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A Simplicidade numa Cápsula
VOCO Retraction Paste
Pasta de Retração para alargamento temporário
e secagem do sulco gengival
•P
 onta fina e flexível – aplicação fácil e
precisa no sulco
•V
 iscosity Change – a consistência da pasta muda
durante a aplicação, mediante mais ou menos
pressão exercida
• Boa visibilidade – contraste com a gengiva
• Procedimento limpo – fácil e rápida limpeza

NOVO

REF 1012

Caps 25 × 0,3 g

Desconto**

25 %

REF 1013

Caps 100 × 0,3 g

VOCO Retraction Paste
	PASTA DE RETRAÇÃO PARA ALARGAMENTO
TEMPORÁRIO E SECAGEM DO SULCO GENGIVAL

VOCO Retraction Paste – vai além da retração
O alargamento temporário e a secagem do sulco gengival, assim como a hemostasia, são funções básicas
de qualquer pasta de retração. Assim se criam as condições ideais para as impressões, quer clássicas, quer
digitais, de alta precisão.

Relativamente à aplicação da pasta, a VOCO pensou um passo à frente: A ponta fina e higiénica da SingleDose permite
a aplicação da pasta diretamente no sulco gengival com grande precisão. Graças à ponta flexível, a aplicação é mais
rigorosa para os tecidos, sendo por isso mais cómoda para os pacientes do que a utilização de cânulas de metal ou a
colocação de fios de retração.
De acordo com a pressão de aplicação exercida na cápsula, a viscosidade altera gradualmente, assim designada de
Viscosity Change. A pasta é fácil de extrair, flui bem sobre os tecidos e pode ser aplicada de modo muito preciso,
empregando pouca pressão. No sulco gengival, tem consistência firme, o que proporciona um eficaz alargamento
temporário do sulco. Já depois de 1 a 2 minutos de ação, a VOCO Retraction Paste pode ser facilmente removida com
um jato de ar e água.

Antes
Fonte: Dr. Jürgen Manhart

Depois

A VOCO Retraction Paste aplicada

Impressão precisa com o V-Posil

MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO / ADESIVO
VisCalor® bulk
Compósito Bulk fill termo viscoso
•A
 o ser aquecido, o material torna-se
fluído para a aplicação e, logo de
seguida, já pode ser esculpido
(tecnologia de termo viscosos)
•E
 scoamento ideal para as margens e
zonas retentivas – minimiza o risco de
fendas marginais

Desconto**

40%

REF 6062

Set Dispenser Caps 80 × 0,25 g
(16 × universal, 16 × A1,
16 × A2, 32 × A3), VisCalor 		
Dispenser

REF 9143

VisCalor Dispenser –
Dispositivo de pré-aquecimento

•R
 estaurações Bulk fill de 4 mm e não
necessita de recobrimento
• Aplicação sem bolhas de ar

Desconto**

36 %

• Uma cor universal e três cores estéticas
•C
 ânula fina – ideal para zonas difíceis de
aceder

Primeiro compósito do
mundo com a tecnologia
de termo viscosos

Grandio®SO Light Flow
Material de restauração nano-híbrido,
fluido – baixa viscosidade
•A
 plicação altamente precisa graças à
cânula extrafina, sendo assim ideal
para pequenas cavidades e zonas de
difícil acesso

Grandio®SO Flow
Material de restauração nano-híbrido,
fluido e universal – viscosidade média

REF 6063

Set Caps Warmer
Caps 80 × 0,25 g (16 × universal,
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3),
Caps Warmer

REF 6065

Caps 16 × 0,25 g universal

REF 6066

Caps 16 × 0,25 g A1

REF 6067

Caps 16 × 0,25 g A2

REF 6068

Caps 16 × 0,25 g A3

Desconto**

30%

REF 2585	Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3,
A3.5, WO), acessórios

Desconto**

30%

REF 2720	Set seringa 5 × 2 g (A1, A2,
A3, A3.5, WO), escala de cores,
acessórios

•E
 xcelente fluidez, uso universal e
aplicação precisa

Grandio®SO Heavy Flow
Material de restauração nano-híbrido
fluido, universal – alta viscosidade
•M
 aior viscosidade, ou seja, não escorre
e é de uso universal

Desconto**

30%

REF 2680	Set seringa 5 × 2 g (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), escala de
cores, acessórios

Admira® Fusion
• O primeiro material de restauração do mundo exclusivamente à base de cerâmica
• A menor contração de polimerização e uma
tensão de contração particularmente baixa
em relação a todos os outros compósitos de
restauração convencionais
• Inerte, ou seja, altamente biocompatível e
extremamente resistente a alterações de cor
• As excelentes qualidades de manipulação, a
fácil obtenção do polimento de alto brilho e
a elevada dureza superficial garantem ótimos
resultados no longo prazo
• Compatível com todos os adesivos
convencionais

30%
REF 2750	Set + adesivo
Seringa 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
escala de cores + Futurabond U
SingleDose 20 un.
REF 2780	Set + adesivo
Caps 75 × 0,2 g (15 × cada cor:
A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira
Fusion x-tra), escala de cores +
Futurabond U SingleDose 20 un.

4+1*
Seringa 3 g

1

Caps 15 × 0,2 g

Desconto

Admira® Fusion Flow
Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido, fluido e fotopolimerizável

1

Pode encontrar os números de referência das diferentes
cores em www.voco.dental ou no catálogo principal.
1

30%
REF 2816

Set de seringas 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
escala de cores, acessórios

4+1*
Seringa 2 × 2 g, várias cores

1

4+1*

Admira® Fusion x-tra
Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido, 4 mm

REF 2810

Seringa 3 g universal

REF 2811

Caps 15 × 0,2 g universal

4+1*

Admira® Fusion x-base
Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido fluido para bases, 4 mm

REF 2812

Seringa 2 × 2 g universal

REF 1571

SingleDose 50 un., acessórios

Futurabond® U
Adesivo universal de polimerização dual
•U
 m bond para todos os casos! Dispensa
o uso de qualquer outro adesivo no
consultório!
•A
 utocondicionamento, condicionamento
seletivo ou condicionamento total –
a escolha é sua
• Extraordinária variedade de aplicações
• Tolerante à humidade

Desconto**

12 %

REF 1572

SingleDose 200 un., acessórios

* Se encomendar 4 embalagens ao seu promotor VOCO, receberá grátis 1 embalagem extra. A mercadoria gratuita será enviada diretamente pela VOCO.

Material de restauração de ORMOCER®
nano-híbrido, universal

Desconto

Nenhum monómero
clássico, sem monómeros
residuais!

ORAL CARE
CleanJoy®
Pasta fluoretada para profilaxia e polimento
em três graus de intensidade de limpeza
•C
 onsistência firme e homogénea,
não causa salpicos (2.000 - 3.000 rpm)

NOVO

Cereja e caramelo

• Sem parabenos
• Disponível

em três graus de abrasividade,
para uma profilaxia individualizada
consoante o caso

Tubo 100 g
fina

média

REF 2090 REF 2091 REF 2092

Caramelo

REF 6090 REF 6091 REF 6092

Cereja

REF 6098 REF 6099 REF 6100
Desconto**

33 %

mint

•C
 odificação com as cores do semáforo:
simples e inconfundível

grossa

Menta

Tubo 3 × 100 g mixed (fina, média, grossa)
Caramelo
REF 2994

Menta
REF 2993

Cereja
REF 2992

caramel

Desconto**

25 %

Tubo 4 × 100 g fina
cherry

Menta

REF 2089

SingleDose 200 × 2 g

Pasta verde
(fina –
valor RDA** = 16)

Pasta amarela
(média –
valor RDA** = 127)

Pasta vermelha
(grossa –
valor RDA** = 195)

fina

média

Menta

REF 2096

REF 2097 REF 2098

Caramelo

REF 6094

REF 6095 REF 6096

Cereja

REF 6102

REF 6103 REF 6104

grossa

** Valor RDA (medidos de acordo com a DIN EN ISO 11609)

VOCO Profluorid® Varnish
Verniz dessensibilizante dentário com
fluoretos (5 % NaF)
•R
 ápida dessensibilização e libertação de
fluoretos (5 % NaF ≙ 22.600 ppm de
fluoretos)
• Aplicação simples – tolerante à humidade
• Disponível em sete agradáveis sabores

NOVO
Pina Colada

SingleDose 50 × 0,40 ml
Melão
REF 1269

Caramelo
REF 2226

Cereja
REF 2227

Menta
REF 2228

Bubble Gum
REF 2238

Cola-Limão
REF 2240

Pina Colada
REF 2242

• Aplicação

em camada fina, permitindo
poupar material

Desconto**

25 %

• Verniz estético, da cor do dente
SingleDose 200 × 0,40 ml
Melão
REF 1271

Caramelo
REF 2229

Cereja
REF 2230

Menta
REF 2231

Bubble Gum
REF 2239

Cola-Limão
REF 2241

Pina Colada
REF 2243

Aplicação

SingleDose 48 × 0,40 ml
Mixed

REF 2225

Contém todos
os sabores para
experimentar

CIMENTAÇÃO / IMPRESSÃO
Bifix® Hybrid Abutment
Compósito de cimentação universal e
de polimerização dual, para aplicação
intra e extraoral

Desconto**

30%

NOVO

REF 2995	Implant set mixed – corresponde
a REF 2410 + 2412 + 2413 (3 ×
seringa QuickMix 10 g, 3 × Try-In
seringa 2,5 g, acessórios)

•A
 ll-in-one – cimentação permanente de todos os materiais dentários de
uso corrente
•M
 áxima flexibilidade – aplicação
intraoral em consultório e extraoral
em laboratório
•A
 lta estética – os substratos
dentários escuros são perfeitamente mascarados pelas cores
altamente opacas

REF 2411

seringa QuickMix 10 g (universal HO)

REF 2412

seringa QuickMix 10 g (branco HO)

REF 2413

seringa QuickMix 10 g (translúcido)

+ cada uma incl. Try-In seringa 2,5 g, acessórios
Desconto**

18 %

•C
 om pastas try-in – perfeita
simulação da cor para pilares
híbridos, coroas sobre pilares
e restaurações coronárias

REF 2410	Implant set – seringa QuickMix
10 g (universal HO), Try-In seringa
2,5 g, Ceramic Bond frasco 5 ml,
Futurabond U SingleDose 5 un.,
acessórios

V-Posil

Desconto**

15 %

Material de impressão de alta precisão,
polivinil siloxano

Set inicial Putty Fast / Light Fast
REF 2991

• Silicone

de adição altamente hidrófilo,
para uma máxima precisão
• Longo

tempo de trabalho e, ao mesmo
tempo, curto tempo de presa intraoral
• Elevada

resistência à rutura e grande
capacidade de recuperação elástica o que
confere uma maior segurança durante e
após a retirada de boca
• Bom

comportamento hidrófilo mesmo
depois de ganhar presa, permitindo vazar
a impressão e confecionar a prótese com
exatidão

Putty Fast
Light Fast

Putty Fast / Heavy Soft Fast /
Mono Fast

+

Cartucho 2 × 380 ml
Cartucho 2 × 50 ml

Set inicial Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Cartucho 2 × 380 ml
Light Fast
Cartucho 2 × 50 ml
Set inicial Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast
Light Fast

Cartucho 2 × 380 ml
Cartucho 2 × 50 ml
Desconto**

15 %

Set inicial Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Pote 2 × 450 ml
Cartucho 2 × 50 ml

**comparativamente com o preço individual

Este folheto foi distribuído por:

Para encomendar os produtos das VOCOfertas, entre em contacto
com o seu promotor VOCO ou com o seu depósito. As ofertas são
válidas apenas nos parceiros comerciais participantes das promoções. Os preços promocionais do seu depósito serão levados em
consideração.

Servico ao cliente: Linha gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemanha · www.voco.dental
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