000 / CP 0.5 N

Acabamento e polimento
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Contorno Acabamento Polimento Super polimento

Discos 
50 Un.

Cor / Grão Preto (Grosso) Violeta (Medio) Verde (Fino) Vermelho (S. Fino)

Lado Abrasivo Cima Cima Cima Baixo Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos

Ref. SHOL506 SHOL507 SHOL508 SHOL509 SHOL528 SHOL522 SHOL511 SHOL531 SHOL512 SHOL532

€

Super-Snap • Super-Snap X-Treme
Sistema de Ajuste, Acabamento e Polimento de compósito
Discos e tira de polimento extremanete flexiveis que podem ser dobrados sob preção, permitindo um facil acesso as ãreas interproximais 

Indicações
Ajuste, Acabamento, polimento e super polimentode restaurações em Compó-
sito:

  Ajute: discos Super-Snap preto (grosso) 
  Acabamento: discos Super-Snap violeta (médio)
  Polimento: discos Super-Snap verde (fino)
  Super Polimento: discos Super-Snap vermelhos (superfino)
  Para o acabamento e polimento interproximal, use polisstiras Super-Snap. 

Vantagens:
 •  Extremamente fino e altamente flexível
 •  Sem metal no centro 
 • Sistema contínuo de ajuste, acabamento e polimento de 4 etapas
 •  Tiras de polimento para áreas interproximais
 •  Pde ser usado em baixa rotação
 •  Descartavel

Sem metal no centro
Evitando o entalhamento e a descoloração do compósito e 
do esmalte dos dentes

Proteção da haste em silicone
O suporte de haste elástico permite uma fácil colocação do 
disco sobre o mandril

Discos finos e flexíveis
Flexão sob pressão sem quebrar e 
permitindo um acesso mais fácil às 
áreas interproximais

  Super-Snap Disks
Discos extremamente flexíveis que podem ser dobrados sob pressão, permitindo um acesso mais fácil às áreas interproximaistêm com suportes de haste elástico 
que permitem fácil colocação dos discos sobre o mandril. Sem  centro de metal, evitando assim desgaste e descoloração do compósito ou esmalte. .
Os discos estão disponíveis com o lado seguro para baixo, o lado seguro para cima e o lado duplo revestido, tamanho Padrão (ø 12 mm) e mini (ø 8 mm).

Polimento Super polimento

Discos 
50 Un.

Cor / Grão Verde (Fino) Vermelho (S. Fino)

Lado Abrasivo Ambos Ambos Ambos Ambos

Ref. L501 L519 L502 L521

€

  NEW: Super-Snap X-Treme Disks
Os novos discos Super-Snap X-Treme são mais espessos para permitir uma 
maior pressão de contato durante o polimento. Fabricados com uma avan-
çada tecnologia de polimento 3D com  Grãos de óxido de alumínio de forma 
semiesférica permitem resultados de brilho extremo com maior rigidez  e 
durabilidade mantendo a flexibilidade caracteristica dos discos Super-Snap

Contorno Acabamento Polimento Super polimento
Fitas 

100 Un.

Cor / Grão Preto (Grosso) / Violeta (medio) Verde (Fino) / Vermelho (Super Fino)
Ref. SHOL525 SHOL526

€

  Super-Snap Polystrips
O sistema de polimento Super-Snap inclui 
tiras de polimento, de cor coordenadas 
com os discos com os mesmos grãos. 
Oferecem excelentes resultados no trata-
mento de superfícies e polimento deareas 
interproximais.

Acabamento e Polimento
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Super-Snap Mini Kit
 •  48 discos varias cores ( 32 Standard, 16 mini)
 • Polidor Compofine
 •  1 mandril CA

Super-Snap X-Treme Disk Kit
 •  100 Discos  

(50 Verdes, 50 Vermelhos)

Ref. €
Standard SHO0506

22,40
Mini SHO0507

Ref. €
SHO0505 16,60

Super-Snap Rainbow Technique Kit
 •  180 discos varias cores( 100 Standard, 80 mini)
 •  40 Fitas Abrasivas
 • 4 Mandris CA
 • 2 Dura-White
 •  1 Polidor Compofine

Ref. €
SHO0500 49,10

Mandris    FG     CA   CA (Resina)

Ref. 0438 0439 0440
Quant. 6 Un. 6 Un 100 Un.

€ 14,70 34,50

Super-Snap Mandris

Super-Snap SuperBuff 
Discos impregnados com pasta para polimento de alto brilho para restaurações em compósito
Antes de usar os discos de feltro simplesmente têm que ser umedecidos com água para gerar uma pasta de polimento cremosa que leva a restauração rapida-
mente a um polimento brilhante . Os discos SuperBuff podem ser usados frontalmente ou com a borda lateral plana

Indicações
Polimento de alto brilho de restaurações em compósito

Vantagens:
 •  Agente de polimento integrado
 •  Activado por água
 • Mais rápido que polir com pastas

Ref. €
Kit Super-Snap SuperBuff 
+ 2 CA Mandril

25 Un. SHO0535 14,75
Discos Super-Snap SuperBuff 50 Un SHO0536 22,40

1. Umedecer com água

2. Composto de polimento 
é gerado

3.Polimento de alto brilho
Min-1   Recom. 8,000-12,000 / Max. 15,000 / CP 0.8 N
 Umedeça antes do usar

Acabamento e polimento
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OneGloss  OneGloss PS
Para acabamento e polimento de todos as restaurações de compósitos com um unico instrumento
OneGloss é um abrasivo de silicone sintético impregnado com óxido de alumínio que pela simples alteração de pressão de contato, passa da etapa de acaba-
mento para a de polimento. 
OneGloss PS são montados num mandril de plastico resistente são completamente descartáveis. Cada polidor tem durabilidade suficiente para suportar o 
polimento de uma arcadainteira

Indicações
 • acabamento e polimento de todas as restaurações em composito cu«om um 

unico instrumento
 • remoção do excesso de cimento resinoso na superfície dental sem marcar 

o esmalte 
 • remoção do cimento após a retirada do aparelho ortodôntico 
 • para remoção de manchas e para polimento do esmalte dental após a 

raspagem

Vantagens:
 •  Polidores de silicone com óxido de alumínio
 •  Acabamento e polimento com apenas um instrumento
 • Não necessita mudar de instrumento 
 • Não necessita pasta de polimento 
 • Ótimo desempenho abrasivo 
 • Relação óptima entre velocidade e pressão de contacto

Ref. €
Super-Snap Buff Disk 
+ 1 CA Mandril

25 Un. SHOL523
16,60Super-Snap Buff Mini-Disk 

+ 1 CA Mandril
25 Un SHOL524

Min-1   Recom. 5,000 - 10,000 / Max. 10,000 / 
 Contact Pressure 0.3 - 0.6 N

Super-Snap Buff Disk  Buff Mini-Disk
Para restaurações de Compósito, Ceramica e Ouro
Os discos Super-Snap Buff e Buff Mini-Disks conêm um pano de polimento de feltro sintético na superfície externa que retém pastas de polimento caras com 
mínimo respingo ou desperdício durante o uso.  Os discos não têm centros de metal ou mandris expostos, evitando assim a descoloração dos compósitos

Indicações
Disco de feltro para polimento de compósitos, restaurações de porcelana ou 
ouro com pasta de polimento

Vantagens:
 •  A pasta de polimento adere ao revestimento de feltro
 •  Funcionamento limpo e económico com pasta de polimento
 • Sem centro de metal

Taça Midipoint IC Minipoint Mandril

OneGloss
0181 0182 0183 0186 0435

50 Un. 50 Un. 50 Un. 12 Un 6 Un.

€

Kit OneGloss
 • 20 Polidores Taça
 •  20 Polidores MidiPoint
 • 20 Polidores IC 
 • 3 Mandris CA

Kit OneGloss PS
 • 15 Polidores Taça
 •  20 Polidores MidiPoint
 • 15 Polidores IC Taça MidiPoint IC

OneGloss PS
0176 0177 0178

50 Un. 50 Un. 50 Un.

€

OneGloss: 
Min-1 Recom. 3,000 - 10,000 / Max. 15,000 / 
 CP: 0.3 N for polishing  / 1.0 N for finishing 

OneGloss PS: 
Min-1 Recom. 3,000 - 5,000 / Max. 5,000 / 
 CP: 0.3 N for polishing / 1.0 N for finishing

Ref. €
SHO0180 50,50

Ref. €
SHO0175 74,60

Acabamento e Polimento
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Kit de acabamento e polimento CeraMaster
Para acabamento e polimento de restaurações Cerâmicas
inclui todos os instrumentos rotativos necessários para o acabamento sistemático e polimento de 
restaurações de porcelana na prática odontológica.
Composto por:
 • 3 Dura-Green : CN1, FL2, RE1
 • 3  Dura-White:  CN1, FL2, RE1
 • 3 CeraMaster grosso: Faca, Taça, MiniPoint
 • 3 CeraMaster:              Faca, Taça, MiniPoint

Ref. €
SHO0332 73,85

Kit facetas Cerâmicas
Sortido para todos os passos de trabalho desde a preparação 
até o acabamento de alto brilho 
Composto por:
 • 1 Robot Points, standard:  0835-1
 • 2 Robot Points, fino:           835F-1, 883F-1
 • 3 T&F Hybrid Points:            7404, 7803, 7901
 • 2 Dura-White:                       FL2, RE1
 • 2 Ceramisté Standard:         Faca, Roda
 • 3 Ceramisté Ultra:                 Faca, Roda, Taça
 • 3 Ceramisté Ultra II:              Faca, Roda, Taça.

Ref. €
SHO0300 46,45

Kit polimento Cerâmicas
Sistema de Polimento de porcelana e esmalte em três etapas
instrumentos adequados para cada etapa de trabalho, desde o pré-polimento até o polimento de 
alto brilho. A variedade de polidores Ceramisté com formas midipoint e cup é ideal para harmonizar 
os selos marginais entre porcelana e esmalte dos dentes. O kit também é adequado para polimento 
de facetas de porcelana
Composto por:
 • 8 Ceramisté Standard: 4 x Taça, 4 x midipoint
 • 4 Ceramisté Ultra:         2 x Taça, 2 x midipoint
 • 2 Ceramisté Ultra II:      1 x Taça, 1 x midipoint

Ref. €
CA SHO0317

23,00
FG SHO0318

Kit de ajuste de esmalte e ceramica
Para ajuste e polimento de esmalte e porcelana dentária
Para ajustes muito finos de dentição natural ou restaurações de porcelana e subseqüente poli-
mento de alto brilho na boca do paciente. A escolha das formas é particularmente adequada para 
trabalhar em áreas de difícil acesso, como áreas interproximais ou superfícies de oclusão.
Composto por:
 • 3 Dura-White:                FL2, RD1, TC1
 • 3 Ceramisté Standard: Faca, Roda, Bala
 • 3 Ceramisté Ultra:         Faca, Roda, Bala
 • 3 Ceramisté Ultra II:      Faca, Roda, Bala

Ref. €
SHO0307 19,80

Kit de polimento Amalgamas
Para polimento de amálgama e ligas preciosas
Abrasivos impregnados com ingredientes que dão polimento rapido e brilhante, disponiveis para 
contra-angulo ou turbina (FG) nte adequada para trabalhar em áreas de difícil acesso, como áreas 
interproximais ou superfícies de oclusão.
Composto por:
 • 6 Taças:         3x Brownie, 2x Greenie, 1x Supergreenie
 • 6 Minipoint: 3x Brownie, 2x Greenie, 1x Supergreenie

Ref. €
CA SHO0308

18,00
FG SHO0309

Kits de Acabamento e Polimento
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Tel. 21 926 57 76    -    Telem. 932 041 015    -    comercial@tacasdental.com28

WWW.TACASDENTAL.COM

Kit de polimento GIC
Para acabamento e polimento de restaurações de ionômero de 
vidro e compômero
todos os instrumentos importantes para acabamento e polimento de restaurações a partir de 
cimentos de ionômero de vidro convencionais, ionômeros de vidro modificados com resina e 
compómeros.
Composto por:
 • 2 T&F Hybrid Points: 7406, 7803
 • 4 Dura-White:            CN1, FL2, RD1, RD2
 • 3 CompoSite:             Taça, Faca, midipoint
 • 3 Ceramisté Ultra II:   Taça, Faca, midipoint

Ref. €
CA-FG SHO0323 23,00

Kit Técnico de Compósito
Para restaurações em compósito
Rápido, fácil e sem adições CompoSite e CompoSite Fine dão polimentoa  toda a superfície de um 
enchimento branco em apenas dois passos. Simultaneamente, a superfície é selada para evitar a 
infiltração bacteriana.
Composto por:
 • 2 Dura-White:        CN1, FL2
 • 8 CompoSite:         Bala, Faca, Roda, Disco,Taça, Midipoint, Pera, IC
 • 8 CompoSite Fine: Bala, Faca, Roda, Disco,Taça, Midipoint, Pera, IC

Ref. €
CA SHO0322 27,65

Kit Acabamento de Compósito
Para redução e acabamento de restaurações em compósito
Para Acabamento de superficies interproximais e subgengivais de restaurações em compósito.
Composto por:
 • 6 Dura-Green: 3x CN1, 3x FL2
 • 6 Dura-White: 3x CN1, 3x FL2

Ref. €
CA SHO0306

19,00
FG SHO0302

Kit Acabamento de Compósito
Para acabamento e polimento de restaurações em compósito
Contém todos os instrumentos para o contorno, acabamento e polimento de todos os tipos de 
restaurações em compósito: Dura-Green para reduzir o excesso de material, Dura-White  para 
acabamento, Polidores CompoSite para pre-polimento e CompoSite Fine para alto brilho sem 
danos no esmalte..
Composto por:
 • 2 Dura-Green:       CN1, FL2
 • 2 Dura-White:        CN1, FL2
 • 6 CompoSite:         2x Bala, 2x Faca, 2x Roda
 • 2 CompoSite Fine: Taça, Disco

Ref. €
CA SHO0310 17,70

Kit Acabamento e Polimento Compomaster
Para acabamento e polimento de restaurações compostas
O kit contém todos os instrumentos rotativos necessários para o acabamento sistemático e 
polimento de restaurações compostas na prática odontológica...
Composto por:
 • T&F Hybrid Points: 1 each 7106, 7406, 7901, LT1
 • CompoMaster Coarse: 1 each knife, cup, minipoint
 • CompoMaster: 1 each knife, cup, minipoint Ref. €

CA-FG SHO0331 67,00

Acabamento e Polimento


