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Pasta Herjos

Pasta profilática

Apresenta gosto agradável ao paciente e facilidade 
de remoção por ser à base de água. Aplica-se uma 
pequena quantidade sobre os elementos dentais 
com auxílio de escova de Robinson ou taça de borra-
cha, utilizando baixa rotação até obter uma superfície 
dental lisa e brilhante, livre de placa dental.
Em seguida, procede-se facilmente o enxágue de 
todo o produto.

Principais características e benefícios
• Pasta profilática à base de água;
• Fácil remoção do elemento dental;
• Excelente viscosidade no meio oral. Não escorre;
• Contém flúor; 
• Pode ser usado tanto em adultos quanto em 
crianças, com segurança.
• Aplicação através de taça de borracha ou escova 
de robinson diretamente no dente.
• Validade: 3 anos

INDICAÇÃO DE USO
• Tratamento de profilaxia dental e polimento coronal

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO:
051390 - Pasta Herjos Menta c/ Flúor com 90g
051391 - Pasta Herjos Tutti-Frutti c/ Flúor com 90g

ANVISA nº: 10068870065
Validade do produto: 36 meses
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ONESTEP

Pontas montadas de silicone

Um sistema eficaz para acabamento e polimen-
to de restaurações de compósitos em um único 
passo, apenas variando a pressão aplicada sobre o 
instrumento.

Principais características e benefícios
• Autoclavável
• Maior durabilidade
• Economia, segurança e conforto para o paciente
• Menor risco de sangramento no contato com a 
gengiva
• Aumenta o brilho da restauração.
• Apresenta-se em três formatos para facilitar o 
acesso à cavidade: Copo, Ponta Chama, Lentilha.

04

INDICAÇÃO DE USO
• Acabamento e polimento em restaurações de compósitos

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
052450 - ONESTEP Sortida c/ Chama (2unds), copo (2unds), lentilha (2unds)
052451 - ONESTEP Chama Branca (6unds iguais)
052452 - ONESTEP Copo Peq. Branco (6unds iguais)

ANVISA n°: 10068870114
Validade do produto: 60 meses
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Magic Acid 37% 

Gel condicionador de ácido fosfórico a 37%.

Principais características e benefícios
• Ótima consistência - não escorre da superfície 
dental
• Cor contrastante com a estrutura dental
• Facilmente lavável na cavidade (hidrossolúvel)

INDICAÇÃO DE USO
• Condicionamento total de esmalte e dentina
• Promove microporosidades no esmalte para 
penetração do adesivo e bom condicionamento da 
dentina.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
052900 - Magic Acid 37% - 1 seringa com 2,5 ml

ANVISA n°:10068870101
Validade do produto: 36 meses
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Magic Bond

Adesivo fotopolimerizável para esmalte.

Principais características e benefícios
• Sem solvente 
• Elevada adesividade
• BPA free
• Praticamente incolor
• Composição: Bisfenol A/Monômeros 
dimetacrilato/ Fotoiniciadores/ Agente estabilizante
• Alto grau de polimerização
• Usado como proteção de ionômero de vidro 
modificado por resina
• Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade
• Bom escoamento

INDICAÇÃO DE USO
• Adesão de restaurações em resinas compostas, 
cerâmicas e compômeros em dentes anteriores e 
posteriores 
• Conversão de polimerização por diferentes 
fotopolimerizadores (convencionais e Valo)
• Adesivo não interfere na cor final da restauração

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
055003 - Magic Bond - Frasco com 5 ml

ANVISA nº: 10068870076
Validade de produto: 36 meses
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Magic Bond DE

Adesivo fotopolimerizável hidrofílico para 
esmalte e dentina com flúor.

Principais características e benefícios
• Adesivo de 5ª Geração
• À base de álcool, proporciona uma evaporação 
menor do que acetona
• Monocomponente - primer e bond em um único 
frasco
• Carga na formulação que ajuda a fortalecer a 
camada híbrida (presença de nanopartículas)
• Bom molhamento da superfície dental.
• Melhor custo x benefício entre os adesivos 
hidrofílicos
• Contribui para a redução da reincidência da cárie 
dental.
• Composição: Monômeros dimetacrilato/Agente 
estabilizante/ Cargas nanoparticuladas/ Solvente: 
álcool/ Flúor/ PMDM/ Fotoiniciadores

INDICAÇÃO DE USO
• Restaurações diretas em resinas compostas
• Cimentação adesiva de restaurações indiretas

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
055018 - Magic Bond DE - Frasco com 5 ml

ANVISA nº: 10068870076
Validade do produto: 36 meses
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Technobrush

Microaplicadores odontológicos descartáveis.

Principais características e benefícios
• Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º
• Cores contrastantes para melhor visualização e 
diferenciação
• Pontas em fibras não absorventes e resistentes à 
abrasão. Cerdas não soltam com facilidade.

INDICAÇÃO DE USO
• Aplicação de adesivos e soluções em 
procedimentos de restauração, cimentação e 
selamento
• Remoção de excessos

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
054693 - Technobrush Fino (1,5 mm / cor rosa) c/ 
100 unds
054694 - Technobrush Regular (2,0 mm / cor verde) 
c/ 100 unds

ANVISA nº: 10068870116
Validade do produto: Indeterminado
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NT Premium

Resina Nanohíbrida.

Apresenta boa estabilidade de cor e propriedades 
mecânicas satisfatórias sendo indicadas para con-
fecção de casos anteriores e posteriores.

Principais características e benefícios
• Cargas simétricas
• Excelente consistência. Não gruda na espátula.
• Fluorescência e opalescência naturais
• Fácil polimento devido às nanopartículas e exce-
lente brilho inicial;
• Boa resistência ao riscamento.

INDICAÇÃO DE USO
• Restaurações diretas e indiretas incluindo “inlays”, “onlays” e facetas
• Correções estéticas: fechamento de diastema e má formação anatômica
• Restauração de lesões cervicais
• Fechamento dos orifícios de protocolos sobre implante em cerâmica e resina

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
054521 - INL (Opalescente para dentes com valor mais alto) - seringa com 4g
054522 - IND (Neutro para dentes com valor mais baixo) - seringa com 4g
054523 - Esmalte Bleach - seringa com 4g
054524 - Dentina A2 - seringa com 4g
054525 - Dentina A3 - seringa com 4g
054526 - Esmalte A1 - seringa com 4g
054527 - Esmalte A2 - seringa com 4g
054528 - Esmalte A3 - seringa com 4g
054530 - Esmalte A4 - seringa com 4g
054531 - Esmalte B1 - seringa com 4g
054532 - Esmalte B2 - seringa com 4g
054533 - Esmalte B3 - seringa com 4g
054534 - Esmalte C2 - seringa com 4g
054535 - Esmalte C3 - seringa com 4g

ANVISA nº: 10068870128
Validade do produto: 36 meses
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NT Premium Gengiva

Resina Nanohíbrida na cor de gengiva.

Principais características e benefícios
• Cargas simétricas
• Consistência adequada
• Fácil polimento devido às nanopartículas.
• Resina pronta para o uso, não necessita mistura 
de pastas
• Resina fotopolimerizável, ampliando o tempo de 
trabalho.
• Cor compatível com Sistema Thomas Gomes

INDICAÇÃO DE USO
• Restaurações de não cariosas e retrações gengivais.
• Fechamento dos orifícios de protocolo sobre implante em cerâmica e resina.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
054546 - G1 - seringa com 4g
054547 - G2 - seringa com 4g
054548 - G3 - seringa com 4g
054549 - G4 - seringa com 4g
054550 - G5 - seringa com 4g
135254 - Kit NT Premium Gengiva - 5 seringas nas cores (G1 a G5), com 4g cada

ANVISA nº: 10068870128
Validade do produto: 36 meses

Rosa 
Claro

Rosa
Alaranjado

Rosa Vermelho
Amarronzado

Vermelho
Escuro

G1 G2 G3 G4 G5
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Fill Magic

Resina universal híbrida fotopolimerizável, 
reforçada com Nanopartículas.

Principais características e benefícios
• Consistência adequada
• Fluorescência e opalescência naturais
• Disponível em diversas cores da escala Vita
• Altamente modelável, não gruda na espátula.
• Bom polimento inicial devido a presença de carga 
nanoparticulada.

INDICAÇÃO DE USO
• Restaurador direto em dentes anteriores e posteriores.
• Confecção de facetas diretas nos elementos dentais
• Confecção de reparo em restaurações de resina e facetas dentais.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
052142 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE C1 - seringa com 4g
052143 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE A1 - seringa com 4g
052144 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE A2 - seringa com 4g
052145 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE A3 - seringa com 4g
052146 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE A3,5 - seringa com 4g
052147 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE A4 - seringa com 4g
052148 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE B1 - seringa com 4g
052149 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE B2 - seringa com 4g
052150 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE B3 - seringa com 4g
052151 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE C2 - seringa com 4g
052152 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE C3 - seringa com 4g
052153 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE C4 - seringa com 4g
052154 - FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE D3 - seringa com 4g
052155 - FILL MAGIC REPOSICAO INCISAL - seringa com 4g
052160 - FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA A1 - seringa com 4g
052161 - FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA A3 - seringa com 4g
051162 - FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA B2 - seringa com 4g
052163 - FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA C2 - seringa com 4g
052618 - FILL MAGIC REPOSIÇÃO DENTINA A2 - seringa com 4g

ANVISA n°: 10068870069
Validade do produto: 36 meses



ES
TÉ
TI
C
A

12

Fill Magic Flow

Resina Composta Microhíbrida de Alta Fluidez.

Principais características e benefícios
• Baixa viscosidade
• Translucidez e opacidade naturais
• Menor estresse de contração de polimerização

INDICAÇÃO DE USO
• Selamento de sulcos e fissuras
• Colagem de fragmentos dentários
• Restaurações de lesões cervicais não cariosas
• Forramento de cavidades para restaurações Classe I e II
• Reparo em restaurações cerâmicas e em resinas compostas
• Preenchimento de grandes áreas garantindo contato em toda a superfície
• Fechamento de orifícios de protocolo sobre implante

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051176 - Fill Magic Flow Rep. A1 - seringa com 1,2g
051171 - Fill Magic Flow Rep. A2 - seringa com 1,2g
051177 - Fill Magic Flow Rep. A3 - seringa com 1,2g
051172 - Fill Magic Flow Rep. A 3,5 - seringa com 1,2g
051173 - Fill Magic Flow Rep. B2 - seringa com 1,2g
051174 - Fill Magic Flow Rep. C3 - seringa com 1,2g
051175 - Fill Magic Flow Rep. Opaco - seringa com 1,2g

ANVISA nº: 10068870087
Validade do produto: 36 meses
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Coltosol

Cimento temporário para preenchimento de 
cavidades dentárias em tratamentos Restaura-
dores e Endodônticos.

Principais características e benefícios
• Contém Fluor
• Livre de Eugenol
• Sabor e aroma agradáveis
• Menor microinfiltração marginal
• Fácil utilização e remoção com instrumentais
• O cimento temporário mais utilizado no mundo
• Vasta aplicação nos procedimentos clínicos
restauradores

INDICAÇÃO DE USO
• Preenchimento temporário de cavidades
• Ótimo selador para trabalhos em endodontia

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051500 - Coltosol pote com 20g

ANVISA n°: 10068870064
Validade do produto: 36 meses

Acondicionar à temperatura ambiente 
(15°C - 30°C) em local seco, protegido 
da luz e do calor.
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Fill Magic Tempo

Restaurador temporário fotopolimerizável à 
base de resina composta.

Principais características e benefícios
• Não adere na espátula
• Excelente selamento marginal
• Rápida construção de restaurações provisórias 
Compatível com materiais resinosos, pois não 
contém Eugenol
• Proporciona conforto para o paciente, pois não 
necessita o uso de brocas para sua remoção
• Tempo de trabalho reduzido, aplicação direta não 
necessita de ataque ácido nem adesivo

INDICAÇÃO DE USO
• Restaurador temporário em procedimentos de 
inlay/onlay, selamento provisório em endodontia e 
em implantodontia

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
058300 - Fill Magic Tempo com 3g

ANVISA nº: 10068870088
Validade do produto: 36 meses
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Temp Cem NE

Cimento temporário em Eugenol.

Principais características e benefícios
• Ótimo escoamento
• Excelentes propriedades mecânicas
• Fácil remoção
• Não interfere no ajuste oclusal
• Não interfere na polimerização de compósitos.
• Excelente tempo de trabalho.

INDICAÇÃO DE USO
• Cimentação temporária de inlays, onlays, coroas 
unitárias e próteses fixas e provisórias

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
059003 - Temp Cem NE
1 Bisnaga de Base com 43g
1 Bisnaga de Catalisador com 22g

ANVISA n°: 10068870109
Validade do produto: 36 meses
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Cimento LS

Cimento à base de oxifosfato de zinco.

Principais características e benefícios
• Dupla função: agente cimentante e base para 
cavidades profundas
• Alta resistência à compressão
• Ótimo isolamento térmico, elétrico, químico e 
mecânico
• Compatível com todos os materiais restauradores
• Melhor escoamento na cimentação de peças 
protéticas
• Baixa solubilidade
• Menor espessura de película de mercado.

INDICAÇÃO DE USO
• Cimentação de restaurações metálicas, metalocerâmicas e de cerâmicas a base de zircônia
• Fixação de incrustações, coroas e pontes
• Base de restaurações metálicas (importante efeito isolante na cavidade)

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051300 - Cimento LS Líquido com 10 ml
051301 - Cimento LS Pó com 28 g, na cor 4 (Amarelo Claro)

ANVISA nº: 10068870056
Validade do produto: 60 meses
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Fill Magic Dual Cement

Cimento resinoso Dual.

Principais características e benefícios
• Elevadas propriedades mecânicas
• Compatibilidade química com adesivos dentários
• Excelente escoamento com finíssima espessura 
de película
• Promove uma perfeita e estável união com o 
dente e com a peça protética

INDICAÇÃO DE USO
• Cimentação adesiva definitiva de restaurações indiretas
• Cimentação de Pinos intra-radiculares

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051134 - Fill Magic Dual Cement Mini Kit
1 seringa de Dual Cement base com 2,5g na cor Universal - A3
1 seringa de Dual Cement catalisador com 2,5g

ANVISA n°: 10068870063
Validade do produto: 36 meses
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Fill Magic Ortho

Adesivo ortodôntico com carga.

Principais características e benefícios
• Nanohíbrido
• Não requer mistura, uso direto
• Facilidade de manuseio e aplicação
• Economia de tempo: não é necessário utilizar 
adesivo no esmalte.
• Grande adesividade ao esmalte dentário
• Facilidade de manuseio do profissional.
• Presença de flúor, garantindo uma ação profilática 
contra a desmineralização na área de fixação do 
bracket

INDICAÇÃO DE USO
• Fixação de brackets de metal, cerâmico e plástico

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
058312 - Fill Magic Ortho Reposição 3g

ANVISA nº: 10068870123
Validade do produto: 36 meses
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Liner

Cimento de hidróxido de cálcio.

Principais características e benefícios
• Baixa solubilidade
• Resistência à compressão elevada
• Pouco sensível ao armazenamento

INDICAÇÃO DE USO
• Capeamento pulpar indireto
• Forramento de cavidade sob materiais 
restauradores

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
053605 - Liner 
1 bisnaga de pasta base com 13g
1 bisnaga de pasta catalisadora com 11g

ANVISA n°: 10068870079
Validade do produto: 36 meses
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Revestimento Herodent

Revestimento Cristobalite de baixa fusão.

Principais características e benefícios
• Alta reprodutibilidade
• Alta recuperação elástica

INDICAÇÃO DE USO
• Fundição de ligas metálicas de baixa fusão
• Para cada 100 g de pó, recomendamos a utiliza-
ção de 30ml de água. Colocar a quantidade indica-
da de água em uma cuba, adicionar lentamente o 
pó e espatular vigorosamente a mistura, durante 1 
minuto.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
054406 - Revestimento Herodent Branco 1Kg

ANVISA - Isento
Validade do produto: 60 meses

30ml 100g

20



PR
Ó
TE
SE

21

Gesso Herodent

Gesso Pedra Amarelo Tipo III, extraduro.

Principais características e benefícios
• Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos
• Alta resistência à compressão
• Ótimo vazamento em qualquer molde

INDICAÇÃO DE USO
• Modelos de estudos
• Modelos  antagonistas
• Modelos ortodônticos
• Para cada 100 g de pó, recomendamos a utiliza-
ção de 30ml de água. Colocar a quantidade indica-
da de água em uma cuba, adicionar lentamente o 
pó e espatular vigorosamente a mistura, durante 1 
minuto.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
053400 - Gesso Herodent Amarelo com 1kg

ANVISA - Isento
Validade do produto: 60 meses

30ml 100g
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Gesso Herostone

Gesso Pedra Rosa, Tipo IV, extraduro.

Principais características e benefícios
• Excelente fidelidade dimensional
• Elevada resistência à compressão e abrasão
• Melhor escoamento em moldes de silicones e 
poliéster
• Elevada resistência à compressão e abrasão.

INDICAÇÃO DE USO
• Confecção de troquéis e modelos de trabalho e 
precisão
• Para cada 100 g de pó, recomendamos a utiliza-
ção de 20 a 23 ml de água. Colocar a quantidade 
indicada de água em uma cuba, adicionar lenta-
mente o pó e espatular vigorosamente a mistura, 
durante 1 minuto.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
053501 - Gesso Herostone Rosa com 1 Kg

ANVISA - Isento
Validade do produto: 60 meses

20-23 ml 100g
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Perfil

Material de Impressão Odontológico do tipo Silicone por Condensação.

Principais características e benefícios
• Fácil manuseio
• Sabor agradável de Menta
• Alta recuperação elástica e baixa deformidade
• Provoca pouca salivação proporcionando conforto ao paciente

INDICAÇÃO DE USO
• Moldagem de trabalho sobre dentes e implantes
• Modelos de estudo e antagonistas
• Modelos para confecção de placa estabilizadora 
oclusal e para clareamento dentário
• Modelos para confecção de enceramento de 
diagnóstico
• Confecção de guias de preparo e mock-up

ELABORAÇÃO DO MODELO
Recomenda-se verter os modelos de gessos, 
apenas 30 minutos após a impressão. A impressão 
permanece dimensionalmente estável por até 24 
horas.  A tensão superficial será reduzida e o va-
zamento será facilitado, se a impressão for rapida-
mente lavada com detergente e cuidadosamente 
enxaguada com água limpa em seguida. Materiais 
para impressão são compatíveis com todos os tipos 
de gessos dentais (como ex. Gesso Herostone / 
Gesso Herodent), resinas epox e poliuretano.

Rendimento
Aproximadamente 10 moldagens totais e 39 
parciais, podendo variar de acordo com o tipo de 
moldagem, moldeira e técnica utilizada.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
054510 - Perfil Putty Menta com 1kg
054505 - Perfil Catalyst com 50g
054509 - Perfil Light Body com 120g
135142 - Combo Perfil (1 Putty + 1 LB + 1 Catalyst)

ANVISA n°: 10068870120
Validade do produto: 36 meses
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Speedex

Material de Impressão Odontológico do tipo Silicone por Condensação.

Principais características e benefícios
• Excelente capacidade de cópia
• O mais hidrofílico dos silicones de condensação
• Superior elasticidade e resistência ao rasgamento
• Tempo de trabalho ajustado às necessidades clínicas
• Exclusiva tecnologia DCP (Dimension Controlling Precondensate) fornece ótima flexibilidade e resistên-
cia ao rasgamento.
• Estabilidade dimensional altíssima, com previsão por até 7 dias.

INDICAÇÃO DE USO
• Moldagem de trabalho sobre dentes e implantes
• Modelos de estudo e antagonistas
• Modelos para confecção de enceramento de 
diagnóstico 
• Confecção de guias de preparo e mock-up
• Modelos para confecção de placa estabilizadora 
oclusal e para clareamento dentário 

ELABORAÇÃO DO MODELO
Recomenda-se verter os modelos de gessos, ape-
nas 30 minutos após a impressão. A impressão per-
manece dimensionalmente estável por até 7 dias. 
A tensão superficial será reduzida e o vazamento 
será facilitado, se a impressão for rapidamente 
lavada com detergente e cuidadosamente enxa-
guada com água limpa em seguida. Materiais para 
impressão são compatíveis com todos os tipos de 
gessos dentais (como ex. Gesso Herostone / Gesso 
Herodent), resinas epox e poliuretano.

Rendimento
Aproximadamente 20 moldagens totais e 40 
parciais, podendo variar de acordo com o tipo de 
moldagem, moldeira e técnica utilizada.

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051003 - Speedex Putty com 1 kg
051000 - Speedex Catalisador com 60 ml
051001 - Speedex Light Body com 120g
135128 - Combo Speedex Sell Out (1 Putty + 1 LB + 
1 Catalisador)

ANVISA n°: 10068870093
Validade do produto: 36 meses
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Hydroprint Premium

Alginato de alta precisão com presa rápida 
(Tipo  - Fast Set) e presa regular (Tipo II - Regu-
lar Set).

Principais características e benefícios
• Aspecto siliconado
• Textura extra suave
• Presa rápida (2min e 10s)
• Presa regular (2min e 45s)
• Livre de poeira (Dust Free)
• Aroma agradável de Menta
• Alta elasticidade e resistência
• Alta reprodução dos detalhes devido à grande 
compatibilidade com o gesso

INDICAÇÃO DE USO
• Moldagens totais e parciais removíveis
• Confecção de modelos de estudos, antagonistas, 
para confecção de placas de bruxismo, claramente 
e próteses totais e parciais removíveis

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
052037 - Hydroprint Premium Fast Set com 454g
052327 - Hydroprint Premium Regular Set com 454g

ANVISA n°: 10068870084
Validade do produto: 36 meses

Para cada colher medidora de pó, adicionar 1/3 da 
medida de água. Coloque primeiro a água na cuba 
de mistura e a seguir o pó.
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Ezact Kromm

Alginato cromático de precisão com presa regu-
lar (Tipo II).

Principais características e benefícios
• Presa regular (2min e 45s)
• Alta elasticidade e resistência
• Aroma agradável de Tutti-Frutti
• Impressões consistentes e confiáveis
• Textura extra macia - não comprime gengiva
• Alta reprodução dos detalhes devido à grande 
compatibilidade com o gesso
• Baixo escoamento proporcionando maior confor-
to para o paciente durante a moldagem

INDICAÇÃO DE USO
• Confecção de modelos de estudos antagonistas, 
placas de bruxismo, clareamento, próteses totais e 
parciais removíveis

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051310 - Ezact Kromm com 410g

ANVISA n°: 10068870084
Validade do produto: 36 meses

Para cada colher medidora de pó, adicionar 1/3 da 
medida de água. Coloque primeiro a água na cuba 
de mistura e a seguir o pó.
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Pasta de Impressão LS

Pasta de impressão à base de óxido de zinco e 
eugenol.

Principais características e benefícios
• Fácil de manipular
• Ótimo controle da fluidez
• Ótima adesão à moldeira
• Molde estável por mais de 30 dias
• Perfeita reprodução de detalhes da mucosa bucal
• Composição suave, evitando queimaduras na 
mucosa do paciente

INDICAÇÃO DE USO
• Moldagens totais em pacientes edêntulos
• Reembasamento de próteses totais e removíveis

CONTEÚDO / APRESENTAÇÃO
051250 - Pasta de Impressão LS
1 Bisnaga de Pasta de Impressão LS base com 60g
1 Bisnaga de Pasta de Impressão LS catalisadora com 80g

ANVISA n°: 10068870085
Validade do produto: 36 meses
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