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Sempre próximos dos nossos clientes
A Hager & Werken e a marca miradent são conhecidas pelos dentistas e 
profis sionais da área de medicina dentária há mais de 70 anos. O catálogo 
de produtos tem sido usado e mantido há muito tempo como compêndio 
para especialidades de produtos inovadores. Também está disponível 
 online desde 2000 em www.hagerwerken.de. Em 2017, este serviço foi 
 otimizado para telemóveis. Os nossos produtos são constantemente 
 verificados, apenas sendo introduzidos novos produtos na nossa gama 
quando estes oferecem uma vantagem evidente em relação às alternativas 
já disponíveis – fiéis ao lema “sempre um passo à frente!”. Um novo produto 
tem que ser de utilização mais rápida e mais prática, devendo oferecer 
igualmente um maior conforto ao cliente. 

A Hager & Werken disponibiliza os seus produtos em 6 continentes e é 
devido ao nosso compromisso para com a qualidade que temos conse-
guido regularmente novos clientes satisfeitos ao longo das últimas duas 
décadas. Não só este compromisso para com a qualidade é atestado por 
auditorias anuais realizadas pela TÜV em conformidade com as exigências 
da norma ISO 13458, como este conceito está igualmente enraizado na 
nossa empresa. Muitos clientes elogiam-nos pela nossa busca de quali-
dade nos nossos próprios produtos. Sendo um negócio de família, damos 
especial ênfase à formação dos funcionários. Cerca de 25 % do nosso staff 
é composto por antigos formandos, o que resulta no compromisso pessoal 
e na competência profissional que é por nós valorizada em cada funcioná-
rio. No final, é o cliente quem mais beneficia com isso. 

Estamos gratos pela sua confiança permanente em nós e no futuro, e estamos 
ansiosos por contribuir para o seu trabalho diário com os nossos produtos 
inovadores. A sua satisfação é a nossa principal prioridade. Contacte-nos 
diretamente em caso de dúvidas, sugestões e críticas – estamos ansiosos por 
ter notícias suas!

Patrick Hager
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Sempre prontos para os nossos clientes

A nossa equipa – sempre pronta para os nossos clientes!
Relativamente a questões e encomendas, por favor contacte os nossos 
representantes de vendas, a nossa equipa de vendas em Duisburgo ou o 
seu distribuidor de produtos odontológicos. Pode encontrar informação 
detalhada e atualizada sobre os nossos produtos na Internet em: 
www.hagerwerken.de e www.miradent.de

Assistência à exportação
Susanne Bah, s.bah@hagerwerken.de   - 45
Anneli Heyse, a.heyse@hagerwerken.de - 43
Lidia Benedetti, l.benedetti@hagerwerken.de - 42
Ajith Gnanasegaram, Ajith@hagerwerken.de - 24

Assistência técnica
technischer-service@hagerwerken.de  - 61

Diretor de Vendas e Marketing Europeu
Marcus van Dijk, m.vandijk@hagerwerken.de - 16

Diretor de Vendas Europeu
Jörg Zensen, j.zensen@hagerwerken.de +49 (172) 210 72 03

Diretor de Vendas na Áustria/Suíça
Simone Krug-Trummer, s.krug@hagerwerken.de +43 (664) 150 1417

Diretor de Vendas em França/Espanha/Portugal 
Séverine Sánchez, s.sanchez@hagerwerken.de +34 (687) 381 020

Diretor de Vendas na Região do Adriático 
Klaudija Primorac, klaudija@hagerwerken.de +385 (98) 997 4678

Marketing para exportação 
Samy Mamlouk, s.mamlouk@hagerwerken.de - 17

Diretor de Vendas Júnior 
Pedro Nkanu, p.nkanu@hagerwerken.de - 41

A nossa equipa em Duisburgo  
está disponível:
Seg. – Ter.  08:00 – 17:00
Sex.  08:00 – 15:30
Tel.: +49 (203) 99269 + número de extensão
Fax: +49 (203) 299283

Sede alemã

Hager Worldwide Corporate Office Hickory, Carolina do Norte

Hager Polonia Corporate Office Wroclaw (Breslau), Polónia
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06 Impressão
A nova Moldeira de Impressão com técnica de folha patenteada é um 
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Aachen). Os pilares de implantes penetram rapidamente na folha e com 
elevada precisão. Permite grandes poupanças de tempo e custos pois não 
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Desde 1967, a Miraject tem-se destacado pela liderança e qualidade. Mais 
de 500 milhões de cânulas aplicadoras arredondadas e dobráveis garan-
tirão uma aplicação precisa e garantem de líquidos e pastas.

17 Dique de borracha
Excelente qualidade e força de fixação constante duradoura. A nossa 
“fórmula” em aço inoxidável garante elevada precisão, e as braçadeiras 
ajustam-se individualmente ao respetivo dente. Oferecemos todas as bra-
çadeiras opcionais em preto braço não-refletor, p. ex. ideal para utilização 
em microscópios e lupas.

24 Obturações/Endodontia
Vários auxiliares poupam tempo ao dentista oferecendo, p. ex. a nossa 
impressora de fissuras para obturações compostas, o nosso Crown-Click 
atraumático ou o cimento para o canal radicular N2 para casos difíceis.

32 Especialistas Dentárias
Vasta gama de produtos inovadores tais como o Reso-Pac, um “gesso auto-
-dissolvente na boca”, GapSeal A prevenção contra a Peri-implantite, abre-
-bocas Mirahold para manter as bocas abertas e muito mais...

52 Assistência e Motivação ao Paciente
Os nossos modelos de estudo educam os doentes e consciencializam 
para próteses de elevada qualidade. Além disso, temos uma vasta gama 
de brinquedos para recompensar jovens doentes corajosos.

60 Dispositivos
Durante mais de 30 anos, temos sido um parceiro de confiança para uni-
dades cirúrgicas modernas de radiofrequência. O nosso LaserHF oferece a 
combinação perfeita de tecnologia Laser e radiofrequência.

65 Proteção e Higiene
Como líder de mercado para proteção dos olhos em medicina dentária, 
não enfatizamos apenas a segurança, mas também o conforto e o design 
com estilo. Além da nossa série iSpec, oferecemos viseiras faciais e óculos 
de proteção H&W a preços económicos.

74 miradent®
A nossa oferta em cuidados domiciliários de profilaxia: Uma gama com-
pleta de produtos de cuidados desde a infância à terceira idade. Na nossa 
campanha “Mastigue contra a Placa”, educamos as pessoas acerca dos be-
nefícios do Xilitol, p. ex. efeitos anti-cariogénicos.

95  Produtos de Laboratório e Pequeno  
Equipamento
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consumíveis. Os “best sellers” altamente apreciados são: Occlu Spray, líqui-
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Micromotor Bravo portátil.

Airsonic Absorbo Box 108
Airsonic Adapters 108
Airsonic Alu-Oxyd 108
Airsonic Mini Sandblaster 108
Algilock 8
Algilock Cleaner Plus 9
Algilock Parcial 9
Algilock Pedo 9
Algilock Perfurada 8
Algiloid 9
Algimix 99
Alminax 96
Alminax Rite-Bite 96
Amalgam Well 27
Anti-Stress Tooth 59
Apply-Tips 11
APT Gas 106
APT III Burner 106
Aquamed 74
Artiholder 27
Astro Clean 38
Astro Clean 71

Balance Articulator 102
Balance De Luxe Articulator 103
Balance Facebow 102
Balance Mounting Plates 103
BD-Steribox 45
B-EX / C-EX 26

Blue-Flame 1500 106
Bravo Marathon Portable III 104
Bravo Portable II 104
Bravo TD III 104
Brillant 36
Brillant Anti-Fog 36

Calci-Line 25
Carat Base Paste 100
Carat Biopaque 100
Carat Ecoline 100
Carat Ecoline Enamel 101
Carat Ecoline Overglaze 101
Carat Modeling Liquid 101
Carebrush supersoft 76
Carebrush white 76
CC-Shield 71
Chiru-Cleaner 40
Chirurgo-Suc I 40
Clean-Jet Powder 43
Clip-Clap 45
Cold-Bag 37
Compo Blitz 44
Compo-Brush 44
Contact Gauge 27
Corund SC 96
Cotton-Clip 39
Cottoroll 39
Crown Click De Luxe 26

Cyano Fast / Cyano Retarder 25
Cyano Pipetas 25

Dapp-a-Way 42
Del-Ject 27
Dento Box I   86
Dento Box I + II 53
Desmoclean 31
Diluente Vernax 97
Dipol 95
Dosing Bottle 44
Durotanic Mouth Mirror 36

Emmenix Film Holder 48
Emmenix Flap 48
Endo N2 31

Fit-N-Fix 39
Fit Rubberdam  
Cervical Clamp 214 20
Fit Rubberdam Clamp Board 17
Fit Rubberdam Clamp Forceps 18
Fit Rubberdam Clamps 20 - 23
Fit Rubberdam Clamps Black 20
Fit Rubberdam  
Clamps para crianças 21
Fit Rubberdam Eliot Separator 19
Fit Rubberdam Folding Frame 19
Fit Rubberdam-Latex 18

Fit Rubberdam  
Perforating Template 17
Fit Rubberdam Punch 18
Fit Rubberdam Starter Kit I 17
Fit Rubberdam Starter Kit II 17
Fit Rubberdam Steel Frame 19
Fit Rubberdam T-Clamps 21
Flexbrush 39
Flex-O-Bol 99
Funny Animalss   87

GapSeal 10
Glas Bead Heater 105
Gripit 26

Hager iSpec BT Fit 69
Hager iSpec Classic Fit 67
Hager iSpec Comfort Fit 69
Hager iSpec Fit OTG 71
Hager iSpec Flexi Fit 68
Hager iSpec Flexi Fit II 68
Hager iSpec Pure Fit 66
Hager iSpec Pure Fit II 66
Hager iSpec Safety Fit 67
Hager iSpec Safety Fit II 67
Hager iSpec Slim Fit 70
Hager iSpec Slim Fit UV 70
Hager iSpec Softflex Fit 66
Hager iSpec Steril Fit 70



5

Índice de produtos

Hager iSpec Steril Fit OTG 70
Hager iSpec Sunshine Fit 67
Hager iSpec Super Lite Fit 69
Hager iSpec X Fit 68
Hager Outbacks 65
halitosis spray  84
Happy Morning 77
Happy Morning De Luxe 77
Happy Morning Travel Kit 77
Happy Morning Xilitol  77
hf1 Surg bipolar 61
hf bipolares Fórceps 62
hf Elétrodo neutro 62
hf Elétrodos 62
hf Surg 61
H&W Classic 72
H&W Featherlight 72
H&W Kids Protect 72
H&W Logic 73
H&W OTG II 73
H&W Panorama 72
H&W Panorama II 73
H&W Sports Pro 73
H&W Super Fit UV (OTG) 73

Infant-O-Brush   86
Integra Cart De Luxe I - III 64
Integra Cart Fit-On Tray 64
Integra Cart Smart 64
I-Prox Care Set  83
I-Prox L  81
I-Prox P  83

Kid‘s Brush   87
Kisag Burner 106
Koni-Cast 103

LaserHF «comfort» 60
LaserHF Curver (não ilustrado)
LaserHF Faser Cutter  
(não ilustrado) 62
LaserHF peça de mão para  
branqueamento 63
LaserHF Pontas de fibra 62
LaserHF soluções PDT 63
laservision 63
Liftbox 35

Matrix-Spanner 35
McTooth Caneca 59
McTooth Mirror 53
Membranbox Medium 53
Membranbox Small e XXL 53
Micro-Etch 25
Mira-2-Ton Solution 42 + 84
Mira-2-Ton Tablets  84
Mirabol 99
Mirabrush 11
Miracast 103
Mira Clean 44
Miraclean-Implant Black 32
Mira-Clin hap 42
Miraclin Implant 80
Mira-Clin P 42
Miraclip 38

Miracold Plus 37
Mira-Dapp 11
miradent Demo Box 110
miradent Demo Show Case 110
miradent Hourglass   86
miradent Mouth Mirror   83
miradent Shopping Bag 110
Miradont-Gel 33
Mira-Duo 53
Mirafit 3 em 1 29
Mirafit BC 28
Mirafit Carbon and White 29
Mirafit Core 28
Mirafloss  80
Mirafloss Big 80
Mirafloss Implant chx  80
Mirafluor  C 79
mirafluor chx 78
mirafluor-gel  46
mirafluor-k-gel 46
Mirafluorid 46
Mirafluor-Tray 46
Miraglu  32
Mirahold 34
Mirahold -Block 34
Miraimplant  32
Miraject 15
Miraject Endo Luer 13
Miraject Endo Rinse 13
Miraject Endotec Duo 14
Miraject Endotec Luer 14
Miraject Flexi Tip 14
Miraject Luer 15
Miraject PL Super 13
Miraject P / P Super 13
Miralay 35
Miramask 39
Miramatic 16
Miramatic-Box 16
Miramatic  Holder 15
Miramatic Holder Plus 15
Mirapont 98
Mirapont Agent Plus 98
Mirapont Silifit 98
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Miratray® Implant
Moldeira de impressão para implantes com 
técnica de folha patenteada
•	Poupa-lhe a si e ao seu paciente uma visita adicional do paciente e 

custos laboratoriais
•	Recolha de impressões controlável e segura com clara visualização de 

postes de implantes
•	Obtém-se uma impressão clara, dado que a folha atinge os postes do 

implante com precisão
•	Sem transbordo de material de impressão 
•	Personalizável, fácil de usar e económica
•	Disponível em três tamanhos para a maxila e mandíbula (dêntula e 

edêntula)
•	Adequado para todos os materiais de impressão de implantes e sistemas 

de implantes

Descrição do artigo Tamanho Conteúdo REF

Kit Intro  6 x 1 unidade 
(Superior/Inferior pequeno, médio, grande)

6 unid.      101 250

Superior, S1     pequeno 6 unid.    101 251

Superior, S2 médio 6 unid. 101 252

Superior, S3 grande 6 unid. 101 253

Inferior, I1 pequeno 6 unid. 101 254

Inferior, I2 médio 6 unid. 101 255

Inferior, I3 grande 6 unid.  101 256

Miratray® 3 em 1
3 etapas de trabalho numa só – impressão, 
contra-impressão, registo de mordida
•	Economia de tempo: Obtém-se uma impressão dupla (maxilar superior e 

maxilar inferior) numa só etapa
•	Economia de materiais: Impressão parcial com correlação direta da oclusão
•	Fácil para o paciente: Mais rápida e menos reflexo faríngeo
•	Material de rede transparente e resistente à rutura
•	Dimensionalmente estável com pega reforçada
•	Codificada por cores

Descrição do artigo Conteúdo REF
Posterior, verde   36 unid.      101 270

Quadrante, amarelo     36 unid.    101 271

Anterior, lilás 32 unid. 101 272

Arcada completa, azul 28 unid. 101 273

Miratray® Mini
Para impressões individuais de coroas e pontes pequenas
•	Moldeira de plástico descartável económica
•	Pode ser facilmente deslizada em pinças corrugadas
•	Excelente para os pacientes, evita o reflexo faríngeo
•	Economiza material de impressão

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratray Mini 50 unid. 101 102

Muitas vezes exige uma adaptação 
trabalhosa

Encaixe perfeito

“Deixa de ser necessário preparar uma moldeira individual em laborató-
rio = economiza tempo (consulta) e custos para o paciente.“
Petra Weidenmüller, Magdeburgo
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Miratray® Parcial
Moldeira parcial de plástico em três formas
•	Excelente para os pacientes com impulso para reflexo
•	Economiza material de impressão 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Saco, PR direita 12 unid.      101 178
Caixa, PR direita 100 unid.       101 148

Saco, PL esquerda 12 unid.        101 176

Caixa, PL esquerda 100 unid.      101 146

Saco, PM central 12 unid.         101 177

Caixa, PM central 100 unid.      101 147

Gama II, as 3 formas sortidas 100 unid.    101 151   

Miratray® 140°
Moldeira de plástico própria para autoclave
•	Transparente e robusta
•	A elevada retenção do material de impressão é obtida por “recipientes 

de retenção” especiais
•	Prática: pode ser rotulada com caneta de feltro
•	Disponível em três tamanhos (p, m, g) 

Descrição do artigo Tamanho Conteúdo REF
Conjunto sortido (3 x cada maxilar superior e inferior) 6 unid.      101 155

Superior, AS 1 pequeno 6 unid.        101 156

Superior, AS 2 médio 6 unid.        101 157

Superior, AS 3 grande 6 unid.        101 158

Inferior, Al 1 pequeno 6 unid.        101 160

Inferior, Al 2 médio 6 unid.       101 161

Inferior, Al 3 grande 6 unid.        101 162

AS = Próprio para autoclave superior    AI = Próprio para autoclave inferior

Miratray®
Moldeira descartável fabricada em plástico branco
•	Económica e sólida
•	Excelente retenção do material de impressão por “recipientes de reten-

ção” especiais
•	Prática: pode ser rotulada com caneta de feltro
•	Moldeira completa disponível em três tamanhos (p, m, g)

Descrição do artigo Tamanho Conteúdo REF
Superior, S1 pequeno 50 unid.      101 140

Superior, S2 médio 50 unid.        101 141

Superior, S3 grande 50 unid.        101 142

Inferior, I1 pequeno 50 unid.        101 143

Inferior, I2 médio 50 unid.        101 144

Inferior, I3 grande 50 unid.        101 145

Superior, S1 pequeno 12 unid.      101 170

Superior, S2 médio 12 unid.      101 171

Superior, S3 grande 12 unid.      101 172

Inferior, I1 pequeno 12 unid.      101 173

Inferior, I2 médio 12 unid.      101 174

Inferior, I3 grande 12 unid.      101 175

S = Superior, I = Inferior

Gama I, sortida 50 unid.   101 149   

Retenção

PR

AS

AI

PL

PM

Gama I 
50 moldeiras completas/parciais em nove modelos, sortidas: 
Forma: I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM 
Quantidade: 10 10  5  5  5  5  3  3 4 

Gama II 
100 moldeiras parciais em três formas, sortidas: 
Forma: PL PR PM  
Quantidade: 33 33   34
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Miratray® Spray
Spray adesivo
•	Agente adesivo em spray ideal para moldeiras
•	Para melhor adesão do material de impressão em moldeiras de plástico 

e de metal
•	Uso exclusivo em combinação com material de impressão

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratray Spray 200 ml 554 210

Algilock
Moldeira extremamente durável
•	Os “aros de retenção” retêm o material de impressão sem adesivos
•	Pegas e cristas soldadas a laser para uma interligação sólida
•	Para maxilares dêntulos 
•	Aço inoxidável resistente a corrosão de alta qualidade
•	Alta durabilidade, máxima estabilidade da forma e aspeto conservado a 

longo prazo   
•	Próprio para autoclave sem perda de qualidade
•	Apenas a Algilock oferece esta variedade única de modelos e a máxima 

qualidade garantida
•	A pedido, a Algilock está disponível para a maxila e mandíbula como:
  - Algilock parcial (perfurada/não-perfurada) 
 - Algilock pedo (ortodontia)  
 - Algilock edêntula (perfurada) 

Descrição do artigo Tamanho USA REF
Superior, BS 5 xx-grande U11     101 006

Superior, BS 3 x-grande U12 101 004

Superior, BS 2A grande U13 101 042

Superior, BS 2 médio U14 101 003

Superior, BS 1 pequeno U15 101 002

Inferior, Bl 5 xx-grande L11     101 011

Inferior, Bl 3 x-grande L12 101 009

Inferior, Bl 2A grande L13 101 043

Inferior, Bl 2 médio L14 101 008

Inferior, Bl 1 pequeno L15 101 007

Conjunto com 10 moldeiras (5 superiores, 5 inferiores)       101 001

BS = Dêntulo Superior    BI = Dêntulo Inferior

Algilock Perfurada
Moldeira perfurada
•	Para maxilares dêntulos
•	Aço inoxidável resistente a corrosão de alta qualidade
•	Máxima qualidade, durabilidade, acabamento brilhante e estabilidade da forma
•	Os aros de retenção retêm o material de impressão - sem necessidade de adesivo
•	Pegas e crista palatina soldadas a laser
•	Própria para autoclave sem afetar o acabamento

Descrição do artigo Tamanho USA REF
Superior, PS 6 x-grande 7 101 036

Superior, PS 5 grande 5 101 034

Superior, PS 4 médio 4 101 033

Superior, PS 3 pequeno 1 101 032

Inferior, Pl 6 x-grande 24 101 041

Inferior, Pl 5 grande 22 101 039

Inferior, Pl 4 médio 21 101 038

Inferior, Pl 3 pequeno 20 101 037

Conjunto com 8 moldeiras (4 superiores, 4 inferiores)       101 031

PS = Perfurada Superior    PI = Perfurada Inferior



• IMPRESSÃO •

9

Algilock Parcial
Moldeiras parciais / metades de moldeiras
•	Para maxilares dêntulos
•	Aço inoxidável resistente a corrosão de alta qualidade
•	Máxima qualidade, durabilidade, acabamento brilhante e estabilidade 

da forma
•	Os aros de retenção retêm o material de impressão - sem necessidade 

de adesivo
•	Pegas e crista palatina soldadas a laser
•	Própria para autoclave por muitos anos sem afetar o acabamento

Descrição do artigo REF
Conjunto PR e PL não-perfurado 101 030

Separada, PPR direita perfurada 101 044

Separada, PPL esquerda  perfurada 101 045

Algilock Pedo
Moldeiras ortodônticas perfuradas - pequenas
•	Para maxilares dêntulos, especialmente para odontopediatria

Descrição do artigo REF
Inferior, PI 2 101 046

Superior, PS 2 101 047

Algiloid®
Material de impressão hidrófilo de alta precisão
•	Alternativa favorável às impressões em silicone 
•	A moldeira permanece na boca por apenas aprox. 3 min.  
•	Manuseio fácil e rápido 
•	Eliminação ecológica com o lixo doméstico 
•	Combina as vantagens do hidrocolóide de ágar com as do alginato 
•	Pontas para cânula (embalagem de 2) disponíveis separadamente 

mediante pedido

Impressões altamente precisas, económicas e rápidas com o Sistema Algiloid
O sistema Algiloid consiste em material hidrófilo algiloid como “corpo 
leve” e alginato comum como “corpo pesado”. O material deve ser utilizado 
pré-aquecido.

Descrição do artigo REF
Caixa com 48 ampolas cilíndricas 101 401

Seringa Algiloid III, incl. 2 acessórios 101 405

Algilock Cleaner® Plus
Removedor de alginato
•	 Limpeza em banho de imersão sem impacto mecânico, sem ultrassons, 

sem arranhões 
•	Decompõe a estrutura orgânica do material de impressão, sem efeito  

agressivo ou cáustico, sem corrosão
•	Mesmo após várias limpezas, as moldeiras não mancham
•	Biodegradável e com pH neutro, sem fosfatos, odor agradável
•	Para aprox. 500 moldeiras

Remove facilmente gesso e alginatos das moldeiras, instrumentos e espá-
tulas. Sem limpeza árdua e demorada, basta adicionar 50 g a 1 l de água 
morna e deixar atuar por aprox. 15 – 30 minutos. Também pode ser utiliza-
do numa unidade ultrassónica. Não adequado para moldeiras de alumínio.

Descrição do artigo Conteúdo REF
Algilock Cleaner Plus      1000 g 554 104
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• APLICAÇÃO •

GapSeal®
A arma decisiva contra peri-implantite
•	Sela lacunas em implantes e espaços ocos
•	Detém duradouramente a infiltração de germes em espaços ocos 
•	Elimina o risco de reinfeção de tecido peri-implantar
•	Evita eficazmente uma causa principal para peri-implantite
•	Estudo clínico bem-sucedido há mais de 20 anos realizado pela Universi-

dade de Düsseldorf, Alemanha
•	Manuseio e aplicação rápidos e fáceis

Descrição do artigo REF
Conjunto GapSeal (aplicador com 10 Pontas)     152 041

Embalagem de recarga GapSeal (10 Pontas a 0,06 ml) 152 040

Aplicador separadamente 152 042

Após a remoção da tampa de fecho, o Gap-
Seal pode ser aplicado diretamente, bastando 
rodar o parafuso de transporte.

Imediatamente após a aplicação, os implan- 
tes são generosamente abastecidos com Gap- 
Seal. O implante fica selado hermeticamente 
com GapSeal, não deixando quaisquer 
espaços ocos ao inserir o parafuso de 
retenção.

Selagem de lacunas contra peri-implantite
Devido a restrições de fabrico, as lacunas e os espaços ocos  

entre o implante e as superestruturas são inevitáveis em todos os 
implantes compostos.

Estas lacunas podem ser minimizadas em função da precisão de fabrico. 
Contudo, nunca são completamente antibacterianas pois existe uma liga-
ção aberta com a cavidade oral colonizada por agentes patogénicos,  
fungos e bactérias. O espectro de germes colonizados nos espaços ocos 
consiste numa grande quantidade de bactérias Gram-negativas, na sua 
maioria anaeróbicas, como ocorre no caso da peri-implantite. Estes interio-
res de implante húmidos e quentes proporcionam um ambiente ideal para 
a proliferação de bactérias e causam também parcialmente afeção de  
fungos e agentes patogénicos. Já há 20 anos, na Clínica para Cirurgia Oral 
e Maxilo-facial da Universidade Heinrich-Heine, em Düsseldorf, Alemanha 
sob a direção do Prof. Dr. Fritzemeier, iniciou-se a descoberta de uma solu-
ção para este problema. A lacuna entre o pilar e o implante é, em média, 
«apenas» 45 mícrones, enquanto a maioria dos germes relevantes possui 
um tamanho entre 0,5 mícrones e 4 mícrones.  
Com base em estudos aprofundados e testes, foi desenvolvido um mate-
rial que sela todas as lacunas capilares e espaços interiores do implante 
composto antibacteriano.
O GapSeal tem por base uma composição de ingredientes de matriz de 
silicone especial que cria uma barreira, prevenindo eficazmente a infiltra-
ção e colonização de bactérias. É utilizado imediatamente após a inserção 
do implante com a primeira fixação do parafuso de retenção. Como tal, o 
implante fica protegido contra a colonização de bactérias, vírus e fungos 
logo desde o início. O GapSeal é muito fácil de aplicar, pois o material é 
fornecido em cartuchos de pequena dose, juntamente com um aplicador 
especial.
O GapSeal sela as lacunas e os espaços ocos que ocorrem em cada implante 
composto, evitando assim eficaz e duradouramente a colonização de ger-
mes nestes espaços ocos e eliminando o risco de reinfeção/microinfiltração 
do tecido peri-implantar, uma das principais causas de peri-implantite.

Propriedades do GapSeal:
•	Proteção duradoura, hermética, sem formação de microlacunas
•	Previne a microinfiltração
•	Ideal para implantes montados
•	Delicado para o tecido
•	Material altamente viscoso e transparente (matriz de silicone)

Vídeo
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Apply-Tips®
Pontas aplicadoras finas
•	Para aplicação precisa de líquidos e pastas
•	Extremidades dobráveis para áreas de difícil acesso
•	Uso económico de materiais dispendiosos (tais como adesões,  

medicamentos, etc.)
•	Resistente ao ácido contra união e outros materiais
•	Caixa doseadora higiénica para remoção individual
•	Disponível em três tamanhos

Descrição do artigo Conteúdo REF
Média (normal), pega azul   100 unid.     605 510    

Média (normal), pega azul    5 x100 unid.      605 511

Fina, pega branca 100 unid.     605 512    

Fina, pega branca 5 x100 unid.      605 513    

Cónica, pega verde 100 unid.    605 514   

Cónica, pega verde 5 x100 unid.      605 515    

Mirabrush®
Escova aplicadora dobrável
•	Escova descartável completa
•	Dobrável: pode ser dobrada em qualquer ângulo
•	Economiza tempo: sem substituição de escovas
•	Segura: sem perigo de infeção cruzada
•	Pega amarela = escova pontiaguda, aplicação exata
•	Pega azul: escova plana, aplicação superficial

Embalagem doseadora

Descrição do artigo Conteúdo REF
Normal 10 cm, amarelo/pontiaguda 100 unid.     605 460   

Normal 10 cm, azul/plana  100 unid.     605 461    

• APLICAÇÃO •

Mira-Dapp
Recipiente dappen descartável com bandeja azul
•	Uso económico de materiais dispendiosos
•	Proteção contra evaporação e luz
•	Com o pincel submerso, a adesão não fixa durante até 24 horas
•	Higiénico, limpo e economiza espaço
•	Podem ser colocados vários líquidos na bandeja ao mesmo tempo
•	O aplicador fica posicionado na vertical no recipiente
•	A bandeja azul é própria para autoclave

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mira-Dapp, Conjunto 250 unid. + 1 bandeja 605 465

Mira-Dapp, Bandeja separadamente 605 466
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• APLICAÇÃO •

• INJEÇÃO •

Endotec Luer Duo

0,3 x 25 mm/30G

REF 254 233

0,4 x 25 mm/27G

REF 254 232

0,5 x 25 mm/25G

REF 254 231

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

0,6 x 25 mm/23G

REF 254 230

Standard

Miraject PL Super 
(Luer)

0,9 x 22 mm/20G

REF 254 214

0,3 x 40 mm/30G

REF 254 222

Miraject Endo Luer
0,5 x 40 mm/25G

REF 254 215 

Miraject P  
(Cartucho) 0,8 x 25 mm/21G

REF 254 206 

Miraject P Super  
(Cápsula) 0,9 x 32 mm/20G

REF 254 207

Endotec Luer

0,3 x 25 mm/30G

REF 254 219

0,4 x 25 mm/27G

REF 254 228

0,5 x 25 mm/25G

REF 254 218

0,6 x 25 mm/23G

REF 254 217

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

0,8 x 25 mm/21G

REF 254 216

Miraject Endo Luer

Carpule

Miraject 40/10 0,3 x 10 mm

REF 254 205

Miraject 17/42 0,5 x 35 mm 
REF 254 200

Miraject 30/42 0,4 x 35 mm

REF 254 202

Miraject 17/23 0,5 x 21 mm

REF 254 201

Miraject 30/23 0,4 x 21 mm

REF 254 203

Miraject 40/23 0,3 x 21 mm

REF 254 204

Luer

0,5 x 42 mm

Miraject Luer 30/42 0,4 x 42 mm
REF 254 212

Miraject Luer 30/23 0,4 x 23 mm
REF 254 213

Miraject Luer 17/23 0,5 x 23 mm
REF 254 211

Miraject Luer 17/42
REF 254 210

3  x  a f i a
d

a

30G 

30G 

30G 

30G 

20G

30G

27G 

27G 27G 

27G 
27G 

27G 

21G 21G 

23G 

23G 

25G 

25G 
25G 

25G 

25G 
25G 

20G 

25G

50 anos 
com máxima qualidade
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Miraject® P / P Super
Cânula para materiais tipo pasta
•	Sem corte, dobrável e embalada estéril individualmente
•	Para ampolas cilíndricas
•	Codificada por cores

Embalagem com 100 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject P   0,8 mm 21 25 mm 254 206

Miraject P Super 0,9 mm 20 32 mm 254 207

Miraject® Endo Luer
Cânula aplicadora Luer sem corte comprida
•	 Aplicação de líquidos e pastas no canal radicular
•	Medidas controláveis mais finas
•	Em dois tamanhos: 0,3 mm (calibre 30) e 0,5 mm (calibre 25), fácil de 

inserir no canal radicular
•	Para seringas com ponta Luer
•	Codificada por cores

Embalagem com 100 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject Endo Luer, fina 0,3 mm 30 40 mm 254 222

Miraject Endo Luer, média  0,5 mm 25 40 mm 254 215

Miraject® PL Super
Cânula aplicadora Luer sem corte curta
•	  Para aplicação de líquidos, géis e para irrigação de canais radiculares 

mais amplos
•	Embalada estéril
•	Dobrável
•	Para seringas com ponta Luer

Embalagem com 100 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject PL Super 0,9 mm 20 22 mm 254 214

• APLICAÇÃO •

Miraject® Endo Rinse
Sistema de irrigação conveniente para canais 
radiculares, etc.
•	Composto por seringa descartável e cânula sem corte, embaladas estéreis
•	Seringa: para 3 ml de líquido, com 1/10 ml de calibração
•	Cânula: cânula sem corte, fina, comprida e dobrável (0,5 mm/25 G x 32 mm)

Embalagem com 50 seringas descartáveis e 50 cânulas

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject Endo Rinse 0,5 mm 25 32 mm 254 220

50
+ 50
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• APLICAÇÃO •

Miraject® Endotec Luer
Cânula especial para irrigação com abertura lateral
•	Processo de irrigação eficaz, extra delicado
•	A abertura lateral evita pressão no ápice
•	Extremidade de cânula redonda – baixo risco de perfuração
•	Também ideal para irrigação delicada de bolsas periodontais
•	Embalada estéril
•	Para seringas com ponta Luer
•	Codificada por cores

Embalagem com 25 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject Endotec Luer   0,8 mm 21 25 mm 254 216

Miraject Endotec Luer  0,6 mm 23 25 mm 254 217

Miraject Endotec Luer  0,5 mm 25 25 mm 254 218

Miraject Endotec Luer  0,4 mm 27 25 mm 254 228

Miraject Endotec Luer   0,3 mm 30 25 mm 254 219

Miraject® Endotec Duo
Cânula especial com duas aberturas laterais      
•	Processo de irrigação eficaz, extra delicado
•	Duas aberturas laterais evitam pressão no ápice
•	Extremidade de cânula redonda – baixo risco de perfuração
•	Também ideal para irrigação delicada de bolsas periodontais
•	Embalada estéril
•	Para seringas com ponta Luer
•	Codificada por cores

Embalagem com 25 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject Endotec Duo  0,6 mm 23 25 mm 254 230

Miraject Endotec Duo  0,5 mm 25 25 mm 254 231

Miraject Endotec Duo  0,4 mm 27 25 mm 254 232

Miraject Endotec Duo   0,3 mm 30 25 mm 254 233

Miraject® Flexi Tip
Pontas aplicadoras com Luer-Lock
•	Ponta pré-curvada com agulha de plástico sem corte
•	Muito flexível e estável na forma
•	Para aplicação exata e dosagem de pastas altamente fluidas e líquidos
•	Uso exclusivamente descartável

Descrição do artigo REF

Miraject Flexi Tip Intro Kit  
(3 seringas 21G a 1 ml e 10 pontas descartáveis)

254 240

Miraject Flexi Tip 21G, ø 0,6 – 0,8 mm x 24 mm
(25 pontas descartáveis) médias

245 241

Miraject Flexi Tip 27G, ø 0,2 – 0,4 mm x 20 mm
(25 pontas descartáveis) finas

254 242

Miraject Flexi Tip 21G

ø 0,6 – 0,8 mm x 24 mm

Miraject Flexi Tip 27G

ø 0,2 – 0,4 mm x 20 mm



• INJEÇÃO •

Com marcação de injeção 
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Miraject®
A cânula de injeção no mercado odontológico
•	A cânula descartável clássica para ampolas cilíndricas 
•	Tem sido a marca de qualidade por mais de 50 anos: mais de 400 milhões 

de cânulas Miraject que satisfazem os mais elevados padrões de qualidade
•	Fabricada sob os mais rigorosos controlos de qualidade
•	Satisfaz os mais elevados requisitos de higiene de injeção, cada agulha 

está equipada com um selo de controlo de esterilidade
•	Corte de lanceta triplo – quase indolor
•	Marca de injeção – orientação
•	Revestimento de silicone – comportamento deslizante ideal

Embalagem com 100 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject 17/42 0,5 mm 25 35 mm 254 200

Miraject 17/23 0,5 mm 25 21 mm 254 201

Miraject 30/42 0,4 mm 27 35 mm 254 202

Miraject 30/23 0,4 mm 27 21 mm 254 203

Miraject 40/23 0,3 mm 30 21 mm 254 204

Cânula curta para anestesia intraligamentar (não adequada para o sistema 
Miramatic): 

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject  40/10 0,3 mm 30 10 mm 254 205

Miraject® Luer
Cânula de injeção com cone Luer de plástico      
•	Para soluções injetáveis a partir de uma ampola
•	Para qualquer seringa descartável convencional
•	Embalada estéril e individualmente
•	Codificada por cores

Embalagem com 100 unidades

Descrição do artigo ø Calibre Comprimento REF
Miraject Luer 17/42 0,5 mm 25 42 mm 254 210

Miraject Luer 17/23 0,5 mm 25 23 mm 254 211

Miraject Luer 30/42 0,4 mm 27 42 mm 254 212

Miraject Luer 30/23 0,4 mm 27 23 mm 254 213

Miramatic® Holder Plus
Suporte de segurança sólido para seringas de 
injeção e cânulas de irrigação      
•	Nenhum risco de ferimento causado por agulhas pousadas abertas no 

carrinho
•	A tampa reutilizável com uma mão reduz o risco de ferimentos
•	A seringa fica posicionada na vertical na própria tampa protetora 
•	A mola de fixação retém firmemente a tampa protetora
•	Aço inoxidável, aprox. 240 g
Ponta: Complemento perfeito para o sistema Miramatic

Descrição do artigo REF
Miramatic Holder Plus 355 466

Miramatic Holder 355 465

   3  x  c o r t e

Com selante de papel

Miramatic®  
Holder

•	A seringa fica posiciona-
da na vertical na própria 
tampa protetora

•	 200 g de estabilidade segura
•	Aço inoxidável, próprio 

para autoclave
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• INJEÇÃO •

clique

pl
op

p
Miramatic®
Sistema de seringa de segurança inovador de 
funcionamento com uma mão
•	“Sistema sem toque”:  Risco inexistente de contacto direto com agulhas 

contaminadas com sangue e saliva para o dentista e o assistente
•	Risco inexistente de infeção com VIH, hepatite e outros germes devido a 

tampa reutilizável ou descarte de cânulas usadas
•	Risco inexistente proveniente de cânulas usadas
•	Não é necessário aparafusar e desaparafusar, mais de 70% de economia 

de tempo

Mais informações em www.miraject.de

O Conjunto de Segurança Miramatic: 1 seringa, 3 caixas, 1 aparelho de 
fixação na mesa e 1 Embalagem de agulhas Miraject (modelo 30 / 23)

Descrição do artigo REF
Conjunto com seringa de 1 anel 355 471

Conjunto com seringa de 3 anéis 355 469

Conjunto com seringa com pega em T 355 473

Miramatic®-Box
Caixa de descarte patenteada
•	Com tampa automática, abre ao premir um botão
•	Descarte de cânulas usadas e de outros produtos contaminados com 

sangue e saliva, tais como bisturis, seringas descartáveis e similares 
•	Armazenamento absolutamente seguro devido a tampa firmemente fixa 

com bloqueio de segurança
•	Abertura para desbloqueio da seringa Miramatic e para descarte de 

cânulas Miraject
•	A abertura pode ser alargada gradualmente ao puxar a aba para fora
•	Aparelho de fixação na mesa para colocação firme da caixa

Descrição do artigo REF
5 caixas, 1 aparelho de fixação na mesa 355 468

Aparelho de fixação na mesa, separadamente 355 472

“O “Sistema sem toque” convenceu-me. No nosso consultório, temos 
nos deparado com o risco de contacto com agulhas contaminadas 
com sangue e saliva há muito anos e reduzimos ao mínimo o risco de 
infeção. No seguimento da injeção, o suporte de segurança assegura 
que a seringa à mão e pode ser descartada sem contacto + guardada 
em segurança após a utilização.“
Dr.ª Gabriele Schmeichel, Lückstedt

Facilita a adesão à Diretiva europeia 2010/32/UE relativa à 
prevenção de ferimentos causados por instrumentos afiados/
pontiagudos.

Lesão devido a 

 picada de agulha

Sistema de Segurança

Miramatic

Conteúdo: 2,1 l

Seringa MIRAMATIC

Se
ri

ng
a 
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A
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Vídeo
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• DIQUE DE BORRACHA •

Fit® Rubberdam Clamp Board
Placa de grampos disponível com e sem grampos 
Placa em aço inoxidável, com 8 grampos 
2 x N.º 9, 1 x cada: N.º 2A, W2A, 5, 56, 203, 204   

Placa em aço inoxidável, com 12 grampos 
1 x cada: N.º 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A   

Placa em aço inoxidável, com 18 grampos 
1 x cada: N.º P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 
138, 139, 210, 211

Descrição do artigo REF
Placa de grampos com 8 grampos    355 330

Placa de grampos com 12 grampos    355 331

Placa de grampos com 18 grampos    355 332

Placa de grampos sem grampos (para 8 grampos)    355 327

Placa de grampos sem grampos (para 12 grampos)    355 328

Placa de grampos sem grampos (para 18 grampos)     355 329

Fit® Rubberdam Perforating 
Template
Para realizar os furos no dique de borracha antes 
da perfuração
•	Plástico sólido

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Perforating Template, 15 x 15 cm   355 318

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Equipamento básico n.º I para a técnica de dique 
de borracha
1 placa com 12 grampos completos
1 par de fórceps para grampos Fit
1 perfurador Fit 
1 armação de aço Fit grande 
1 brochura de 30 páginas sobre o dique de borracha Fit  

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Equipamento básico n.º II para a técnica de dique 
de borracha
1 placa com 12 grampos completos
1 par de fórceps para grampos Fit
1 perfurador Fit
1 látex Fit médio (36 folhas)
1 armação de dobrar Fit (plástico)
1 modelo perfurado
1 brochura de 30 páginas sobre o dique de borracha Fit

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Starter Kit I 355 320

Fit Rubberdam Starter Kit II 355 338
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• DIQUE DE BORRACHA •

Fit® Rubberdam Clamp Forceps
Para aperto suave dos grampos
•	Fixáveis arbitrariamente 
•	Sem inclinação do grampo
•	Comprimento: 17 cm

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Clamp Forceps 355 333

Fit® Rubberdam Punch
Para perfurações perfeitamente perfuradas, 
resistentes ao rasgo
•	Pino de perfuração constantemente móvel com o uso da margem 

completa de corte
•	Fabricado em aço inoxidável
•	Comprimento: 16 cm

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Punch 355 321

Fit® Rubberdam-Latex
Fabricado em borracha de látex natural
•	Médio: funcionamento extra suave devido a contacto proximal
•	Pesado: para uma retenção mais forte da gengiva
•	Alta resistência à tração devido à qualidade constante
•	Durabilidade mínima de um ano, se armazenado num local fresco
•	Folhas verdes (15 x 15 cm), pulverizada de um lado

Descrição do artigo Espessura Conteúdo REF
Fit Rubberdam-Latex, médio 0,18–0,23 mm 36 folhas 355 335

Fit Rubberdam-Latex, pesado 0,23–0,29 mm 36 folhas 355 336

Para uma inserção mais fácil e rápida do Dique de borracha em 
látex Fit no caso de pontos de contacto próximos, recomenda-
mos o uso do Miradont-Gel (página 33) como lubrificante.
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• DIQUE DE BORRACHA •

Fit® Rubberdam Eliot Separator
 Especificamente para alargamento de espaços 
interdentais por um curto período

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Eliot Separator 355 325

Fit® Rubberdam Folding Frame
Armação de plástico dobrável
•	Dobrável no centro, fácil acesso 
•	Evita reflexos na toma de raios-X, ideal para endodontia 
•	Próprio para autoclave
•	Peso: 16 g

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Folding Frame 355 319

Fit® Rubberdam Steel Frame
Armação robusta em aço inoxidável
•	Para aperto do dique de borracha sem perfuração
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Fit Rubberdam Steel Frame I = grande 355 324

Fit Rubberdam Steel Frame II = pequeno 355 323

7,7 cm

10,9 cm
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• DIQUE DE BORRACHA •

Fit® Rubberdam Clamps
Estilo marfim (labial)

Descrição do artigo REF
210 355 384

211 355 385

9 355 355

90N (não ilustrado) 355 371

Para crianças R + L
•	 Para os primeiros molares permanentes

Descrição do artigo REF
P-R 355 387

P-L 355 388

Fit® Rubberdam  
Cervical Clamp 214
Grampo especial
•	Para exposição do colo dentário e para retração temporária da gengiva
•	A fixação do parafuso garante uma aderência firme
•	Ideal, por exemplo, para fixação adesiva de facetas

Descrição do artigo REF
Grampo cervical 214     355 400

Estilo marfim (cervical)
Descrição do artigo REF
212 355 386

Com suporte de rolo de algodão
Descrição do artigo REF
Conjunto com grampos G-L e G-R       355 389

P-R P-L

211210

2129

G-L G-R

Os nossos grampos para dique de borracha Fit são fabricados em 
aço inoxidável e todos são ajustáveis com eficácia e precisão ao 
dente ao qual se destinam. O aço inoxidável com 0,66 mm de es-
pessura é utilizado para alta qualidade.

Fit® Rubberdam Clamps Black
Grampos para dique de borracha pretos não-refletores
•	 A superfície opaca bloqueia os reflexos luminosos da irrigação
•	Sem brilho durante os trabalhos com arcos ou câmaras intraorais
•	 Aço inoxidável de alta qualidade

Descrição do artigo REF Descrição do artigo REF
0 355 770 201 355 779

2 355 771 202 355 780

2A 355 772 206 355 781

5 355 773 207 355 782

7 355 774 210 355 783

8A 355 775 211 355 784

56 355 776 1AT 355 785

138 355 777 14T 355 786

139 355 778

8A 138

1AT211
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Fit® Rubberdam T-Clamps
Grampos em T (Tigre) para dique de borracha específico
•	Para a área labial, pré-molar e molar
•	Com retenções especiais para uma melhor fixação no dente

Grampo em T labial
Descrição do artigo REF
9T 355 754

Premolar T-clamps 
Descrição do artigo REF
1T 355 752

1AT 355 753

2T 355 750

2AT 355 751

Molar T-clamps 
Descrição do artigo REF
14T 355 758

56T 355 759

Fit® Rubberdam  
Clamps para crianças
Grampos para dique de borracha especiais para crianças
•	Especialmente desenvolvidos para a forma anatómica de dentes decíduos
•	Ideal para odontologia pediátrica

Descrição do artigo Quadrante REF
55E superior direito 355 723

54D superior direito 355 722

64D superior esquerdo 355 724

65E superior esquerdo 355 725

85E inferior direito 355 729

84D inferior direito 355 728

74D inferior esquerdo 355 726

75E inferior esquerdo 355 727

Kit com 8 grampos numa placa de grampos 355 720

Placa de grampos separadamente, sem grampos 355 721

9T

1T 1AT

2T 2AT

14T 56T

54D55E

65E64D

84D85E

75E74D
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Fit® Rubberdam Clamps
Grampos molares sem abas

Descrição do artigo REF
15 355 358

18 355 359

24 355 361

25 355 362

26 355 363

28 355 365

30 355 367

31 355 368

51 355 369

138 355 372

139 355 373

W8A 355 354

Grampos molares com abas
Descrição do artigo REF
200 355 374

201 355 375

5 355 349

56 355 370

202 355 376

205 355 379

7 355 350

203 355 377

204 355 378

7A 355 351

15 18

139 W8A

51 13826 28

2524

30 31

204 7A

5 56

200 201

202 205

7 203
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Fit® Rubberdam Clamps
Grampos molares com abas (para aderência 
profunda)

Descrição do artigo REF
3 355 346

4 355 348

8 355 352

8A 355 353

14 355 356

14A 355 357

Grampos pré-molares sem abas  
Descrição do artigo REF
W2A 355 345

22 355 360

27 355 364

29 355 366

Grampos pré-molares com abas  
Descrição do artigo REF
00 355 341

0 355 340

206 355 380

207 355 381

209 355 383

208 355 382

2 355 343

2A 355 344

14 14A

8 8A

3 4

Se a fricção do grampo for insuficiente, é possível uma ativação, 
por exemplo, com fórceps pontiagudos.

Os nossos grampos para dique de borracha Fit são fabricados 
em aço inoxidável e todos são ajustáveis com eficácia e precisão 
ao dente ao qual se destinam. O aço inoxidável com 0,66 mm de 
espessura é utilizado para alta qualidade.

2 2A

00 0

207206

208209

W2A 22

27 29
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Perfect Splint C
Bandas de ferulização pré-curvas em quatro tamanhos
•	Para ferulização, estabilização e implantação provisória
•	Economia de tempo: fácil de adaptar e fixar devido à forma em arco
•	O tamanho do arco dentário a tratar pode ser determinado de forma 

rápida e segura pelos arquétipos curvos (C1 - C4), 98 % de precisão de 
encaixe

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto combinado em aço inoxidável/plástico (PET) 8 unid. cada 153 000

Conjunto em aço inoxidável 8 unid. 153 001

Conjunto em plástico (PET) 8 unid. 153 002

Embalagens de recarga com 10 arcos e postiços disponíveis sob pedido.

Perfect Splint-System
Bandas de ferulização retas
•	Bandas em plástico (PET) ou aço inoxidável cortáveis para ferulização
•	Cada embalagem é suficiente para a ferulização de aprox. 200 dentes

Embalagem completa

Descrição do artigo REF

10 bandas em aço inoxidável e plástico (PET) cada,
auxílio de fixação (fio ortodôntico)  

152 280

Embalagem individual

Descrição do artigo REF
20 bandas em aço inoxidável, auxílio de fixação (fio ortodôntico)  152 281

20 bandas em PET, auxílio de fixação (fio ortodôntico) 152 282

Super-Splint De Luxe
Material de ferulização de múltiplas camadas
•	6 camadas cozidas em sobreposição de fita de fibra de vidro 

entrelaçada, ultrafina e sinalizada
•	4 mm de largura, para aprox. 25 aplicações

Super-Splint
Fita de fibra de vidro para ferulização e reforço
•	Extremamente flexível, fácil de adaptar, muito fácil de manusear e de aplicar
•	As diversas camadas de fita podem ser dispostas em sobreposição com compósito
•	Fita silanizada com 4 mm de largura, para até 50 aplicações

Descrição do artigo REF
Super-Splint De Luxe, fita de 50 cm 355 848

Super-Splint, fita de 3 m 355 849

Medição do arco dentário no modelo 
de gesso com um fictício.

Estrutura de ponte. 
Vista palatinal

5 mm de largura

5 mm de largura

C1

C2

C3

C4

5 mm de 
largura90 mm

4 mm de largura

6 camadas cozidas 
em sobreposição
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Micro-Etch
37 % de ácido fosfórico
•	Gel viscoso
•	Com corante azul para melhor visualização no esmalte
•	Facilmente medido a partir da seringa
•	Para aprox. 30 aplicações

Descrição do artigo REF
 Seringa de 2 ml com 3 cânulas 152 284

Outras agulhas de aplicação: Miraject Endo Luer (ver página 13)

Calci-Line®
Pronto para usar pasta de hidróxido de cálcio (45 %)
•	Para capeamento direto após abertura da polpa ou no caso de 

pulpotomia capeamento indireto no caso de cárie profunda 
•	Para obturações temporárias de canais radiculares e desinfeções do 

canal radicular
•	Valor pH alto (superior a 11,5) para efeito antimicrobiano, radiopaco
•	Económico e fácil de medir
•	Apropriado sob todos os materiais de sub-obturação e obturação
•	Incl. tampa de auxílio a polimerização

Descrição do artigo REF
 Seringa de 2 ml com 2 cânulas 152 283

Outras agulhas de aplicação: Miraject Endo Luer (ver página 13)

Cyano Fast / Cyano Retarder
Adesivo acrílico para trabalho extraoral
•	Rápido: fluido para união de polimerização, adesão e mistura normais
•	Retardador: fluido para união de polimerização, adesão e mistura lentas

Descrição do artigo Conteúdo REF
Cyano Fast 4 frascos com 5 g cada 152 261

Cyano Retarder 4 frascos com 5 g cada 152 262

Cyano Pipetas
Pipetas para dispersões

Descrição do artigo Conteúdo REF
Cyano Pipetas 100 unid. 152 268
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Crown Click® De Luxe
Removedor mecânico de coroas e pontes
•	Muito eficaz devido a onda de impulso 
•	Basta colocar a ponta do instrumento sob o rebordo da coroa e soltar o ”clique“ 
•	 Ponta do instrumento em três modelos com  

argola adicional (opcional)
•	Remoção rápida, eficiente e fácil de coroas e pontes 
•	Aço inoxidável com acabamento mate,  

de alta qualidade
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Conjunto: instrumento com pontas (n.º 1 – 3)       452 205

Ponta N.º 1 (longa) 452 206

Ponta N.º 2 (curta) 452 207

Ponta N.º 3 (curta+angulada) 452 208

Ponta de argola N.º 4 (incl. adaptador) 452 209

Arame de substituição da ponta de argola, 2 unid. 452 210

B-EX® / C-EX®
Grampo de aperto para remoção de pontes e coroas
•	Liga de cromo-níquel de alta qualidade
•	Não é possível inclinar
•	B-EX com ponta afiada para pontes
•	C-EX com ponta larga para coroas
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Removedor de pontes B-EX 355 203

Removedor de coroas C-EX 355 204

N.º 1

N.º 2

N.º 3

N.º 4

C-EX

B-EX

Gripit®
Almofada de mordida com elevada força de adesão
•	Para remoção de trabalho temporário 
•	Aqueça a almofada de mordida, coloque no lugar e remova trabalho 

temporário, dando indicações ao paciente para abrir a boca bruscamente 
•	Segura e muito conveniente para o paciente 
•	Duas unidades embaladas higienicamente

Descrição do artigo Conteúdo REF
Gripit 50 (25 x 2) unid. 605 283
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Occlu® Spray Plus
Spray de oclusão verde de alta qualidade
•	 Para marcar os pontos de contacto ao pulverizar diretamente sobre as 

superfícies oclusais
•	Microcamada em pó para máxima precisão
•	Bico de plástico para pulverização extra fina
•	A camada de pó pode ser facilmente removida com água
•	Económico no consumo

Descrição do artigo Conteúdo REF
Lata de aerossol verde  75 ml 554 205

Lata de aerossol verde  50 ml 554 211

Contact Gauge
Para verificar pontos de contacto interdentais
•	Suporte fabricado em aço inoxidável
•	Fitas de contacto em aço inoxidável robustas
•	Espessuras codificadas em três cores

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto com suporte e 1 fita cada 355 306

Banda de substituição separadamente, azul ø 0,05 mm 355 307

Banda de substituição separadamente, vermelho ø 0,11 mm 355 308

Banda de substituição separadamente, amarelo ø 0,15 mm 355 309

Artiholder
Fórceps Miller
•	Suporte para papel articular em forma reta 
•	Ideal para dentes posteriores
•	Aço inoxidável

Descrição do artigo REF
Artiholder 355 300

Amalgam Well
Depósito de amálgama fabricado em aço inoxidável
•	Forma afunilada para recolha fácil 
•	Permite a recolha de amálgama sem contacto cutâneo 
•	Estável e antideslizante (123 g), próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Amalgam Well 355 000

Del-Ject, porta-amálgama de plástico, ângulo de 90° 355 036 Del-Ject
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Mirafit Core
Material de reconstrução de cotos em fibra reforçada
•	 Compósito híbrido de endurecimento duplo com fibra de vidro de 

tratamento especial
•	Contém fluoreto e é radiopaco
•	 Capacidade de retificação similar a dentina
•	 Resistência de alta pressão, também sob restaurações cerâmicas ou de 

compósito completas
•	 Para cimentação de postes ou como material de restauração para dentes 

preparados
•	 Fácil aplicação, como o material é misturado diretamente numa cânula 

de mistura
•	 A fotopolimerização adicional garante uma polimerização completa
•	Disponível em 4 cores: A2, A3, azul, branco opaco

Conjunto sortido: 
5 seringas com 4 ml / 8,6 g por cor, incl. 25 pontas de mistura e 25 pontas orais 

Conjunto de recarga:  
2 seringas com 4 ml / 8,6 g por cor, incl. 25 pontas de mistura e 25 pontas orais

Descrição do artigo Cor REF
Mirafit Core, Conjunto   152 230

Mirafit Core, Recarga A2 152 241

Mirafit Core, Recarga A3 152 242

Mirafit Core, Recarga azul 152 244

Mirafit Core, Recarga Branco opaco 152 245

Mirafit® BC
Capas de plástico para reconstrução de cotos
•	Economia de tempo devido à simplificação do coto polimerizado
•	Economia de custos e materiais
•	Risco minimizado de danos acidentais em dentes adjacentes
•	Forma padrão de capas adequada para qualquer reconstrução de cotos
•	Capas transparentes e condutoras de luz em seis tamanhos
•	As capas de parede fina podem ser adaptadas de forma simples com 

tesouras
•	Podem ser utilizadas facilmente com qualquer sistema de poste para 

canal radicular e compósito de reconstrução de cotos comerciais

Descrição do artigo REF
Kit de 72 com 12 capas, cada em 6 tamanhos 605 470

Kits de recarga com 10 capas por tamanho sob pedidoØ 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mmØ 7 mm Ø 6 mm Ø 4 mm

Occlu®-Print
Selo de fissuras para obturações de compósito
•	 Modulação oclusal fácil, ideal e rápida de obturações de compósito 

laterais
•	Deixa de ser necessária a modulação manual de superfícies oclusais
•	Plástico translúcido, pode ser desinfetado
•	Polimerização através de colocação da lâmpada sobre o selo
•	Selo descartável molar e pré-molar em 16 tamanhos e formas diferentes, 

separados em maxilar superior/inferior e maxilar direito/esquerdo
•	Cada selo com número de referência FDI relacionado

Descrição do artigo REF
Kit intro com 32 selos (16 x 2 unid.) 605 494

Recargas com 10 unid. cada, disponíveis separadamente em 16 
tamanhos sob pedido.

distal
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Mirafit® 3 em 1
Poste de restauração fabricado em fibra de vidro 
branca
•	 Material biocompatível, propriedades físicas similares a dentina 
•	Sem rosca, delicado para a substância dentária, radiopaco
•	De forma cónica, o tamanho pode ser ajustado individualmente com o 

auxílio de três marcas de cor no poste: 
•	Marca amarela: Comprimento do poste 2,9 mm, tamanho ISO aprox. 60 
•	Marca vermelha: Comprimento do poste 8,25 mm, tamanho ISO aprox. 80
•	Marca azul: Comprimento do poste 17,5 mm, tamanho ISO aprox. 110  

(comprimento total do poste 35 mm)

Descrição do artigo REF
Kit: 6 postes, 1 alargador de profundidade e 3 alargadores de 
canal radicular

356 074

Embalagens de recarga

Descrição do artigo Conteúdo REF
Postes 6 unid. 356 080

Alargador de profundidade 3 unid. 356 081

Alargador de canal radicular amarelo, pequeno 3 unid. 356 082

Alargador de canal radicular vermelho, médio 3 unid. 356 083

Alargador de canal radicular azul, grande 3 unid. 356 084

Mirafit® Carbon and White
Postes de restauração sem rosca fabricados em 
carbono e fibra de vidro
•	 Propriedades físicas do poste similares às da dentina e do compósito de 

restauração
•	Sem risco de corrosão devido ao material isento de metal biocompatível
•	Preparação muito delicada para a substância dentária
•	Poste extralongo e fácil de encurtar, pode ser facilmente removido 

através de uma broca
•	Disponível em 3 diâmetros convencionais: 
•	L2 = Ø 1,20 mm     L3 = Ø 1,35 mm     L4 = Ø 1,50 mm

Mirafit Carbon
•	Poste visível em raios-X devido ao cimento radiopaco

Mirafit White
•	A cor branca do poste cumpre os elevados requisitos estéticos 
•	Radiopaco

Descrição do artigo Conteúdo REF
Kit Mirafit Carbon 3 x 6 postes e 1 alargador cada 356 040

Mirafit Carbon, poste L2 Ø 1,20 mm, 6 unid. 356 041

Mirafit Carbon, poste L3 Ø 1,35 mm, 6 unid. 356 042

Mirafit Carbon, poste L4 Ø 1,50 mm, 6 unid. 356 043

Kit Mirafit White 3 x 6 postes e 1 alargador cada 356 044

Mirafit White, poste L2 Ø 1,20 mm, 6 unid. 356 045

Mirafit White, poste L3 Ø 1,35 mm, 6 unid. 356 046

Mirafit White, poste L4 Ø 1,50 mm, 6 unid. 356 047

Alargador L2 Mirafit 3 unid. 356 048

Alargador L3 Mirafit 3 unid. 356 049

Alargador L4 Mirafit 3 unid. 356 050

Estrutura em fibra tecida
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Mirapost®
Poste de restauração económico
•	Rosca autocortante
•	Em duas versões: titânio e banhado a outro de 24 quilates
•	É aparafusado ou cimentado diretamente
•	Em quatro comprimentos: curto (8 mm), médio (9,5 mm), longo (12 mm),  

x-longo (14 mm)
•	Em seis diâmetros: N.º 1 (1,05 mm), N.º 2 (1,20 mm), N.º 3 (1,35 mm),  

N.º 4 (1,50 mm), N.º 5 (1,65 mm), N.º 6 (1,80 mm)
•	Os conjuntos incluem três, seis ou doze postes por tamanho

Conjunto banhado a ouro com chave oca e cruciforme, conjunto de 
titânio com chave oca

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto 240, banhado a ouro       20 x 12 unid. 355 975

Conjunto 120, titânio 20 x   6 unid. 355 998

Conjunto 60, banhado a ouro 20 x   3 unid. 355 974

Conjunto 60, titânio 20 x   3 unid. 355 973

Alargador

Descrição do artigo ø Conteúdo REF
Conjunto 1 – 6 6 unid. 355 997

N.º 1 1,05 3 unid. 356 020

N.º 2 1,20 3 unid. 356 021

N.º 3 1,35 3 unid. 356 022

N.º 4 1,50 3 unid. 356 023

N.º 5 1,65 3 unid. 356 024

N.º 6 1,80 3 unid. 356 025

Chave oca, separadamente 356 027

Chave cruciforme, separadamente 356 028

   P  M   G XL
Alargador NF (Embalagem de 3) (8 mm) (9,5 mm) (12 mm) (14 mm)

N.º 6 (ø 1,80) 356 025 G 355 981 G 355 987 G 355 993 G 355 995
   Ti 356 004 Ti 356 010 Ti 356 016 Ti 356 018

N.º 5 (ø 1,65) 356 024 G 355 980 G 355 986 G 355 992
   Ti 356 003 Ti 356 009 Ti 356 015

N.º 4 (ø 1,50) 356 023 G 355 979 G 355 985 G 355 991 G 355 994
   Ti 356 002 Ti 356 008 Ti 356 014 Ti 356 017

N.º 3 (ø 1,35) 356 022 G 355 978 G 355 984 G 355 990 
   Ti 356 001 Ti 356 007 Ti 356 013 

N.º 2 (ø 1,20) 356 021 G 355 977 G 355 983 G 355 989 
   Ti 356 000 Ti 356 006 Ti 356 012 

N.º 1 (ø 1,05) 356 020 G 355 976 G 355 982 G 355 988 
   Ti 355 999 Ti 356 005 Ti 356 011

Embalagens de recarga disponíveis sob pedido: 
6 alargadores de titânio ou 12 alargadores banhados a ouro.

Banhado a ouro

Titânio
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Endo N2®
Cimento para canal radicular sobre óxido de 
zinco – à base de eugenol
•	 Alternativa económica e rápida há mais de 50 anos
•	Pode ser utilizado separadamente ou como um selante em conjunto 

com pontas Gutta Percha
•	Pode ser rodado facilmente no canal
•	Boa adesão às paredes do canal
•	Obturação definitiva, não absorvível com uma dureza similar ao giz após 

a polimerização
•	Efeito antimicrobiano diminui gradualmente com a polimerização
•	Composto por pó e líquido para mistura

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto 10 g em pó, 6 g líquido 152 027

Pó separadamente 10 g 152 028

Líquido separadamente   6 g 152 029

Desmoclean®
Instrumentos para planeamento radicular delicado
•	 Para curetagem da superfície radicular em bolsas profundas, para bi 

e/ou trifurcação e na área proximal
•	Para remoção de granulações fortemente adesivas
•	Para remoção de tártaro (placa subgengival)
•	Para ablação periosteal durante a técnica de retalho
•	Cabeça hexagonal não-cortante – tão delicada quanto um aparelho de 

controlo manual e tão rápida como diamantes
•	Podem ser realizados pelo menos 30 – 50 tratamentos por instrumento
•	Utilização a 7000 – 10 000 rpm com ligeira pressão e pulverização de água

Descrição do artigo REF
Kit Intro com 6 unidades por forma (24 unidades)  503 290

Kit miniatura com 1 peças por forma (4 unidades)  503 263

Formas individuais

Descrição do artigo Conteúdo REF
I 12 unid. 503 291

II 12 unid. 503 292

III 12 unid. 503 293

IV 12 unid. 503 294

Controlo por raios-X

”Em mais de 8800 extirpações vitais registadas por EDP no período entre 
1985 – 1999, o tratamento necessitou de mais do que uma sessão para 
ser concluído em apenas 22 casos (5 próprio, 17 assistente). Sem contar 
com as milhares de amputações vitais e endodontias de dentes de leite.“
Dr. Robert Teeuwen

I II III IV

Tamanho original dos Desmoclean (dois comprimentos do eixo e dois 
tamanhos de cabeça)

Entrevista
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Miraclean-Implant Black
Curetas para implantes
•	Curetas em preto para grande contraste
•	Extremidade dupla, em 4 formas especiais
•	Material de plástico próprio para autoclave e quimioclavável

Descrição do artigo REF
Conjunto de 4 curetas 355220

Cureta separadamente: N.º 1, dente lateral 355221
Cureta separadamente: N.º 2, cureta de cinzel 
plano + escavador

355222

Cureta separadamente: N.º 3, dente anterior 355223

Cureta separadamente: No. 4, pilar 355224

Miraimplant® 
Auxílio de perfuração para implantes de acordo 
com o Dr. König 
•	Aplicável a qualquer sistema de implantes
•	Ajuste recíproco paralelo de implantes
•	Seleção opcional de posições do implante na horizontal de acordo com 

os critérios cirúrgicos 
•	Otimização do resultado protético 
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Kit (incl. 1 broca piloto e 2 pinos guia) 356 100

Broca piloto 2 mm 503 500

Pino guia 1,9 mm 356 101

Pino guia 2,0 mm 356 102

Pino guia 2,1 mm 356 103

Pino guia 2,2 mm 356 104

Miraglu® 
Adesivo de tecidos para selagem de lesões 
cutâneas e da mucosa 
•	Excelentes características adesivas em tecidos húmido
•	Líquido de cianoacrilato na forma de monómero, polimeriza quando 

entra em contacto com a água/fluido corporal
•	A película fina, absolutamente densa repara rigorosamente bordos de 

feridas devido ao curto tempo de fixação
•	Alívio imediato da dor devido à selagem da ferida
•	As feridas curam rápido e sem complicações
•	Sem cicatrização, sem necessidade de remover suturas
•	Adequado para cobrir cortes ligeiros

Descrição do artigo REF
Tubo com 3 g, 20 pipetas doseadoras finas e 2 pratos de mistura 155 015

Antes do tratamento Após o tratamento com Miraglu

N.º 1

N.º 2

N.º 3

N.º 4
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Reso-Pac®
Curativo periodontal adesivo à base de celulose
•	De aplicação direta em feridas, suturas e pontos de pressão 
•	Combate as bactérias e auxilia o processo de cicatrização 
•	Mantém-se até 30 horas e é autodissolvente 
•	Ideal para proteção de feridas e suturas na implantologia, periodontia, 

no seguimento de extrações, na ortodontia e prostodontia
•	Ideal como porta-medicamentos 
•	Agradável para o paciente, pois mantém-se suave, é inodoro e neutro 

no sabor

Descrição do artigo Conteúdo REF
Reso-Pac 25 g 155 011

Embalagem económica Reso-Pac 5 x 25 g 155 010

Doses individuais Reso-Pac 50 x 2 g 155 014

2 g

Miradont®-Gel
Gel com micronutrientes para cuidados  
médicos orais
•	Ambiente favorável e benéfico devido a alterações físicas da flora oral
•	Ideal para cirurgia ou tratamentos periodontais, nas aftas, líquen, lesões 

de herpes e pontos de pressão da prótese
•	Acelera a regeneração dos tecidos
•	Não contém álcool, sacarina, mentol ou conservantes
•	Sabor neutro

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miradont-Gel 15 ml 155 000
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Spandex®
Retrator gengival e labial
•	Permite uma vista e campo de trabalho desimpedidos 
•	Ideal para o tratamento de dentes anteriores
•	Fabricado em plástico não refletor
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo Conteúdo REF
Normal 2 unid. 605 454

Miniatura (crianças) 2 unid. 605 455

Mirahold®
Retrator gengival unilateral
•	Com cabo longo para um campo de 

trabalho desimpedido
•	Útil, por exemplo, para injeções
•	Conveniente para o paciente
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirahold normal 2 unid. 605 450

Mirahold criança 2 unid. 605 451

Mirahold® -Block
Cunhas de mordida elásticas para abre-boca
•	Cunha de plástico para manter a boca bem aberta
•	O conjunto inclui um retrator gengival especial
•	Ideal para tratamentos prolongados e pacientes ansiosos
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF

Conjunto com 12 cunhas de mordida, 6 pequenas e grandes 
cada e 2 retratores gengivais

605 210

Conjunto intro com 6 cunhas de mordida, 3 pequenas e 
grandes cada e 1 retrator gengival

605 238

Conjunto miniatura com 3 cunhas de mordida (pequenas) 605 220

Retrator gengival separadamente 605 239

Spandex® Vertical
Retrator labial
•	Expande a boca do paciente na direção vertical 
•	Para o tratamento no bordo gengival de dentes anteriores 
•	Próprio para autoclave  

Descrição do artigo Conteúdo REF
Spandex Vertical (2 x médio, 2 x pequeno) 4 unid. 605 211

Photo-optimized

Photo-optimized
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Matrix-Spanner
Porta-matriz estilo “Tofflemire”
•	Aço inoxidável de alta qualidade
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Padrão universal  N.º 1     355 043

Angulado  N.º 2 355 047

Júnior (curto)  N.º 3 355 048

Variator®-Kit
Conjunto de tratamento descartável
•	É composto por espelho intraoral, pinças e sonda
•	Espátula grande para mistura de cimento e materiais de obturação
•	Cabeça esférica e espátula Heidemann para enchimento
•	Prático para visitas ao domicílio, pacientes de alto risco e em casos de 

emergência
•	Os três instrumentos são estéreis e embalados em blister como uma 

unidade

Descrição do artigo Conteúdo REF
Variator-Kit, conjunto com 3 instrumentos 10 conjuntos 355 441

Liftbox
Caixa de desinfeção para instrumentos 
odontológicos
•	Ao fechar a tampa, a bandeja cheia submerge no desinfetante 
•	Bandeja com pega articulada para fácil manuseamento 
•	Sem contacto direto com desinfetantes agressivos
•	Plástico resistente a ácido
•	Dimensões: (LxAxP):  aprox. 26 x 8,5 x 12 cm
•	Conteúdo do recipiente: aprox. 1,5 l

Descrição do artigo REF
Liftbox 355 140

N.º 1

N.º 2

N.º 3

Miralay
Adaptador para inlays de alta qualidade
•	Instrumento com insertos de borracha individuais e contrapino metálico
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto Miralay, 2 instrumentos + 4 cunhas 
de mordida

355 210

Insertos de borracha de substituição Miralay 
(tampa)

2 unid. 355 213
Ilustração similar
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Brillant Anti-Fog
Espelho intraoral com anti-embaciamento 
descartável fabricado em plástico
•	Com revestimento anti-embaciamento
•	Cabeça do espelho plana, angulada para acesso a todas as áreas na 

cavidade oral
•	Pega aderente aos dedos ergonómica
•	Cada espelho está protegido com película removível e é embalado 

individualmente

Descrição do artigo Conteúdo REF
Branco, ø 19 mm 50 unid. 605 416

Azul transparente, ø 19 mm 50 unid. 605 417

Brillant
Espelho intraoral descartável fabricado em plástico
•	Sem revestimento anti-embaciamento
•	Disponível em dois tamanhos, ø 19 mm e ø 23 mm
•	Cada espelho está protegido com película e é embalado individualmente

Descrição do artigo Conteúdo REF
N.º 4, branco, ø 19 mm 100 unid. 605 400

N.º 5, branco, ø 23 mm 100 unid. 605 399

Mouth Mirror Finger-Grip Handle
Pegas de espelho em plástico
•	Plástico próprio para autoclave de alta qualidade
•	Não condutor (por exemplo, para cirurgia elétrica)
•	 Forma ergonómica, leve, apenas 10 g
•	 Para cabeças de espelho, consulte o seguinte produto Durotanic

Descrição do artigo Conteúdo REF
Pega aderente aos dedos para espelho intraoral, vermelho 3 unid. 355554

Pega aderente aos dedos para espelho intraoral, verde 3 unid. 355 551

Durotanic® Mouth Mirror
Espelho frontal revestido a ródio
•	 À prova de ferrugem de alta qualidade
•	Duradouro, sem distorção, esterilizável
•	Cabeça pequena “slimline”

Descrição do artigo Conteúdo REF
Durotanic Mouth Mirror, tamanho 4 12 unid. 355 453

Durotanic Mouth Mirror, tamanho 5 12 unid. 355 454

Mirodent
Espelho intraoral descartável, em plástico
•	Sem névoa devido ao «revestimento anti-embaciamento»
•	O espelho pode ser removido da pega e pode ser substituído por um 

espelho novo, reduz os resíduos

Descrição do artigo REF
Mirodent, 100 espelhos + 4 pegas (com uma extremidade) 605 404

Mirodent, pega com uma extremidade 605 405

ø 19 mm

ø 23 mm
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Reflect-Rhod
Espelho intraoral metálico revestido a ródio
•	 Ideal para fotos intraorais sem distorção
•	Revestimento de ródio que abrange um dos lados
•	Robusto, duradouro
•	Com pega de silicone removível
•	Próprios para autoclave na bolsa de tecido fornecida

Descrição do artigo REF
Conjunto com 3 espelhos 355 480

N.º 1, separadamente  (40 x 163 mm) 355 481

N.º 2, separadamente  (69 x 163 mm) 355 482

N.º 3, separadamente  (79 x 163 mm) 355 483

Pega de silicone separadamente (40 x 52 mm) 355 487

Orange Solvent®
Solução de limpeza
•	Para a remoção de pastas de impressão, cimentos de óxido de zinco, 

adesivo de dispersão (autocolantes, etiquetas) de instrumentos
•	Ideal para limpeza de aço inoxidável
•	As superfícies ficam brilhantes e protegidas
•	Aroma fresco a laranja
•	Disponível em líquido e spray

Descrição do artigo Conteúdo REF
Orange Solvent Liquid 250 ml 554 102

Orange Solvent Spray 200 ml 554 201

Cold-Bag
Compressa fria para alívio da dor
•	De aplicação instantânea, arrefece por aprox. 30 minutos a aprox. 5 - 10 °C
•	Desenvolve o efeito de gelo eficaz em segundos 
•	Reduz os inchaços

Descrição do artigo Conteúdo REF
Compressas de Cold-Bag  10 unid. 605 501

Miracold® Plus
Spray de arrefecimento
•	Aprox. -50 °C na cânula de aplicação (plástico)
•	Sabor a laranja
•	Para controlo de vitalidade de dentes desvitalizados

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miracold Plus   200 ml 554 213

N.º 3N.º 2N.º 1
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Parallelometer-Mirror
Espelho com linhas paralelas
•	Uma especialidade comprovada de acordo com o Prof. Böttger
•	Encaixe em todas as pegas de espelho conhecidas (excluídas 

no âmbito de entrega)
•	Verificação paralela antes da impressão
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Parallelometer-Mirror 355 470



Comprimento total 42 cm

Napkin Holder Big
Cordão de babete espiral elástico
•	Comprimento: aprox. 29 cm

Descrição do artigo REF
Napkin Holder Big, branco 605 277

Praxipolish® Plus
Espuma de limpeza para práticas odontológicas
•	Remove a sujidade, bordos de sujidade, manchas, etc. sem esforço
•	Para aparelhos, superfícies em plástico e madeira, etc.
•	Com características ultra-higiénicas
•	Testado pelo “Instituto para Higiene Hospitalar e Controlo de Infeções” 

(IKI Gießen) alemão independente

Descrição do artigo Conteúdo REF
Praxipolish Plus 400 ml 554 208

Astro Clean®
Spray desinfetante
•	Particularmente para desinfeção de óculos de proteção (Hager iSpec) 

(página 65)
•	Sem danos no revestimento anti-embaciamento
•	Uso geral para todas as superfícies na área médica
•	Bactericida, fungicida e neutralizador de vírus (HBV e VIH) 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Astro Clean 250 ml 554 301

Miraclip
Porta-babetes
•	Fabricado em material de borracha próprio para autoclave com pinças 

em aço inoxidável

Descrição do artigo REF
Miraclip, azul 605 240

Miraclip, amarelo 605 241

Miraclip, lilás 605 242

Miraclip, branco 605 243

Conjunto de 4, 1 de cada cor 605 228

Conjunto de 8, 2 de cada cor 605 229
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Miramask®
Máscara descartável fabricada em material de 
velo leve
•	Higiénica e excelente relação qualidade-preço

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miramask 100 unid. 605 412

Flexbrush
Escova para unhas própria para autoclave
•	Excelente para a limpeza das mãos antes e após o tratamento
•	Cerdas extra longas, duradouras na parte inferior 
•	Cerdas curtas na parte superior 
•	Própria para autoclave – cumpre os requisitos de higiene

Descrição do artigo REF
Flexbrush 605 254

Fit-N-Fix
Porta-babetes higiénico descartável
•	Fácil de usar: Remova a película protetora e fixe ao babete de papel 
•	Material elástico fabricado em fibra similar a seda suave para conforto 

do paciente
•	Adapta-se a todos os babetes
•	Manuseio fácil e descarte higiénico
•	Duas cores floridas

Descrição do artigo Conteúdo REF
Fit-N-Fix, azul 200 unid. 605 249

Fit-N-Fix, rosa 200 unid. 605 250

Comprimento 38 cm
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Cotton-Clip
Suporte de rolo de algodão
•	Mantém os rolos de algodão no lugar para um campo de trabalho seco 
•	Disponível em plástico leve ou aço inoxidável sólido, próprio para 

autoclave

Descrição do artigo Conteúdo REF
Cotton-Clip I, plástico 100 unid. 605 350

Cotton-Clip II, aço inoxidável 8 unid. 605 351

Cottoroll
Distribuidor de rolos de algodão
•	Armazenamento seco higiénico
•	Acesso rápido e fácil – basta abrir a gaveta 
•	A gaveta reabastece automaticamente  
•	Função de carga conveniente pela parte superior 
•	Estável, antideslizante

Descrição do artigo REF
Cottoroll 355 132
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Chiru-Cleaner®
Escovas de limpeza para cânulas cirúrgicas

Descrição do artigo Conteúdo REF
a)  Chiru-Cleaner 23, 23 cm de comprimento 12 unid. 605 215

b)  Chiru-Cleaner 16, 16 cm de comprimento   6 unid. 605 217

Chirurgo-Suc I
Cânula de aspiração cirúrgica descartável estéril
•	Extremamente longa (20 cm) para um campo de trabalho desimpedido 
•	Encaixe em todas as mangueiras com adaptador 
•	Plástico transparente
•	Selada estéril individualmente  
•	Diâmetro da cânula: 2 mm
Conjunto com 10 unidades, incl. Adaptador Mirasuc  
(REF 254 130 e 254 132 - ver página 41)

Descrição do artigo REF
Chirurgo-Suc I 254 000

Mirasuc® Brush
Escova de limpeza para cânulas de aspiração
•	Dobrável, ideal para a limpeza interior de cânulas
•	Para todas as cânulas de aspiração com ø 11 mm e 16 mm, 

comprimento 18,5 cm

Descrição do artigo Conteúdo REF
 Mirasuc Brush 6 unid. 605 216

Steri-Suc-Tube
Cânula de aspiração cirúrgica
•	Fabricada em plástico de cor mel, transparente e de alta qualidade
•	Segura quando entra em contacto com elétrodos ativados (por 

exemplo, pág. 64) ou instrumentos rotativos
•	Próprio para autoclave
•	Encaixa no aspirador de saliva (6 mm) sem adaptador
•	Ultra leve, aprox. 3 g de peso
•	Incl. uma escova Chiru-Cleaner (N.º 23, REF 605 215)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Steri-Suc-Tube 10 unid. 254 060

Comprimento 20 cm

Comprimento 12,5 cm

b)

a) ø 5,0 mm

ø 4,8 mm

ø 16,0 mm

Skalpell-Ex / Pin-Clipper
Pinça especial com função dupla
Pinça especial com pino
•	Para apreensão de coroas e pontes
•	Função de bloqueio

Para remoção de lâminas de bisturi
•	Remoção fácil e segura da lâmina devido à ação de alavanca

Descrição do artigo REF
Skalpell-Ex / Pin-Clipper 355 449

Recomendamos a Miramatic-Box para o descarte de bisturis 
contaminados (ver página 16)
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•	Fabricado em plástico, para todas as unidades de aspiração convencionais 
•	 Extensão desde 6 mm a 16 mm (e) possivelmente através da combi-

nação de adaptadores (a) e (d) 

a) b) c) d) e) f )

16 mm 16 mm 16 mm 16 mm11 mm

11 mm 11 mm 16 mm6 mm 6 mm11 mm

11 mm

Mirasuc® Adapter
Extensões e peças de ligação para cânulas de 
aspiração

Descrição do artigo REF
a) Branco, desde 11 mm a 16 mm 254 130

b) Laranja, desde 11 mm a 16 mm  254 131

c)  A pega aderente aos dedos em cinzento, própria para 
autoclave prolonga a cânula desde 11 mm a 16 mm

254 133

d) Branco, desde 6 mm (aspirador de saliva) a 11 mm 254 132

e) Combinação de adaptador a) e d), desde 6 mm a 16 mm

f ) Cinzento, redução do adaptador desde 16 mm a 11 mm 254 105

Pelotte-Aspirator
Cânula de aspiração em plástico descartável
•	Cânula com cabeça redonda
•	ø 11 mm, comprimento 10 cm
Caixa com 50 unidades, incluindo 1 adaptador (desde ø 11 mm a 16 mm)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Pelotte-Aspirator, branco 50 unid. 254 022

Pelotte-Aspirator, laranja 50 unid. 254 023

Pelotte Plus
Cânula de aspiração em plástico própria para autoclave
•	Muito conveniente para o paciente, com cabeça redonda
•	Ideal na odontopediatria
•	ø 11 mm, comprimento 10,5 cm
•	Próprio para autoclave
Conjunto com 10 unidades, incluindo 1 adaptador (desde ø 11 mm a 16 mm)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Pelotte Plus, verde incl. 1 adaptador 10 unid. 254 024

Mirasucto®
Cânula de aspiração em plástico descartável mais 
comprida
•	Com cabeça quadrada
•	ø 11 mm, comprimento 14 cm
Caixa com 50 unidades

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirasucto, branco 50 unid. 254 020

Mirasucto, laranja 50 unid. 254 021

Mirasuc® Absorbo
Cânula de aspiração com adaptador
•	Excelente aspiração durante a utilização de unidades de jateamento (de areia)
•	Funil adaptador removível fabricado em silicone suave
•	Limpeza fácil e própria para autoclave
•	Cânula ø 16 mm, comprimento aprox. 10 cm, adaptador ø 24 mm e 

comprimento 34 mm

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirasuc Absorbo 3 unid. 254 052
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Mira-Clin P®
Pasta de profilaxia aprovada com granulação áspera
•	Para limpeza dentária profissional na cirurgia odontológica 
•	Baixa abrasão com excelente efeito de limpeza 
•	Sabor de fruta agradável 
•	Sem fluoreto e mentol

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mira-Clin P 250 g 605 656

Caixa com 200 cápsulas, 2 g cada  
e anel de dedo em aço inoxidável II

605 658

Anel de dedo II, separadamente 605 444

Dapp-a-Way
Cápsulas dappen descartáveis  
•	Conjunto com 1000 cápsulas de plástico

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto incl. 1 anel de dedo 1000 unid. 605 445

Anel de dedo separadamente 605 446

Mira-2-Ton® Solution
Teste de placa
•	A placa antiga é exposta a azul, a placa recente a rosa
•	Comprovada na prática odontológica há anos
•	Controlo de qualidade motivador para o assistente odontológico e o paciente
•	Sem eritrosina e glúten
•	As descolorações podem ser removidas ao escovar os dentes

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mira-2-Ton Solution 60 ml 605 655

Mira-Clin® hap
Pasta profilática com hidroxiapatita
•	Para limpeza e polimento dentários profissionais
•	Apoia o tratamento de colos dentários hipersensíveis
•	Remove delicadamente revestimentos e descoloração ao mesmo tempo 

que forma uma camada protetora nos dentes e colos dentários
•	As partículas de limpeza mudam de tamanho de ásperas (limpeza) para 

finas (polimento)
•	Com xilitol que preserva os dentes
•	Sabor a menta agradável
•	Sem glúten e ftalato

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mira-Clin hap 75 ml 605 654

Para mais produtos Mira-2-Ton, consulte a página 84.

Prophy-Ring
Suporte em aço inoxidável para cápsulas dappen
•	 Anel metálico prático para prender ao dedo
•	 Para aplicação lateral na cadeira

Descrição do artigo REF
Anel profilático 605 657
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suave

suave

normal

normal suave normal

105°

Prophy-Cup®
Cúpulas de borracha para profilaxia
•	Para uso descartável
•	Sem látex
•	Disponível em dois graus de dureza

Descrição do artigo Conteúdo REF
Aparafusável normal azul 50 unid. 605 832

Aparafusável suave verde 50 unid. 605 833

Encaixável normal azul 50 unid. 605 830

Encaixável suave verde 50 unid. 605 831

Contra-ângulo normal azul 50 unid. 605 834

Contra-ângulo suave verde 50 unid. 605 835

Prophy-Angles
Cúpulas de borracha anguladas
•	Para uso descartável
•	Sem látex
•	Em duas durezas
•	Exclusivas para peças de mão

Descrição do artigo Conteúdo REF
Normal lilás 100 unid. 605 836

Suave verde 100 unid. 605 837

Clean-Jet® Powder
Pó de limpeza especial
•	Máximo efeito de limpeza e muito baixa abrasão através de granulação extra fina
•	Sabor agradável a limão
•	Alimentação fácil de pó através de frasco doseador

Descrição do artigo Conteúdo REF
Clean-Jet Powder 400 g 605 380

Rotoprox Mini

Rotoprox®
Microescova espiral com haste em aço inoxidável
•	Para limpeza e polimento de áreas de difícil acesso

Rotoprox Mini

Descrição do artigo Conteúdo REF
Plana (20 mm de comprimento) 50 unid. 605 792

Rotoprox

Descrição do artigo Conteúdo REF

Rotoprox para CA ø 2,0 mm  
X-fina/reta 27 mm de comprimento

10 unid. 605 719

Rotoprox para CA ø 2,2 – 2,5 mm 
Fina/cónica 27 mm de comprimento

10 unid. 605 721
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Compo Blitz
Disco de feltro natural impregnado de diamante
•	Lustra compósitos, cerâmica e porcelana para um acabamento de 

elevado brilho
•	Executa o polimento em  15 seg., temperatura de fricção < 30 °C
•	Montado para C.A.
•	Discos de ø 9 mm em 2 tamanhos:
 - 1,5 mm / fino
 - 3 mm / grosso

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto sortido, 6 cada 12 unid. 503 086

Fino 1,5 mm 12 unid. 503 087

Grosso 3 mm 12 unid. 503 088

Compo-Brush
Escovas de aplicação
•	Ideal para agentes decapantes e de adesão, selantes de cavidades e 

fissuras, hidróxidos de cálcio, Mira-2-Ton, medicamentos, verniz, etc. 
•	Escovas disponíveis em 2 espessuras:
 - N.º 10 - fina, branca
 - N.º 11 - micro-fina, castanha (não ilustrado)
•	Compatível com Pega aderente aos dedos para espelho intraoral (ver 

página 36)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Escovas N.º 10 (fina)  100 unid. 605 231

Escovas N.º 11 (micro-fina) 100 unid. 605 232

Mirodent, pega com uma extremidade 1 unidade 605 405

Dosing Bottle
Frascos comprimíveis transparentes
•	Com ponta de jato fina e tubo distribuidor
•	Para dosagem fina de líquidos
•	Em dois tamanhos

Descrição do artigo Conteúdo REF
Dosing Bottle 250 ml 304 405

Dosing Bottle 500 ml 304 406

Mira Clean
Comprimidos de lavagem bucal para dissolução
•	Refrescantes, ligeiramente antissépticos, frescos 
•	A pequena assistência extra para o paciente
•	Ideal para tratamentos de profilaxia
•	As pastilhas dissolvem completamente no intervalo máx. de três minutos
•	Em dois sabores agradáveis: menta e timol

Descrição do artigo Conteúdo REF
Menta (verde) 1000 pastilhas 605 504

Timol (rosa) 1000 pastilhas 605 505

250 ml 500 ml
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BD-Steribox
Tina de desinfeção
•	Útil para peças pequenas, tais como, brocas, diamantes, etc.
•	Com abertura na tampa
•	Com filtro removível para lavagem do conteúdo
•	Ambas as versões próprias para autoclave
•	Medidas:  Plástico: Altura total aprox. 12 cm, ø aprox. 8 cm
  Metal: Altura total aprox. 5 cm, ø aprox. 9 cm

Descrição do artigo REF
BD-Steribox plástico  355 139

BD-Steribox metal 355 138

Strip Holder
Suporte de bandas de matriz em aço inoxidável
•	Para fixação de bandas de matriz
•	Com serrilha e mola especial

Descrição do artigo REF
Strip Holder 605 337

Twin-Pipette
Pipeta com duas câmaras
•	Para medir a dosagem exata de gotas ou para lavagem profunda
•	Câmara frontal = gotas, câmara traseira = lavagem
•	A extremidade da pipeta pode ser cortada para aumento de fluxo, por 

exemplo, para lavagem subgengival

Descrição do artigo Conteúdo REF
Twin-Pipette 100 unid. 605 352

Comprimento aprox. 6,8 cm

Clip-Clap
Rede em aço inoxidável
•	Ideal para limpeza ultrassónica
•	Para escaldar peças pequenas sensíveis com segurança
•	45 mm de diâmetro de peneira em forma esférica

Descrição do artigo REF
Clip-Clap 304 140
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Mirafluor®-Tray
Moleira de aplicação para gel de fluoreto
•	Fabricada em plástico flexível leve
•	Com indicador de nível
•	Moleira dupla para tratamento simultâneo da maxila e mandíbula 
•	Em amarelo, contrasta qualquer gel

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirafluor-Tray, pequena 50 unid. 605 620

Mirafluor-Tray, média 50 unid. 605 621

Mirafluor-Tray, grande 50 unid. 605 622

Mirafluorid®
Verniz de fluoreto em base de emulsão com  
0,15 % de fluoreto
•	Isento de solventes
•	Para uma aplicação precisa, também pode ser aplicado num ambiente húmido
•	Concentração de fluoreto claramente inferior do que em vernizes comparáveis:  

0,15 % de fluoreto
•	A camada de polímero aquosa permite a difusão dos fluoretos e é 

decomposta pela saliva sem causar quaisquer problemas

Descrição do artigo REF
Mirafluorid, frasco de 5 ml e 20 escovas Mirabrush 605 810

Escova Mirabrush (amarelo/pontiaguda), 100 unid. 605 460

Escova Mirabrush (azul/plana), 100 unid. 605 461

mirafluor®-gel / k-gel
Gel de fluoreto para profilaxia de cárie dentária 
intensiva
•	Aumenta a resistência do esmalte ao ácido
•	 Diminui a formação de placa
•	Acelera a remineralização 
•	mirafluor-gel com 1,23 % de fluoreto
•	mirafluor-k-gel com 0,6 % de fluoreto, é particularmente adequado para 

crianças a partir dos 6 anos de idade

Descrição do artigo Conteúdo REF
mirafluor-gel, menta 250 ml 605 800

mirafluor-gel, morango 250 ml 605 801

mirafluor-k-gel, cola 250 ml 605 802

mirafluor-k-gel, morango 250 ml 605 803

Com indicador de nível

mirafluor-k-gel 
para crianças

Escova Mirabrush, ver página 11.
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PerioMarker
Teste rápido da saúde oral para uma deteção 
precoce de periodontite e para diagnóstico de risco
•	Preventivo: Indica o risco agudo de periodontite antes do diagnóstico 

convencional
•	Indolor: Delicado, diagnóstico após apenas 10 minutos
•	Delegável: Rastreio, monitorização e acompanhamento por assistência 

odontológica
•	Bem-sucedido: Para sensibilização, motivação e admissão de pacientes
•	Interdisciplinar: Para evitar danos secundários para pacientes com 

sintomas cardiovasculares, diabéticos, pacientes reumáticos, mulheres 
que pretendem engravidar ou fumadores compulsivos

•	A atrofia periodontal é detetada através da medição da enzima aMMP-8  
(metaloproteínases de matriz ativa)

Descrição do artigo Conteúdo REF
PerioMarker 2 testes separados 605 850

Estudos científicos sob pedido.

30 sec.

5–10 min.

Pick up Stick
Auxílio para aplicação de adesivos
•	Vara dobrável com ponta de cera adesiva
•	Ideal para a recolha rápida e precisa de coroas, inlays, facetas

Descrição do artigo Conteúdo REF
Pick up Stick  30 unid.     605 423

Myzotect®-Tincture
Tintura de mirra e benjoim para acalmar e aliviar 
a mucosa oral sob tensão
•	Após tratamento periodontal ou cirúrgico
•	A mirra (refirmante de tecido e efeito estimulante) ajuda nas sequelas de 

tratamento dentário e gengival
•	O benjoim é germicida e antisséptico, enquanto o aloé sustenta o tecido 

com um cuidado nutritivo
•	Não contém antibióticos nem corticosteróides
•	Sem queimadura após a aplicação, adere à mucosa por um período 

prolongado devido à sua consistência xaroposa
•	Para mais de 100 aplicações

Descrição do artigo Conteúdo REF
Myzotect-Tincture   5 ml 155 008

Myzotect-Tincture 50 ml 155 005

Para uso do paciente em casa

Descrição do artigo Conteúdo REF
Myzotect-Tincture   5 x 5 ml 155 006

Myzotect-Tincture 10 x 5 ml 155 007

Ideal em combinação com 
Reso-Pac  (ver página 33)



Suporte de parede Protectoray
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Protectoray
Escudo de raios-X
•	Escudo protetor de raios-X para o paciente
•	Seguro devido ao revestimento em chumbo 

de 0,5 mm
•	Em conformidade com a norma DIN 6813
•	Aprovado pelo Instituto Alemão de Segurança de Radiação, Munique, 

Alemanha
•	Conveniente para o paciente – sem necessidade de avental de chumbo 

pesado
•	Troca fácil da pega

Descrição do artigo REF
Escudo e pega 656 127

Suporte de parede separadamente, transparente 656 128

Suporte de parede azul, prateado ou branco, separadamente sob 
pedido

Pega separadamente, permutável 656 701

Emmenix® Film Holder
Porta-radiografias higiénico
•	A película é facilmente posicionada na boca do paciente sem a 

utilização dos dedos (sem irritação da mucosa, sem reflexo faríngeo)
•	Preciso, dado não ocorrer a curvatura da película, sem distorção da imagem
•	Para imagens de dentes anteriores e molares, especialmente dentes do siso
•	Próprios para autoclave, alta qualidade, plástico inquebrável
•	Em três cores: branco, azul, cinzento

Descrição do artigo REF
Embalagem com 3 porta-radiografias, sortidos 656 300

Emmenix® Flap
Almofada de raios-X de mordida suave
•	Material de espuma especial com alta adesão
•	O porta-películas pode ser fixado à película na perfeição e em qualquer lugar
•	 Ideal para radiografias de aleta de mordida, frontais, pré-molares e molares

Descrição do artigo Conteúdo REF
Emmenix Flap 500 unid. 656 303

Aleta de 
mordida

Dentes 
frontais

Caninos

Molares
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Manga «sem dor»
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Röntgomarker
Marcador para radiografias
•	Tinta branca especial à prova de água
•	Ponta muito precisa, dura e fina

Descrição do artigo REF
Röntgomarker 656 322

X-Ray Stain Remover
Líquido para remoção de nódoas
•	Altamente eficaz, aprovação prolongada
•	Remove produtos químicos de raios-X, iodo, ferrugem, etc. 

Descrição do artigo Conteúdo REF
X-Ray Stain Remover 100 ml 656 220

Panascope
Visualizador de radiografias
•	Para qualquer tipo de radiografia
•	Excelente iluminação
•	Pode ser instalado como modelo de parede ou mesa
•	Em conformidade com a norma DIN 6856 

Descrição do artigo Tamanho REF
Panascope 23 x 40 cm 656 130

• ESPECIALISTAS DENTÁRIAS •

Salibag
Manga protetora para sensores de raios-x
•	O sensor é inserido na manga protetora e colocado na boca do paciente 

para radiografia 
•	Protege o paciente, os assistentes e o sensor contra humidade, saliva e sangue 
•	Elevado conforto para o paciente devido ao material suave
•	Bordos arredondados, sem risco de irritação
•	Tamanho: 36 x 105 mm

Descrição do artigo Conteúdo REF
SLB-L, para Sensor CCD S/M 320 unid. 656 232



OXYSAFE Professional Gel
Gel para o tratamento de periodontite  
e peri-implantite
•	Gel de oxigénio ativo 
•	Acelera a cicatrização de feridas (sem peróxidos ou radicais livres)
•	Redução da profundidade da bolsa
•	Aplicação simples e precisa
•	Isento de antibióticos e de CHX

OXYSAFE Professional Liquid
•	Colutório de oxigénio ativo
•	Acelera a cicatrização de feridas (sem peróxidos ou radicais livres)
•	Isento de antibióticos e de CHX

Descrição do artigo REF

OXYSAFE Kit Intro, 3 x Gel 1 ml, 
3 x Líquido 250 ml + 3 x cânulas de aplicação

155 040

OXYSAFE Gel, 3 seringas de 1 ml (sem pontas aplicadoras) 155 041

OXYSAFE Liquid, 250 ml 155 042

Como funciona o OXYSAFE Professional?
O OXYSAFE Professional Gel contém a tecnologia patenteada Ardox-X®, à 
base de oxigénio ativo (complexo de oxoborato-hidrocarboneto) que  
ativa através do contacto com a pele ou a membrana mucosa. Este 
complexo atua como uma matriz que liberta o oxigénio ativo na área a 
tratar. Isto reduz imediatamente o número de bactérias Gram-negativas. 
Além disso, o microambiente enriquecido com oxigénio possui um efeito 
positivo comprovado no tratamento de gengivas inflamadas. 
Não se incluem substâncias nocivas para o corpo, tais como peróxidos de 
hidrogénio e radicais. A aplicação de OXYSAFE Professional Gel apoia a 
terapia de regeneração periodontal de tecidos moles que foram 
danificados pela peri-implantite. O OXYSAFE Professional Gel possui 
propriedades antibacterianas e antifúngicas e auxilia a regeneração de 
tecido inflamado devido ao seu maior teor de oxigénio. Protege a flora oral 
e não causa a morte celular nos eritrócitos ou leucócitos. Nem as células da 
mucosa nem os osteoblastos são atacados. A eficácia do OXYSAFE 
Professional Gel foi confirmada por universidades independentes e em 
muitos estudos.

Qual é a diferença entre o Gel e o Líquido Profis-
sional OXYSAFE?
O OXYSAFE Professional Gel é usado exclusivamente pelo dentista e é  
aplicado na bolsa gengival. O produto é fornecido em cânulas de 1 ml 
práticas “prontas a usar” e é bastante económico. 
O OXYSAFE Professional Liquid é um colutório usado pelo paciente em 
casa, imediatamente após o tratamento como seguimento. Assegura que 
a boca retém oxigénio ativo suficiente, mantendo um efeito antibacteriano 
e ajudando à cicatrização de feridas.

50

• ESPECIALISTAS DENTÁRIAS •

10 ml
3 x por dia

Primeira aplicação 
direta do gel na 
bolsa dentária

Antes do tratamento

O paciente continua 
o tratamento em 
casa

Após o tratamento

Tratamento

5 min.
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• PUBLICIDADE •

IMPULSIONADOR  
DE OXIGÉNIO ATIVO
na periodontite e peri-implantite 

OXYSAFE Professional 

Tratamento de periodontite e peri-implantite

Elimina bactérias anaeróbicas nocivas

A tecnologia de oxigénio ativa acelera a cicatrização 
de feridas (sem peróxidos ou radicais livres)

Isento de antibióticos e de CHX
 

Eficácia 

comprovada 

por 
estudos
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Plantana®
Creme para cuidado da pele
•	Sem óleos minerais e silicones
•	Sem corantes artificiais
•	Sem ingredientes de origem animal
•	Sem perfumes sintéticos

ALOÉ VERA para pele normal e sensível
•	De fácil absorção pela pele

Descrição do artigo Conteúdo REF
Gel de duche com Aloé Vera 500 ml 660 305

Creme de rosto com Aloé Vera   50 ml 660 308

Creme corporal com Aloé Vera 500 ml 660 302

MANTEIGA DE OLIVA para pele exigente e seca
•	Agradável para pessoas que sofrem de doenças cutâneas como  

neurodermatite
•	De fácil absorção pela pele

Descrição do artigo Conteúdo REF
Gel de duche com Manteiga de Oliva 500 ml 660 303

Creme de rosto com Manteiga de Oliva   50 ml 660 306

Creme corporal com Manteiga de Oliva 500 ml 660 300

MANTEIGA DE KARITÉ para pele exigente e seca
•	Hidratante e de fácil absorção pela pele

Descrição do artigo Conteúdo REF
Gel de duche com Manteiga de Karité 500 ml 660 304

Creme de rosto com Manteiga de Karité   50 ml 660 307

Creme corporal com Manteiga de Karité 500 ml 660 301

Plantana® Lip-Balm
Para lábios naturalmente macios
•	 Cuida e protege
•	 Com Manteiga de Karité nutritiva, Óleo de Jojoba protetor e Aloé Vera 

regenerador
•	 Com fragrância de baunilha

Descrição do artigo REF
Plantana Lip-Balm, pote 5 g 660 318

Expositor de Plantana Lip-Balm, 20 potes 660 3195 g
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Mira-Duo
Espelho para paciente de dupla face
•	Frente 1:1, ampliação dupla traseira
•	ø 13 cm
•	Pode ser utilizado como espelho de mão ou de mesa
•	Ideal para controlar – especialmente em profilaxia

Descrição do artigo REF
Mira-Duo    605 682

McTooth® Mirror
Espelho de contexto na forma de um molar
•	Para profilaxia em crianças e adultos 
•	Tamanho aprox. 17 x 14 cm

Descrição do artigo REF
Espelho McTooth    707 094

Membranbox Medium
Caixa de transporte e armazenamento patenteada
•	Com duas membranas elásticas, transparentes 
•	Armazenamento ideal para enviar peças de trabalho de alta qualidade 

em segurança 
•	Longa durabilidade devido ao material de alta qualidade
•	Empilhável

Descrição do artigo REF
Média: para pontes, próteses parciais, acessórios, etc. 304 602

Membranbox Small e XXL
Caixa de transporte e armazenamento com 
membranas interiores
•	Duas folhas de membrana fixam o conteúdo suavemente e com boa visibilidade
•	Fecho de segurança
•	Sem ruído devido a duas folhas de membrana que fixam suavemente 

até mesmo as peças mais pequenas
•	Empilhável

Descrição do artigo REF
Pequena: conjunto com 12 unid. para coroas, inlays, etc. 304 603

XXL: para 2 modelos 304 605

Dento Box® I + II
Caixa de transporte e armazenamento robusta
•	Para próteses, trabalhos ortodônticos, etc.
•	À prova de impacto, fecho de mola seguro e pequenos orifícios de ventilação
•	Meio de publicidade ideal com o seu nome e morada (a partir de 500 unid.) 

Este artigo pode ser entregue com a sua marca de publicidade.
Solicite um orçamento.

Descrição do artigo Conteúdo REF
Dento Box I, branco    12 unid. 355 148

Dento Box II, branco    10 unid. 355 141

Dento Box II, azul   10 unid. 355 142

Dento Box II, rosa   10 unid. 355 143

Dento Box I: altura 2,5 cm

Dento Box II: altura 4 cm 

Pequena (L x A x P):  
4 x 1,9 x 4 cm

Média (L x A x P): 
8,5 x 2,2 x 9 cm

XXL (L x A x P): 
19,2 x 4,8 x 9,2 cm 

Para Dento Box com cordão, consulte a página 86.   

O SEU LOGÓTIPO
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Study Model Transparent
Modelo de demonstração transparente de alta 
qualidade
•	Todos os 32 dentes podem ser extraídos do alvéolo
•	Anatomia radicular bem visível
•	Fabricado em plástico transparente, sólido
•	Escala 1:1

Descrição do artigo REF
Study Model Transparent 355 641

Study Model Demo Implant C+B
Modelo de demonstração transparente de 
 diversos trabalhos protéticos
•	 Demonstração de diversos trabalhos de inlays/onlays e implantes
•	11 trabalhos removíveis para informação do paciente
•	Fabricado em material de polímero robusto e transparente
•	Escala 1:1

Descrição do artigo REF
Study Model Demo Implant C+B 355 638

Restaurações de substituição (11 unid.) 355 639

Study Model Transparent De Luxe
Modelo de demonstração de adulto com doenças orais
•	Demonstração de diversos problemas dentários na maxila e mandibula, 

como por exemplo cáries, alteração da posição de sisos inferiores
•	Diversos exemplos de processos radiculares inflamatórios
•	 Ilustração de um trabalho de implante com reconstrução
•	Dentes não removíveis, escala 1:1

Study Model Transparent Plus
•	Demonstração de diversos problemas dentários
•	Dentes não removíveis
•	Escala 1:1

Descrição do artigo REF
Study Model Transparent Plus 355 640

Study Model Transparent De Luxe 355 642

36

46
47

48
27 26
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23 22
21 11 12 13
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Implante 

com coroa

Condutor de 

implante

Implantes com 

coroas rígidas

Três unidades 

ponte (molar)

Três unidades 

ponte (dente frontal)

Coroa

Faceta
Coroa

Coroa com poste

Inlay

Onlay

Envolvimento de furca, por 

exemplo, em periodontite

Bordo de corte de 

fratura 12

Trabalho de 

implante

Cárie proximal

Cárie profunda

Granuloma
Dente do siso retido, 

afetado

Dente do siso 

com cavidade 

distal, alongado 

devido a antago-

nista em falta
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Study Model Transparent Child
Modelo de demonstração para crianças
•	Ilustração muito clara de dentes decíduos e permanentes
•	Maxila e mandíbula com dez dentes decíduos
•	Com dente frontal decíduo com doença radicular
•	Escala 1:1

Descrição do artigo REF
Study Model Transparent Child 355 643

Study Model ORTHO-Brackets
Modelo de demonstração com brackets
•	Informação para o paciente sobre tratamentos ortodônticos
•	Brackets cerâmicos e metálicos codificados por cores
•	Bandas de borracha para brackets removíveis
•	Plástico rosa transparente

Descrição do artigo REF
Study Model ORTHO-Brackets 355 645

Dentes já criados e 

permanentes sob os 

dentes decíduos

Dente anterior decí-

duo fraturado 

Cárie proximal

Granuloma 

Cárie

Toothbrushing Model
Modelo de demonstração grande
•	 Para demonstração da técnica de escovagem correta 
•	Com escova de dentes grande 
•	Ideal para motivação de crianças

Descrição do artigo REF
Modelo incl. super escova 355 636

Super escova separadamente 355 637

 Comprimento 21,5 cm

Metal
Cerâmica
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Putzi-Pets
Fantoches de mão com prótese
•	A ajuda ideal para motivar as crianças
•	Para explicação de cuidados dentários apropriados
•	Efeito especial: Com a garrafa de água pequena, os fantoches 

transformam-se em pistolas de água
•	Dimensões: L x A x P: aprox. 17 cm x 28 cm x 15 cm

Descrição do artigo REF
Putzi Crocodilo (6) 707 045      

Putzi Dinossauro (1) 707 046      

Putzi Vaca  (2) 707 047     

Putzi Cavalo  (5) 707 048     

Putzi Dragão  (3) 707 092      

Putzi Tigre  (4) 707 093      

Miratoi® N.º 4
Conjunto jardim zoológico
•	Vários animais do  

jardim zoológico 
 
 
 
 
 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 4, sortidos      100 unid. 605 693

Miratoi® N.º 3
Conjunto da Quinta
•	Vários animais  

da quinta 
 
 
 
 
 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 3, sortidos      100 unid. 605 692

Putzi-Buddys
Fantoches de mão grandes com prótese
•	Dimensões: L x A x P: aprox. 25 cm x 38 cm x 18 cm

Descrição do artigo REF
Vaca Berta 707 081     

Ursinho Peluche 707 083      

Cavalo Jimmy 707 084      
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Miratoi® N.º 1
Gama sortida

•	Carros, barcos, pentes, etc.  
 
 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 1, sortidos      150 unid. 605 690

Miratoi® N.º 6
Anéis de dedo

•	Anéis de dedo charmosos em vários  
tamanhos  

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 6, sortidos      100 unid. 605 694

Miratoi® N.º 8
Bolas saltitantes
•	Bolas saltitantes divertidas em várias  

cores
•	ø 2,5 mm
 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 8, sortidos      100 unid. 605 696

Miratoi® N.º 10
Carros e barcos miniatura
•	Carros e barcos miniatura em várias cores 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 10, sortidos      100 unid. 605 698

Miratoi® N.º 7
Relógios

•	Puzzle na forma de relógios em  
várias cores  

 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 7, sortidos      84 unid. 605 695

Puzzle
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Miratoi® N.º 12
Conjunto de medalhas
•	 Prémio especial como motivação para 

pacientes jovens corajosos
•	Medalha estampada com fita
•	Fabricado em plástico

Certificados em diferentes idiomas disponíveis sob pedido:
D - GB - F - E - IT - NL - HR - SRB - MK - P

Embalagem com 50 medalhas e 50 certificados

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 12     50 unid. 605 706

Miratoi® N.º 13
Baús de tesouro  
•	Ideal para guardar dentes decíduos

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 13     100 unid. 605 699

Miratoi® N.º 15
Póneis miniatura  
•	Para pentear e mimar
•	Em cinco cores

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 15, sortidos     50 unid. 605 701

Miratoi® N.º 17
Skates de dedo  
•	Skates de dedo impressionantes em cinco desenhos giros

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 17, sortidos     50 unid. 605 707



59

Tooth Coin Bank
Mealheiro em forma de dente
•	Material tipo cerâmico robusto
•	Grande abertura, também adequado para notas
•	Com abertura no fundo de fecho fácil

Descrição do artigo REF
Tooth Coin Bank 707 105

Anti-Stress Tooth
Auxílio eficaz para relaxamento
•	 Ao apertar o dente, o paciente distrai-se de forma agradável
•	Ideal para relaxamento anti-stress ou como presente
•	Dimensões: 64 x 54 x 38,5 mm, peso: 42 g
•	Material: poliuretano

Descrição do artigo REF
Anti-Stress Tooth 707 002

• ASSISTÊNCIA E MOTIVAÇÃO AO PACIENTE •

McTooth Caneca
Vai adorar tomar café pela manhã com o McTooth 
a sorrir para si

Descrição do artigo Conteúdo REF
McTooth Caneca (“My Dentist... Simply The Best”) aprox. 0,3 l 707 090

Miratoi® N.º 19
Pulseira de feltro
•	As pulseiras refletoras aumentam a visibilidade 

no escuro
•	As pulseiras refletoras dobram automaticamente 

sob ligeira pressão e ajustam-se a qualquer medida de pulso
•	Perfeita para ciclistas e corredores
•	Tamanho: C x L: 21 x 2,5 cm

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miratoi N.º 19 50 unid. 605 702
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LaserHF® «comfort»
Aparelho combinado de laser e tecnologia HF
•	Modelo I-Cube com controlo por ecrã tátil
•	Programas predefinidos para todas as aplicações possíveis 
•	Controlo individual disponível adicionalmente 
•	Funcionalidade e higiene máximas possíveis 
•	Monitor de ecrã tátil para fácil utilização e seleção de programas

LASER:
•	 Desinfeção e limpeza de bolsas gengivais em periodontite 
•	Desinfeção após preparação do canal radicular em endodontia 
•	Remoção de tecidos moles, por exemplo, em cirurgia de implantes em 

peri-implantite
•	Cicatrização de feridas, alívio da dor e dessensibilização por Laserterapia 

de Baixa Intensidade (LLLT) 
•	Laser PDT (terapia fotodinâmica) 
•	Opcionalmente: branqueamento acelerado por laserterapia

RADIOFREQUÊNCIA:
•	Duas peças de mão com funcionamento independente entre si para 

elétrodos permutáveis (codificado por cores): corte e onda de corte/
coagulação (amarelo), onda de coagulação (azul)

•	Todos os tipos de tratamentos são possíveis devido às três formas de 
frequência: Corte, corte com coagulação para hemóstase, coagulação, 
coagulação por impulso para soldar delicadamente pequenas peças de tecido

•	Controlo automático da tensão
•	Fórceps bipolares hf disponíveis opcionalmente
•	A peça de mão e os elétrodos são próprios para autoclave a 134 °C

Ficha técnica:
Potência HF máx. 50 W 
Frequência HF 2,2 MHz 
Laser PDT: 660 nm/100 mW 
Laser 975 nm/8 W - cw/pulsado 
Medidas (LxAxP) 30 x 13 x 25 cm 
Fonte de alimentação 230V/50Hz
HF 2,2 MHz/50 W – monopolar/bipolar 
Peso aprox. 3,5 kg

Equipamento básico:
2 peças de mão de laser (vermelha para laser 8 W, laranja para laser delicado)
1 x ponta de fibra 200 µm (conjunto de 3) + 1 x ponta de fibra 320 µm 
(conjunto de 3)
Óculos de proteção Lambda One (800 – 975 nm)
Óculos protetores Skyline (verde, 800 – 975 nm)
Óculos protetores Skyline (azul, 657 – 660 nm)
Óculos de proteção para pacientes
2 peças de mão HF (próprias para autoclave)
Conjunto de elétrodos (N.º 40, 2, 13, 15, 31, 33)
Elétrodo neutro, contacto da porta/bloqueio, pedal
Instruções de utilização, publicação de produto médico

Fórceps bipolares hf para encomenda separadamente!

O aparelho LaserHF padrão ainda está disponível.

Descrição do artigo REF
LaserHF «comfort» com fibra ótica descartável 452 471

LaserHF padrão com 2,5 m de fibra de vidro 452 462

Fórceps bipolares hf, ver página 62

LLLT aPDT

Laser HF LaserHF

Cirurgia oral 

Periodontologia

Implantologia

Endodontia

Branqueamento

aPDT

LLLT

Para todas as aplicações:

Cirurgia por radiofrequência:  
Corte e coagulação perfeitos

Laser de díodo 975 nm/8 W:  
Parodontologia, endo-
dontia e mais 

Laser terapêutico: 
LLLT, aPDT 

Exposição

Frenectomia

HF: Corte

Laserterapia

HF: Coagulação Laser de díodo

Corte Coagulação

Endodontia

Herpes

Vídeo

Relatório de  
utilizador
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hf1 Surg bipolar
Aparelho de cirurgia HF universal
•	Programas predefinidos para todas as aplicações possíveis 
•	Oferece adicionalmente programação individual
•	Instalação padrão: ligação para fórceps bipolares
•	Funcionalidade e higiene máximas possíveis
•	Monitor de ecrã tátil para fácil utilização e seleção de programas
•	Duas peças de mão com funcionamento individual para elétrodos  

permutáveis (codificado por cores): corte e onda de  
corte/coagulação (amarelo), onda de coagulação (azul)

•	Cada aplicação é possível devido a três formas de frequência:  
corte, corte com coagulação para hemóstase, coagulação, coagulação 
pulsada para solda delicada de partículas de tecido mais pequenas

•	Regulação automática da tensão
•	Fórceps bipolares disponíveis opcionalmente
•	A peça de mão e os elétrodos são próprios para autoclave a 134 °C

Âmbito da entrega:
Aparelho com 2 peças de mão próprias para autoclave, pedal, conjunto de 
elétrodos (6 unidades: N.º 40, 2, 15, 13, 31, 33), elétrodo neutro

Fórceps bipolares hf para encomenda separadamente!

Frequência + potência: Medidas + pesos
2,2 MHz, máx. 50 W  L 21,5 x A 11,7 x P 25 cm
Tensão: 230 V/50 Hz Peso 2,65 kg 
Unipolar e bipolar
Permanente/pulsada

Descrição do artigo REF
hf1 Surg bipolar 452 459

Fórceps bipolares hf, ver página 62

hf Surg®
Unidade cirúrgica por radiofrequência de baixo 
custo e sofisticada
•	Para incisões com bisturi finas e sem pressão - o controlo de frequência 

permite corte e corte/coagulação para hemóstase
•	Cicatrização de feridas rápida e indolor
•	Funcionalidade e higiene máximas possíveis
•	Fácil manuseio do interruptor de controlo de intensidade analógica e da 

frequência
•	Gestão de saída automática, mecanismo à prova de falha quando em 

contacto com metal 
•	A peça de mão e os elétrodos são próprios para autoclave a 134 °C

Âmbito da entrega:
Aparelho com pedal, peça de mão, 4 elétrodos e Fórceps bipolares hf de 
elétrodo neutro para encomenda separadamente!

Frequência + potência Medidas + pesos
2,2 MHz, máx. 50 W  L 19 x A 9 x P 18 cm
Tensão: 230 V/50 Hz aprox. 1,6 kg

Descrição do artigo REF
hf Surg 452 400

Fonte: Prof. Dr. Frank Liebaug

+

«hf-scalpel» cicatrização de feridas mais rápida

Para óculos de proteção de laser, ver página 63



LaserHF® Pontas de fibra
Pontas de fibra esterilizáveis para o aparelho LaserHF
•	Disponível	em	2	resistências	de	fibra:	
 Ponta LARANJA = fibra 200 µm, conjunto com 3 unidades (embalada estéril e individualmente)
 Ponta VERMELHA = fibra 320 µm, conjunto com 3 unidades (embalada estéril e individualmente)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Ponta de fibra LaserHF «comfort», laranja - 200 μm 3 unid. 452 470

Ponta de fibra LaserHF «comfort», vermelha - 320 μm 3 unid. 452 469

Fibra não revestida LaserHF AS 200/240 2,5 m 1 unid. 452 463

Fibra não revestida LaserHF AS 320/385 2,5 m 1 unid. 452 464

LaserHF Curver/LaserHF Faser Cutter (não ilustrado)
Descrição do artigo REF
LaserHF Curver, ferramenta de dobrar 452 480

LaserHF Faser Cutter, lâmina cerâmica 452 481

Laser de díodo

Laserterapia
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N.º 17 N.º 23

N.º 13

N.º 2

N.º 15

N.º 12N.º 1

N.º 22

N.º 14

Ponta múltipla N.º 40 N.º 33N.º 31

hf Elétrodos
Descrição do artigo REF
Elétrodo de corte hf N.º 1, amarelo 452 403

Elétrodo de corte hf N.º 2, amarelo 452 404

Elétrodo de corte hf N.º 12, amarelo 452 410

Elétrodo de corte hf N.º 13, amarelo 452 411

Elétrodo de corte hf N.º 14, amarelo 452 409

Elétrodo de corte hf N.º 15, amarelo 452 407

Elétrodo de corte hf N.º 17, amarelo 452 405

Elétrodo de corte hf N.º 22, amarelo 452 406

Elétrodo de corte hf N.º 23, amarelo 452 408

Elétrodo de corte hf de ponta múltipla N.º 40, amarelo 452 402

Elétrodo de coagulação hf N.º 31, azul 452 415

Elétrodo de coagulação hf N.º 33, azul 452 416

hf Elétrodo neutro
Placa revestida de ligação à terra  
para excelente condução  
das ondas hf
•	Desinfetável 
Por favor, indique o número  
de série do seu aparelho usado! 
Outros equipamentos disponíveis sob pedido!

Descrição do artigo REF
Comprimento 1,50 m 452 421

hf bipolares Fórceps
Ligação especial de fórceps para aparelhos hf Surg
•	Disponível em dois comprimentos e formas, sem cabo
•	Pode ser esterilizada
•	Ideal para cirurgias, por exemplo, na obtenção de hemostase

Por favor note: Para primeiro equipamento, o cabo bipolar hf tem de ser 
encomendado separadamente. Não incluído no âmbito da entrega.

Descrição do artigo Forma de entrega REF
hf bipolares Fórceps 110 mm retos 452 446

hf bipolares Fórceps 110 mm angulados 452 447

hf bipolares Fórceps 160 mm retos 452 448

hf bipolares Fórceps 160 mm angulados 452 455

Cabo para fórceps bipolares 1,50 m 452 456

Fibra não revestida AS
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laservision
Óculos de proteção laser com design moderno
(1) Lambda One: grau de proteção certificado LB4, para Laser 800 – 1064 nm*, 27 g
(2) laservision verde: sobre os óculos com as mesmas propriedades, 51 g
(3) laservision azul: sobre os óculos para laser delicado de díodo 657 – 660 nm*, 51 g
(4) Óculos para paciente: bom encaixe através de armação flexível, altos 
níveis de proteção

Descrição do artigo REF
(1) Laservision Lambda One 355 630

(2) Laservision verde 355 631

(3) Laservision azul 355 632

(4) Óculos de proteção laservision para paciente (em tratamentos a laser) 355 633

(1)

(4)

(2)

(3)

*Todos os nossos óculos são compatíveis com LaserHF. Caso utilize outro laser, calcule os graus de proteção que o seu laser exige e compare-os com a 
informação indicada nos óculos de proteção laser antes de utilizá-los.

LaserHF® peça de mão para 
branqueamento
Peça de mão de laser particularmente para branqueamento
•	Com fibra ótica integrada e fibra condutora com 2,50 m de comprimento 

para ativar o material de branqueamento (no consultório), por exemplo, 
para o Gel de Branqueamento de Laser Mirawhite (REF 607 086)

•	A fibra ótica especial no interior da peça de mão assegura a utilização fácil e 
ativação homogénea do material de branqueamento na superfície dentária

Descrição do artigo REF
LaserHF peça de mão para branqueamento 452 472

Mirawhite® branqueamento a laser
Gel de branqueamento dentário para utilização 
com laser de díodo 
•	Gel de branqueamento adaptado para comprimentos de onda
•	Para lasers de díodo 810 – 980 nm
•	Gel de branqueamento com dois componentes num cartucho de 

mistura de 5 g
•	Com concentração de 35% de peróxido de hidrogénio para bran-

queamento e clareamento altamente eficazes de dentes vitalizados e 
desvitalizados

(Quando utilizado em conjunto com o aparelho LaserHF, o gel de bran  
queamento é ativado com a peça de mão especial para branqueamento 
LaserHF (REF 452 472).

O conjunto é composto por: 1 cartucho de gel de branqueamento com 35 % 
de peróxido de hidrogénio 5 g, 3 pontas de mistura, 1 seringa com protetor 
gengival 1 ml, 1 seringa com cuidado pós-branqueador 2 ml, 2 aplicadores

Descrição do artigo REF
Mirawhite branqueamento a laser 607 086

LaserHF® soluções PDT
Solução PDT para desinfeção
•	Especialmente para o tratamento com LaserHF «comfort»
•	Desinfeção fotoativada de canais radiculares, bolsas periodontais e para 

tratamento de peri-implantite
•	Para Laser 660 nm, Fibra 320 μm

Descrição do artigo Conteúdo REF
LaserHF solução Endo-PDT 3 seringas a 0,8 ml 155 030

LaserHF solução Paro-PDT 3 seringas a 1,2 ml 155 031
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Integra® Cart Fit-On Tray
Bandeja para a coluna da lâmpada cirúrgica
•	 Adequada para todos os aparelhos acessórios (por exemplo, hf1 Surg 

bipolar) necessários ao lado da cadeira 
•	Giratório através de duas juntas articuladas 
•	Pega montável no lado longo ou curto 
•	Elegante e fácil de montar em todas as colunas 
•	Bandeja de metal robusta, carga máx. de 6 kg, cor RAL 9002 

Dimensões: 
Exterior (L x P):  35 x 26 cm 
Interior (L x P):  33,5 x 24,5 cm
Braço articulado: 23 cm de comprimento

Descrição do artigo REF
Integra Cart Fit-On Tray com braço padrão 460 103

A Bandeja de encaixe tem de ser encomendada juntamente com a 
flange de tubagem de encaixe para permitir a montagem. 

Flange de tubagem, incl. anel interno ø REF
Para Planmeca 42 mm 460 104

Para Ritter 48 mm 460 106

Para Eurodent 50 mm 460 107

Para Sirona/Siemens 52 mm 460 108

Para Kavo/Flex Integral 55 mm 460 109

Para Ultradent/Faro 60 mm 460 110

Para outra unidades 45 mm 460 105

Integra® Cart Smart
Carrinho de 3 patamares económico
•	2 tomadas elétricas universais
•	2 bandejas com proteção de rebordo
•	Carga máxima por bandeja de 10 kg

Dimensões: (L x A x P):  35 x 78 x 45 cm, peso: 14,5 kg

Descrição do artigo REF
Integra® Cart Smart 460 120

Integra® Cart De Luxe I - III
Carrinho multifuncional em três modelos
•	 Novo: ligação de ar comprimido por baixo da primeira bandeja  

(acoplamento de ar comprimido com bloqueio automático)
•	Novo: a bandeja central é ajustável em altura
•	Rodízios fáceis de deslizar e antiestáticos para deslocamento rápido e 

fácil da unidade
•	Os rodízios podem ser bloqueados

Integra Cart De Luxe I
Dimensões totais: (L x A x P): 40 x 75,5 x 49,5 cm, peso: 18,8 kg

Integra Cart De Luxe II
•	  Idêntico ao modelo De Luxe, mas a bandeja central está equipada com 

uma gaveta para material  
•	O topo da gaveta foi projetado como uma bandeja e pode ser utilizado 

como superfície de depósito para pequeno equipamento

Dimensões totais: (L x A x P): 40 x 75,5 x 50 cm, peso: 22,8 kg

Descrição do artigo REF
Integra Cart De Luxe I (não ilustrado) 460 115

Integra Cart De Luxe II 460 116

Integra Cart De Luxe III com duas gavetas (não ilustrado) 460 117

Entrega sem aparelho

traseira

Integra Cart De Luxe II

Carrinho Inteligente Integra

traseira

• DISPOSITIVOS •
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Hager Outbacks
Proteção e elegância no trabalho
•	As técnicas modernas de polimento reduzem distorções
•	A redução de embaciamento é o efeito de um sistema de ventilação especial
•	A armação leve previne a pressão na cabeça e orelhas
•	A peça de nariz em silicone previne o deslizamento
•	Aderências em silicone nas têmporas
•	Cada par inclui uma corrente de pescoço solta (preto)

Armação Lente REF
Preto clara 304 702

Rosa choque clara 304 703

Rosa clara 304 704

Lilás clara 304 705

Azul clara 304 706

Verde clara 304 707

Prateado clara 304 710

Corrente de pescoço preta, separadamente 304 711

Rosa choque

Prateado

Lilás

Azul

Preto

Verde

Rosa

Rosa choque

25 g

25 g

25 g

• PROTEÇÃO E HIGIENE •
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Hager iSpec® Pure Fit
Óculos de proteção modernos com amplo cam-
po de visão e visão periférica perfeita
•	O vidro protetor esférico duplo proporciona a cobertura ideal dos óleos, 

mesmo na área das sobrancelhas
•	Têmpora com «tecnologia de zona climática» integrada assegura 

períodos de trabalho mais prolongados sem fadiga
•	Elevado conforto de utilização devido a componentes antideslizantes
•	Especialmente para rostos finos: uvex Pheos pequenos
•	Revestimento: Exterior extremamente resistente a arranhões, interior 

com revestimento anti-embaciamento

Armação Lente REF
Cinzento claro/cinzento clara 355 607

Preto/verde clara 355 608

Preto/laranja cinzento 355 609

Pequeno: branco/verde clara 355 610

Pequeno: antracite/cinzento clara 355 611

Hager iSpec® Pure Fit II
Antideslizantes e confortáveis
•	Design moderno e desportivo
•	Muito confortáveis e com têmpora e contacto no nariz suave
•	Excelente proteção devido a tecnologia de rotação lateral e antideslizante
•	Amplo campo de visão devido aos vidros esféricos duplos

Armação Lente REF
Azul clara 355 627

Vermelho clara 355 628

Hager iSpec® Softflex Fit
Óculos de proteção inovadores com excelente 
ajuste a qualquer rosto
•	Laterais ajustáveis individualmente com inclinação em múltiplos níveis
•	Excelente conforto de utilização, independentemente do tamanho da 

cabeça, devido a zona Softflex integrada
•	A ponte nasal Softflex suave proporciona um encaixe confortável e sem 

pressão e evita o deslizamento incómodo
•	As têmporas e a zona Softflex suaves na área da testa asseguram uma 

retenção segura

Armação Lente REF
Antracite/azul cinzento 355 613

30 g

27 g

30 g

ANTI- 
EMBACIAMENTO Proteção UV

100 % 
Resistente  

a arranhões
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Hager iSpec® Classic Fit
Óculos de proteção modernos e finos
•	Óculos de proteção com vista lateral desobstruída
•	Especialmente adequados para formas de cabeça finas
•	Comprimento e ângulo laterais ajustáveis individualmente
•	Excelente resistência química

Armação Lente REF
Vermelho/preto clara 355 564

Hager iSpec® Sunshine Fit
Óculos de lazer atrativos com design idêntico a 
uvex Astrospec
•	Sem lentes anti-embaciamento, grau de proteção solar 5-2,5

Armação Lente REF
Amarelo/preto colorida 355 526

Hager iSpec® Safety Fit
Design original e máxima segurança
•	Visão periférica
•	Comprimento e ângulo da têmpora ajustáveis individualmente
•	Encaixe sem pressão

Armação Lente REF
Branco clara 355 518

Lentes de substituição clara 355 521

Corrente de pescoço preta 355 520

Hager iSpec® Safety Fit II
Excelente cobertura ocular e lentes panorâmicas amplas
•	Inclinação da haste lateral variável (3 níveis)
•	Máximo conforto para o utilizador para todas as formas de rosto devido 

à tecnologia de hastes 2K flexível
•	Excelente ventilação devido ao vedante de labirinto
•	Dobra totalmente e cabe em todos os bolsos
•	Revestimento: extremamente resistente a arranhões, interior com 

revestimento anti-embaciamento

Armação Lente REF
Azul clara 355 624

Lima clara 355 625

61 g

63 g

43 g

ANTI- 
EMBACIAMENTO Proteção UV

100 % 
Resistente a 

arranhões
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Hager iSpec® Flexi Fit
Óculos de proteção flexíveis sofisticados
•	Excelente segurança devido à proteção lateral
•	Comprimentos ajustáveis da têmpora
•	Revestimento: extremamente resistente a arranhões, interior com 

revestimento anti-embaciamento

Armação Lente REF
Preto clara 355 572

Azul clara 355 573

Lentes de substituição clara 355 574
Lentes de substituição sem revestimento 
anti-embaciamento

colorida 355 575

Hager iSpec® Flexi Fit II
Óculos de proteção extremamente leves e 
sofisticados
•	Lentes e armação fabricadas em plástico de alta resistência
•	Proteção lateral adicional contra ofuscamento
•	Têmporas suaves, ajustáveis individualmente
•	Também ideais para atividades desportivas e lúdicas
•	Revestimento: extremamente resistente a arranhões, interior com 

revestimento anti-embaciamento

Armação Lente REF
Azul clara 355 580

Azul translúcido clara 355 585

Lentes de substituição clara 355 586

30 g

38 g

Hager iSpec® X Fit
Óculos de segurança extremamente leves e 
modernos
•	Lentes panorâmicas moldadas anatomicamente
•	Campo de visão periférico extremamente amplo e altamente protegido
•	Cobertura 20% mais ampla versus óculos de têmpora normal
•	Revestimento: exterior extremamente resistente a arranhões, interior 

com revestimento anti-embaciamento

Armação Lente REF
Preto cinzento 355 598

Preto colorida 355 599

58 g

ANTI-EMBACIAMENTO Proteção UV
100 % 

Resistente a arranhões
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Hager iSpec® Super Lite Fit
Os óculos de proteção mais leves do mundo
•	Conceito de têmpora flexível inovador 
•	Tecnologia X-stream para o mais elevado conforto de utilização 
•	Geometria da lente aerodinamicamente otimizada e inclinada
•	Revestimento: exterior extremamente resistente a arranhões, interior 

com revestimento anti-embaciamento

Armação Lente REF
Titânio cinzento 355 600

Cristal clara 355 601

Azul marinho clara 355 602

Lentes de substituição clara 355 603

Hager iSpec® Comfort Fit
Óculos de proteção sofisticados com múltiplos 
componentes
•	Elevado conforto de utilização devido a componentes rígidos/suaves 
•	Comprimento da têmpora ajustável individualmente
•	Revestimento: exterior extremamente resistente a arranhões, interior 

com revestimento anti-embaciamento
•	A lente castanha é resistente a produtos químicos

Armação Lente REF
Azul/laranja castanho* 355 590

Azul/cinzento clara 355 589

Lentes de substituição em castanho* e claras sob pedido

* sem revestimento anti-embaciamento

58 g

18 g

ANTI-EMBACIAMENTO Proteção UV
100 % 

Resistente a arranhões

48 g

Hager iSpec® BT Fit
Óculos de proteção extremamente leves e 
seguros
•	Encaixa sobre todos os óculos graduados
•	Lentes periféricas com campo de visão de 180°
•	Excelente encaixe, sem pressão
•	Ventilação lateral eficiente
•	Novo comprimento de têmpera e fácil ajuste de inclinação

Armação Lente REF
Clara clara 304 424
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Hager iSpec® Slim Fit
Óculos de proteção para melhor visibilidade 
periférica
•	Lentes periféricas amplas para máximo campo de visão 
•	Sem pressão e confortável de usar 
•	Revestimento: exterior extremamente resistente a arranhões, interior 

permanentemente desembaciado
•	Peso: 21 g

Armação Lente REF
Branco clara 304 428

Hager iSpec® Slim Fit UV
Óculos de proteção UV
•	Proteção segura contra radiação UV na gama de comprimentos de onda 

alargada de 350 – 523 nm
•	Para todas as unidades de fotopolimerização
•	Testados pelo NIOM (Instituto Nórdico de Materiais Dentários)
•	Revestimento: exterior extremamente resistente a arranhões, interior 

desembaciado
•	Peso: 21 g

Armação Lente REF
Branco laranja 304 427

Hager iSpec® Steril Fit
Óculos de proteção próprios para autoclave
•	Óculos únicos próprios para autoclave com desempenho anti-

embaciamento
•	Elevado conforto do utilizador devido a têmporas suaves
•	Pode ser submetido a autoclave até 10 vezes a 121 °C
•	Revestimento: extremamente resistente a arranhões, interior com 

revestimento anti-embaciamento

Hager iSpec® Steril Fit OTG
•	OTG adequado para pessoas que usam óculos

Armação Lente REF
Hager iSpec Steril Fit, branco / azul clara 355 510

Hager iSpec Steril Fit OTG, branco / azul clara 355 511

21 g

39 g

ANTI-EMBACIAMENTO Proteção UV
100 % 

Resistente a arranhões
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Proto-Cam®
Viseira facial
•	Fabricada em policarbonato não refletor
•	Armação leve para fixação à cabeça (25 g)
•	Ideal para trabalhos com unidades a jato para profilaxia
•	Evita o risco de infeção proveniente dos pacientes

Descrição do artigo REF
Armação branca com 5 viseiras de substituição 355 535

Armação azul transparente com 5 viseiras de substituição 355 546

Embalagem com 5 viseiras de substituição 355 536

CC-Shield
Viseira facial
•	Altamente resistente ao impacto e pode ser articulada para cima
•	Encaixa em qualquer tamanho de cabeça – fecho de Velcro ajustável
•	Sem reflexo de luz ou cor
•	Para trabalhar no laboratório, etc.

Descrição do artigo REF
CC-Shield 355 508

Hager iSpec® Fit OTG
Óculos de proteção periféricos leves de 
colocação sobre óculos graduados
•	Sem contacto das têmperas com os óculos graduados
•	Boa cobertura da área dos olhos pela curva básica plana 
•	Pontas de têmpora suaves, extra flexíveis
•	Para uma qualidade de imagem visual ideal
•	Peso: 37 g

Armação Lente REF
Azul clara UV 2C-1.2 355 539

Astro Clean®
Spray desinfetante
•	 Particularmente para desinfeção de óculos de proteção (Hager iSpec)
•	Sem danos no revestimento anti-embaciamento
•	Uso geral para todas as superfícies na área médica
•	Bactericida, fungicida e neutralizador de vírus (HBV e VIH) 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Astro Clean 250 ml 554 301

ANTI-EMBACIAMENTO Proteção UV
100 % 

Resistente a arranhões

ANTI-EMBACIAMENTO Resistente a arranhões

ANTI-EMBACIAMENTO Resistente a arranhões
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H&W Classic
Óculos de proteção modernos e confortáveis
•	Laterais suaves, ajustáveis com extensão de bloqueio na posição 

pretendida 
•	Proporciona proteção total com vista desobstruída de 180° 
•	Lentes claras com anti-embaciamento e anti-arranhões com 

revestimento HC/AF 
•	Lentes de policarbonato 100% resistentes ao impacto

Descrição do artigo REF
H&W Classic 355 622

H&W Panorama
Óculos de proteção com vista panorâmica e 
proteção lateral
•	Têmporas ergonómicas
•	Ponte nasal de borracha suave e antideslizante 
•	Lentes claras com anti-embaciamento e anti-arranhões com 

revestimento HC/AF

Descrição do artigo REF
H&W Panorama 355 620

H&W Featherlight
Óculos de proteção ultra leves
•	Têmporas suaves com entalhes ajustáveis
•	Peça nasal suave ajustável para um encaixe antideslizante perfeito 
•	Proteção confortável periférica completa 
•	Lentes claras com anti-embaciamento e anti-arranhões com 

revestimento HC/AF  
•	Lentes de policarbonato

Descrição do artigo REF
H&W Featherlight 355 621

H&W Kids Protect
Óculos de proteção ergonómicos para crianças
•	Proteção muito útil no tratamento de crianças com idades entre 4 - 10 

anos
•	Encaixe confortável e fácil para crianças
•	Adapta-se facilmente a formas de cabeça estreitas
•	Leve 17 g

Descrição do artigo REF
H&W Kids Protect 355 635

28 g

24 g

22 g

ANTI-EMBACIAMENTO Resistente a arranhões

ANTI-EMBACIAMENTO Resistente a arranhões

ANTI-EMBACIAMENTO Resistente a arranhões

Resistente a arranhões
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H&W Sports Pro
Óculos de proteção com ponte nasal 
antideslizante
•	Comprimento da têmpora ajustável individualmente
•	Peça nasal suave ajustável para um encaixe antideslizante perfeito
•	Proteção confortável periférica completa
•	Peso: 30 g

Descrição do artigo REF
H&W Sports Pro 355 619

H&W OTG II
Óculos de sobreposição panorâmicos
•	Sem contacto das têmperas com os óculos graduados
•	Boa cobertura da área dos olhos
•	Peso: 38 g

Descrição do artigo REF
H&W OTG II 355 618

H&W Logic
Comprimento da têmpora ajustável 
individualmente
•	Visão periférica
•	Peso: 32 g

Descrição do artigo REF
H&W Logic 355 616

H&W Panorama II
Para rostos finos
•	Têmporas ergonómicas
•	Peso: 25 g

Descrição do artigo REF
H&W Panorama II 355 617

H&W Super Fit UV (OTG)
Óculos de proteção para sobreposição de óculos 
graduados com amplo campo de visão
•	Adequados para trabalhos com lâmpadas de polimerização (390-525 nm)
•	A tecnologia Softpad assegura um encaixe ergonómico ideal
•	Vista desobstruída nas laterais
•	Comprimento da têmpora ajustável
•	Peso: 38 g

Descrição do artigo REF
H&W Super Fit UV (OTG) 355 626

ANTI-EMBACIAMENTO Resistente a arranhões
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Da prática para o consultório
Caros dentistas,
Os nossos produtos miradent estão disponíveis através da comercialização 
especializada de produtos dentários, mas também em cada farmácia, de 
modo que os seus pacientes interessados possam adquiri-los facilmente. 
Obviamente que os produtos miradent também representam um 
complemento ideal à gama da nossa loja de profilaxia. Também pode 
obter informações detalhadas sobre os nossos produtos aqui: 
www.miradent.de

XyliPOP® Lolli
Chupa-chupa adoçado com Xilitol – sem açúcar! 
•	Com Xilitol e lactato de cálcio
•	Sem aspartame, sorbitol, lactose e glúten
•	Motivação e diversão na profilaxia em crianças
•	Também excelente para adultos
•	Sabor fresco a morango

Descrição do artigo REF
XyliPOP Lolli morango 6 g 630 208

XyliPOP Lolli morango Caixa com 25 x 6 g 635 213

XyliPOP Lolli morango Caixa com 50 x 6 g 635 214

Aquamed®
Estimula a produção de saliva – disponível em 
drageias e spray 
•	Reduz a secura da boca
•	 Com enzima lisozima protetora
•	 Mantém a mucosa oral
•	Redutor de placa bacteriana e remineralizante 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Drageias Aquamed, 26 unid. 60 g 630 164

Expositor Aquamed (ver página 89) 10 x 60 g 635 207

Aquamed Spray 30 ml 630 218

Expositor de Aquamed Spray (não ilustrado) 12 x 30 ml 635 218

Expositor combinado Aquamed,
4 x drageias, 12 x spray

635 222

Xylitol Powder
Xilitol – um substituto 100% 
natural e saudável do açúcar
•	Para adoçar bebidas frias e quentes, fruta, cereais ou para bolos 
•	Ideal para uma dieta saudável e equilibrada 
•	Efeito adoçante idêntico ao do açúcar
•	Produto puramente natural, sem glúten e não modificado 

geneticamente
•	Menos de 40% de calorias do que a sacarina

Descrição do artigo Conteúdo REF
Xylitol Powder 350 g 630 119

Xylitol Powder 100 x 4 g 630 120

Xylitol Powder (ver página 89) 5 x 350 g 635 080

naturally

 

sweetened

O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.

Ingredientes: Edulcorante: Xilitol; estabilizador: isomalte; agente espessante: 
goma arábica; aromatizante; extrato de morango; regulador de acidez: lactato de 
cálcio; agente acidificante: ácido cítrico; agente separador: estearato de magnésio;  
corante: beterraba vermelha
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Xylitol Chewing Gum for Kids
Pastilha elástica de cuidado dentário 
especialmente para crianças
•	Adoçada com 100% xilitol
•	Sem aspartame, sorbitol, lactose e glúten
•	Design e sabor agradável para crianças
•	Previne cáries dentárias, inibe a placa bacteriana e remineraliza

Tubo com fecho reutilizável com 30 pastilhas / 30 g

Descrição do artigo Conteúdo REF
Maçã 30 drageias 630 192

Morango 30 drageias 630 193

Expositor Maçã  12 tubos de 30 drageias 635 203

Expositor Morango  12 tubos de 30 drageias 635 206

Xylitol Chewing Gum
Pastilha elástica de cuidado dentário
•	Adoçada com 100% xilitol
•	Sem aspartame, sorbitol, lactose e glúten
•	Ajuda no mau hálito 
•	Previne cáries dentárias, inibe a placa bacteriana e remineraliza
•	Expositor HV promocional fabricado em acrílico (ver página 88) disponí-

vel sob pedido

Tubo com fecho reutilizável com 30 pastilhas / 30 g

Descrição do artigo Conteúdo REF
Hortelã 30 drageias 630 079

Hortelã-pimenta 30 drageias 630 080

Canela 30 drageias 630 081

Fruta fresca 30 drageias 630 082

Arando 30 drageias 630 090

Chá verde 30 drageias 630 091

Expositor, sortidos (ver página 88) 6 x 12 tubos 635 092

Caixa dispensadora com 200 embalagens de 2 drageias cada

Descrição do artigo Conteúdo REF

Caixa dispensadora de pastilhas elásticas, 
sortidas

200 unid. 635 069

Xylitol Drops
Adoçada com 100 % xilitol natural – sem açúcar
•	Remineralizante
•	Estimula a produção de saliva (ideal na xerostomia) 
•	Sem aspartame, sorbitol, lactose e glúten 
•	Sabor fresco e refrescante

Descrição do artigo Conteúdo REF

Melão 60 g / 26 unid. 630 170

Cereja 60 g / 26 unid. 630 171

Menta 60 g / 26 unid. 630 172

Caixa dispensadora com 100 pastilhas

Descrição do artigo Conteúdo REF
Caixa dispensadora, sortidas 100 pastilhas 635 183

CanelaHortelã

Arando Chá verdeFruta fresca

Hortelã-pimenta

Para obter mais informações e a  

lista de ingredientes, consulte a página 86

Para obter mais informações e a lista de ingredientes, 

consulte a página 86

Cereja MentaMelão
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SOS Dentobox
Caixa de recuperação de dentes após acidentes 
dentários
•	 Solução com nutrientes especiais que prolonga as possibilidades de 

replantar dentes avulsos e fragmentos por até 48 horas
•	As células do ligamento periodontal permanecem intactas até ao 

reimplante
•	Armazenamento comprovadamente melhor e seguro para preservação 

de dentes

Descrição do artigo Conteúdo REF
SOS Dentobox 631 040

Expositor SOS Dentobox (página 93) 6 unid. 635 115

Carebrush® supersoft
Escova de dentes com microfilamentos sedosos
•	 Filamentos sedosos para colos dentários hipersensíveis e gengivas 

irritadas (por exemplo, em periodontite) e para cuidado dentário após 
tratamentos de profilaxia

•	 Limpeza delicada e aprofundada com baixa abrasão da dentina
•	 Raspador de língua na parte traseira da cabeça da escova
•	 Pega antideslizante

Descrição do artigo REF
Carebrush supersoft 630 195

Carebrush® white
Escova de dentes com «efeito branqueador»
•	 A cabeça da escova com lamelas de borracha especiais limpa 

aprofundadamente, tendo também um efeito de branqueamento 
dentário natural

•	Os filamentos em espiral na parte frontal da cabeça da escova 
optimizam o acesso a áreas de difícil acesso

•	Os filamentos cruzados facilitam a limpeza aprofundada dos espaços 
interdentários

•	Pega «antideslizante» anatómica

Descrição do artigo REF
Carebrush white, verde                                                                                                  630 190

Carebrush white, rosa                                                                                                 630 191

Expositor Carebrush white, 8 unid. cada (página 90) 635 205

Prosonic micro 2
Escova de dentes sónica para uso fora de casa
•	30 000 microvibrações por minuto
•	Raspador de língua na parte traseira da cabeça da escova
•	Pilha substituível (AAA) incluída
•	O conjunto de escovas de substituição inclui 2 cabeças de escova + 4 

anéis codificados por cor

Descrição do artigo REF
Prosonic micro 2, peça de mão com cabeça de escova e pilha 630 182
Prosonic micro 2, conjunto de substituição com 2 cabeças de 
escova

630 183

Prosonic micro 2, expositor com 24 escovas de dentes e 6 
conjuntos de substituição (página 90)

635 200
Peso: 60 g



77

• miradent •

Happy Morning®
Escova de dentes descartável
•	Ideal para escovar os dentes no consultório 

odontológico antes do tratamento, em 
breves viagens, etc.

•	Embalada de forma higiénica e separadamente

Descrição do artigo Conteúdo REF
Happy Morning, impregnada com pasta 
dentífrica

100 unid. 605 401

Happy Morning, sem pasta dentífrica 100 unid. 605 403

Happy Morning® De Luxe
Escova de dentes com campo de filamentos 
plano
•	Filamentos redondos e pega angulada
•	Tamanho médio dos filamentos, embalado separadamente

Descrição do artigo Conteúdo REF
Happy Morning De Luxe 50 unid. 605 443

Happy Morning® Travel Kit
Kit de viagem de cuidado dentário
•	Escova de dentes e tubo de 3 g com pasta dentífrica de mentol fresca
•	Escova de dentes e tubo embalado em blister higienicamente como 

conjunto
•	Escovas de dentes em cinco cores, sortidas, 5 x 10 unid.

Descrição do artigo Conteúdo REF

Happy Morning Travel Kit 5 x 10 unid. 605 410

Happy Morning® Xilitol 
Escova de dentes descartável com xilitol
•	Os filamentos estão impregnados com pasta dentífrica de xilitol
•	Sabor fresco
•	Design de cabeça curta (2,5 cm)
•	Embalada de forma higiénica e separadamente
•	Ideal para uso em viagem, entre refeições e como escova de dentes para 

convidados
•	O xilitol tem um efeito anti-cariogénico, diminuindo a placa bacteriana e 

as bactérias formadoras de ácidos

Descrição do artigo Conteúdo REF
Happy Morning Xilitol 50 unid. 605 496

com pasta dentífrica

sem pasta dentífrica

2,5 cm

No escritório

Após as refeições

Em viagem

Antes de um encontro
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Mirawhite® shine
Branqueamento dentário eficaz mesmo em 
dentes sensíveis
•	Caneta higiénica para aplicação
•	Branqueamento dentário com oxigénio ativo (Tecnologia Ardox-X®), sem 

peróxido
•	Delicado no esmalte e gengivas
•	Não amolece obturações
•	Branqueamento dentário até cinco tons
•	Período de aplicação 7 – 14 dias, duas vezes por dia

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirawhite shine 1,8 ml 630 194

Mirawhite shine, expositor 6 embalagens 635 212

paroguard®
Solução de lavagem bucal
•	Remineralizante devido ao fluoreto (250 ppm)
•	Ideal para pacientes com higiene oral limitada
•	Adstringente devido à presença de hamamélis
•	Anti-cariogénico devido ao xilitol
•	Sem álcool

Descrição do artigo Conteúdo REF
paroguard 200 ml 630 087

Tamanho com vantagem de 5 litros
•	Também disponível com bomba doseadora (1 pressão = 10 ml)

Descrição do artigo Conteúdo REF
paroguard (sem bomba) 5000 ml 630 127

Bomba separadamente 630 138

mirafluor® chx
Solução de lavagem bucal com chx 0,06 %
•	Para uso diário, incl. tampa doseadora
•	Remineralizante devido ao fluoreto (250 ppm)
•	Adstringente devido à presença de hamamélis
•	Anti-cariogénico devido ao xilitol
•	Sem álcool
•	Suporte de cuidado oral diário devido ao digluconato de clorexidina 

(0,06 %) 

Descrição do artigo Conteúdo REF
mirafluor chx 0,06% 100 ml 630 085

mirafluor chx 0,06% 500 ml 630 086

Tampa doseadora
Para doses fáceis de medir  
da solução de lavagem bucal
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Mirawhite® gelée
Limpeza intensiva para dentes brancos 
luminosos
•	Efeito luminoso imediato
•	Restaura a brancura natural dos dentes
•	Eficácia múltipla inovadora
•	O xilitol e o fluoreto de sódio (fluoreto 1.450 ppm) previnem a cárie 

dentária

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirawhite gelée 100 ml 630 123

Mirawhite gelée, expositor 8 embalagens 635 097_GB

mirasensitive hap+®
Cuidado intensivo para a prevenção de dentes 
sensíveis
•	Selagem de túbulos abertos
•	30 % de hidroxiapatite fortalece o esmalte biomimético
•	Os iões de potássio acalmam o nervo dentário
•	Tratamento diário para proteger os dentes contra estímulos dolorosos
•	Contém fluoreto e xilitol para prevenção da cárie dentária e da cárie de 

colo dentário
•	Sabor suave e fresco
•	Valor de ARD: 30
•	Fluoreto de sódio (fluoreto 1.450 ppm)

Descrição do artigo Conteúdo REF
mirasensitive hap+ 50 ml 630 169

mirasensitive hap+, expositor 8 embalagens 635 191

Mirafluor ® C
Pasta dentífrica de fluoreto de amina de alta 
qualidade
•	Valor de ARD 17
•	Partículas de sílica abrasivas finas
•	Sabor suave a menta
•	Fluoreto de amina (fluoreto 1.250 ppm)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirafluor C 100 ml 630 083

Mirafluor C, expositor 8 embalagens 635 195GB
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Miraclin Implant
Pasta dentífrica especial para implantes dentários
•	A tecnologia de oxigénio ativo mantém a brancura natural dos dentes
•	Evita a descoloração entre dentes naturais e implantes
•	A combinação de ingredientes (como, por exemplo, a enzima lacto-

ferrina) garante uma proteção completa dos dentes, bolsas gengivais e 
implantes

•	Fluoreto de sódio (fluoreto 200 ppm) previne cáries

Descrição do artigo Conteúdo REF
Miraclin Implant 100 ml 630 165

Safe Implant

Mirafloss® Implant chx 
Fibras de fio dentário do rolo
•	50 fibras de fio dentário (15 cm cada), enroladas num prático  

distribuidor
•	As extremidades duras facilitam a passagem do fio
•	Parte central felpuda saturada com 0,2 % de solução chx
•	Ideal para a limpeza de implantes e pontes
•	Disponível em duas espessuras: fina (ø 1,5 mm) e média (ø 2,2 mm)

Descrição do artigo REF
Fino (rosa) 630 134

Médio (turquesa) 630 135

Mirafloss® Big
Caixa distribuidora montável na parede
•	Ideal para uso profissional no consultório
•	Funcionamento com uma mão, utilizando o bordo metálico afiado
•	Recarregável

Descrição do artigo Conteúdo REF

Mirafloss Big  
(branco, encerado / preto, encerado, menta)

2 x 200 m 605 735

Recargas: preto, encerado, menta 200 m 605 737

Recargas: preto, encerado 200 m 605 736

Recargas: branco, não encerado 200 m 605 738

Mirafloss® 
Fio/fita dentário(a)
•	 Para uma limpeza especialmente aprofundada de espaços interdentais
•	Extremamente resistente ao rasgo, não desfia
•	Fita: não encerada, mas composta por PTFE, desliza perfeitamente 

mesmo através dos espaços interdentais mais estreitos

Descrição do artigo Conteúdo REF
Fita 20 m 630 022

Fita chx 20 m 630 078

Fita não encerada 20 m 630 077

15 – 18 cm

   mit Fluorid
  com fluoreto
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Zahnpick® 
Combinação conveniente de fio dentário  
e aplicador
•	30 unid.: caixa prática com fecho reutilizável, 100 unid.: embalado em 

blister separadamente 
 
 
 

 
 
 
 

Descrição do artigo Conteúdo REF
Zahnpick, Caixa 30 unid. 630 039

Zahnpick, embalado em blister separadamente 100 unid. 605 637

I-Prox® L 
Escova interdental que cabe no bolso
•	Pega em L alongada e manuseio facilitado num ângulo de 100°
•	Tampa protetora higiénica
•	Ideal para uso em viagem
•	Seis tamanhos desde xx-fino – grande
•	Código de cores

Descrição do artigo Conteúdo REF
I-Prox L, rosa xx-fino 6 unid. 630 210

I-Prox L, amarelo x-fino 6 unid. 630 211

I-Prox L, branco fino 6 unid. 630 212

I-Prox L, verde médio 6 unid. 630 213

I-Prox L, laranja cónico 6 unid. 630 214

I-Prox L, bordô grande 6 unid. 630 215

I-Prox L, sortido 6 unid. 630 216

100°

Design Ø fio revestido Cilindro
   de limpeza

 xx-fino Ø 0,4 mm Ø 1,8 mm

x-fino Ø 0,5 mm Ø 2,0 mm

fino Ø 0,6 mm  Ø 2,5 mm

médio Ø 0,7 mm  Ø 3,5 mm

cónico Ø 0,8 mm  Ø 2,5 - 5,0 mm

grande Ø 0,8 mm  Ø 5,0 mm

Caixa com fecho 
reutilizável
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Pic-Brush® Set 
Suporte de escova interdental com uma escova
•	Sistema de conector com pescoço cónico para um encaixe seguro
•	Pega ergonómica com ângulo de 120°
•	Escovas flexíveis de alta qualidade, fio especial revestido, filamentos 

ultrafinos
•	Proteção contra lesões devido à técnica de laçada presente na  

extremidade do fio
•	Extremidade do suporte com compartimento de armazenamento e 

função de encaixe com mola
•	Também para limpeza de brackets, pontes e próteses

Descrição do artigo Cor REF
Suporte com 1 escova azul transparente 631 002

Suporte com 1 escova rosa transparente 631 003

Suporte com 1 escova amarelo 605 630

Suporte com 1 escova azul escuro 630 001
Expositor por encaixe com 9 unid. 
(página 91)

sortidos 635 167

Pic-Brush® Intro Kit 
Suporte de escova interdental com quatro esco-
vas em quatro espessuras

Descrição do artigo Cor REF
Suporte com 4 escovas azul transparente 630 005

Suporte com 4 escovas rosa transparente 630 006

Suporte com 4 escovas amarelo 605 728

Suporte com 4 escovas azul escuro 630 004

Pic-Brush® Replacement Brushes 
Em prática caixa de armazenamento higiénica

Cor 6 unid. REF 12 unid. REF 25 unid. REF
Rosa 630 013 605 748 607 060

Amarelo 631 014 605 713 607 061

Branco 631 015 605 722 607 062

Verde 631 016 605 631 607 063

Azul 631 017 605 632 607 064

Bordô 630 050 605 789 607 065

Laranja 631 018 605 711 607 066

Sortido 605 633

Compartimento de armazenamento

Vídeo

rosa
xx-fino

amarelo
x-fino

azul
grande

branco
fino

bordô
x-grande

verde
médio

laranja
cónico
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I-Prox® P 
Escova pontiaguda para uso preciso
•	Limpeza eficiente do bordo gengival e das bolsas gengivais com tufo de 

filamentos pontiagudos
•	Ideal para a limpeza de aparelhos ortodônticos, implantes e espaços 

interdentais
•	Ideal para aplicação de géis e tinturas 
•	Pega aderente aos dedos (14 cm) com dois cliques de encaixe com mola 

(60° e 120º)
•	Extremidade do suporte com compartimento de armazenamento para 

escovas

Descrição do artigo REF
Suporte azul transparente incl. 4 pontas 630 032

Suporte rosa transparente incl. 4 pontas 630 033

Escovas de substituição, 4 unid. 630 034

Expositor por encaixe com 9 unid., sortidos (página 91) 635 168

I-Prox® Care Set 
Conjunto de cuidado interdental
•	 Para limpeza eficiente de sulcos, espaços interdentais e pontes
•	A pega aderente aos dedos permite um utilização segura e precisa
•	Extremidade do suporte de escova de sulcos com compartimento de 

armazenamento para escovas de substituição
•	Espelho intraoral revestido com anti-embaciamento para autocontrolo 

imediato
•	I-Prox C para aderências persistentes, extremidade dupla

O conjunto inclui: 
espelho intraoral miradent, I-Prox C (escavador/limpador dentário de 
extremidade dupla), escova de sulcos I-Prox P

Descrição do artigo REF
Conjunto de 3, azul transparente 630 160

Expositor por encaixe com 9 unid. (página 91) 635 171

miradent® Mouth Mirror  
Espelho intraoral com anti-embaciamento em 
plástico descartável
•	A cabeça angulada plana do espelho chega a todas as regiões da boca
•	Revestimento anti-embaciamento inovador
•	Pega ergonómica em forma de dedo 
•	Para controlo dentário doméstico
•	Diâmetro 23 mm / n.º 5

Descrição do artigo REF
Azul transparente 630 065

Para espelhos intraorais em embalagem eco-
nómica prática (50 unidades), ver página 36.

Bolsa gengival Implantes Brackets 120°60°

A função comutável
permite dois ângulos para diversas 
aplicações



84

• miradent •

Mira-2-Ton® Solution
Teste de placa
•	Comprimido mastigável ou solução
•	A placa antiga é realçada a azul, a placa recente a rosa
•	Comprovada na prática odontológica há anos
•	De fácil utilização para o paciente e motivante
•	Sem eritrosina e glúten
•	As descolorações podem ser removidas ao escovar os dentes
•	Fácil de reduzir a metade – um comprimido é suficiente para  

2 aplicações

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mira-2-Ton Solution 60 ml 605 655

Mira-2-Ton Solution 10 ml 605 659

Mira-2-Ton Solution, expositor 12 x 10 ml 605 660

Mira-2-Ton® Tablets 
Descrição do artigo Conteúdo REF
Mira-2-Ton Tablets 6 unid. 630 027

Mira-2-Ton Tablets 5 x 10 unid. 605 765

Mira-2-Ton Tablets 250 unid. 605 768
Espelho intraoral, azul transparente (ø 23 mm) 
separadamente

630 065

Expositor por encaixe (página 93) 16 embalagens 635 027

Plaque Check 
•	Contém três comprimidos de teste de placa e um espelho intraoral (com 

revestimento anti-embaciamento) para autocontrolo

Descrição do artigo REF
Plaque Check com espelho azul 630 044

Expositor por encaixe com 9 unid., sortidos (página 91) 635 138

halitosis spray 
Spray de cuidado oral para um hálito fresco 
imediato
•	 Elimina o odor da boca (halitose)
•	Propriedades de cuidado dentário 

devido à adição de xilitol (10 %)
•	Sem álcool

Descrição do artigo Conteúdo REF
halitosis spray 15 ml 630168

halitosis spray, expositor (página 93) 12 sprays AK-1203GB
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Tong-Clin® De Luxe 
Limpador de língua
•	 Dupla função num instrumento:
 - O campo de filamentos com filamentos curtos e arredondados remove 

a saburra lingual
 - O raspador lingual remove a saburra solta subsequentemente
•	A parte superior arqueada, plana e angulada reduz o reflexo faríngeo
•	Pega prática aderente aos dedos com tampa protetora

Descrição do artigo Conteúdo REF
Azul transparente 630 029

Rosa transparente 630 030

Azul 605 778

Expositor por encaixe, sortidos (página 91) 9 embalagens 635 170

Protho Brush® De Luxe 
Escova para próteses
•	Com duas cabeças de escova: campo da escova grande para limpeza de 

superfícies protéticas externas e campo da escova mais pequeno para 
os lados internos de difícil acesso

•	Pega ergonómica aderente em forma de dedo

Descrição do artigo Conteúdo REF
Azul transparente 630 024

Rosa transparente 630 025

Azul escuro 605 413

Expositor por encaixe, sortidos (ver página 91) 9 embalagens 635 169

Tong-Clin® Gel  
Gel de limpeza da língua com um efeito de 
limpeza delicado e estimulante
•	Remove delicadamente a saburra lingual
•	Tratamento com camomila, salva e calêndula
•	Sensação de frescura duradoura
•	Sem álcool

Descrição do artigo Conteúdo REF
Tong-Clin Gel 50 ml 630 059

Conjunto Tong-Clin Tong-Clin + gel 50 ml 630 060

Expositor TC Set (página 90) 12 embalagens 635 018

Tong-Clin Fresh Tong-Clin + gel 15 ml 630 179

Expositor TC Fresh (página 90) 14 embalagens 635 198

Protho Box 
Caixa para próteses impermeável e com fecho
•	Para armazenamento e limpeza de próteses
•	Impermeável devido a fecho especial
•	Armazena 2 próteses e aprox. 80 ml de líquido
•	Também adequada para armazenamento de aparelhos ortodônticos 

removíveis
•	A caixa contém escova de limpeza de duas faces, filamentos brancos 

para superfícies básicas, filamentos pretos para indentações de próteses
•	Compartimento da escova também para comprimidos de limpeza
•	Com espelho na tampa

Descrição do artigo REF
Caixa incl. escova 605 900

Escova separadamente 605 901
Dimensões (L x A x P):

11,5 x 4,5 x 8,5 cm
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Infant-O-Brush®  
Escova de dentes para principiantes integrada 
num anel de dentição
•	Ensina cuidados dentários normais de forma divertida
•	Anel de dentição com campo de filamentos extra suaves
•	Os nós melhoram a dentição
•	A forma oval elimina o risco de ingestão e lesão
•	Para crianças a partir dos 3 meses de idade

Descrição do artigo REF
Vermelho 630 026

Amarelo 605 617

miradent® Hourglass  
Ampulheta própria para crianças como tempori-
zador para escovagem dentária
•	Ideal para cumprimento do tempo mínimo de escovagem recomendado
•	Tempo de funcionamento: 2 minutos
•	Com ventosa que pode ser fixada em qualquer superfície suave

Descrição do artigo REF
miradent Hourglass 630 068

Dento Box® I  
Caixa de transporte e armazenamento robusta
•	Para próteses, trabalhos ortodônticos, etc.
•	À prova de impacto, fecho de mola seguro e pequenos orifícios de 

ventilação
•	Com cordão de pendurar moderno

Descrição do artigo REF
Dento Box I, branco     630 162

Dento Box I, azul    630 161

Dento Box I, rosa     630 163

Xylitol Chewing Gum – Ingredientes
Descrição do produto, ver página 75
Hortelã, Hortelã-pimenta, Canela - Ingredientes: 
Edulcorante: xilitol, base de goma, aromatizante, humidificante: glicerina, agente espessante: 
goma arábica, emulsionante: lecitina de soja, corante: dióxido de titânio, agente de revestimento: 
cera de carnaúba.

Fruta fresca, arando - Ingredientes:  
Edulcorante: xilitol, base de goma, aromatizante, humidificante: glicerina, agente espessante: 
goma arábica, regulador de acidez: ácido málico, emulsionante: lecitina de soja, corante: dióxido 
de titânio, agente de revestimento: cera de carnaúba.

Chá verde - Ingredientes: 
Edulcorante: xilitol, base de goma, aromatizante, humidificante: glicerina, agente espessante: 
goma arábica, extrato de folha (chá verde), emulsionante: lecitina de soja, corante: dióxido de 
titânio, agente de revestimento: cera de carnaúba.

Pastilha elástica de xilitol para crianças - Ingredientes: 
Edulcorante: xilitol, base de goma, aromatizante, regulador de acidez: ácido málico, agente 
espessante: goma arábica, humidificante: glicerina, corante: dióxido de titânio, emulsionante: 
lecitina de soja, revestimento: cera de carnaúba.

Dica: Pastilha elástica com adoçante. O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.

Para Dento Box sem cordão, consulte a página 53
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Plaque Agent®  
Líquido de deteção de placa
•	A placa existente é exposta a azul
•	Sabor agradável a ”pastilha elástica”
•	Pronto a usar, motivante, agradável para crianças
•	A descoloração pode ser removida facilmente ao escovar os dentes
•	Aplicação: 1–2 x por dia 10 ml, lavar por aprox. 30 seg. antes de escovar 

os dentes
•	Sem eritrosina, sem álcool
•	Incl. tampa doseadora

Descrição do artigo Conteúdo REF
Plaque Agent 500 ml 631 096

Expositor Plaque Agent (página 93) 5 frascos 635 176

Funny Animalss  
Suporte de escova higiénico
•	Encaixe e remoção fácil do suporte da escova de dentes
•	Fecho de mola patenteado
•	Com duas ventosas que podem ser fixadas em qualquer superfície suave
•	As ranhuras de ventilação asseguram uma renovação de ar ideal
•	Encaixe para qualquer escova de dentes avulsa
•	Para crianças a partir dos três anos de idade

Descrição do artigo REF
Funny Vaca   630 099

Funny Girafa 630 220

Funny Panda 630 222

Funny Leão 630 102

Funny Elefante 630 100

Funny Hipopótamo     630 221

Kid‘s Brush  
Escova de dentes para crianças
•	Cabeça pequena com campo de filamentos ovais
•	Campo de tufo plano com filamentos de nylon arredondados suaves
•	O “Corpo superior” é articulado e protege o campo de filamentos
•	Circulação de ar devido a abertura na tampa protetora
•	A pega da escova também serve como suporte prático
•	Para crianças a partir dos quatro anos de idade

Descrição do artigo REF
Pato (2) 630 046

Papagaio (1) 630 047

Urso (4) 630 048

Cão (3) 630 049

Conjunto, 4 unid. sortidos 605 820

Ventosas  
que podem ser fixadas a 
qualquer superfície suave

(1) (2) (3) (4)
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Xylitol Chewing Gum de cuidado dentário
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 75

Descrição do artigo Conteúdo REF
Caixa dispensadora, sortidas 200 unid. de 2 drageias 635 069

Expositor, sortidos 6 x 12 tubos de 30 unid. 635 208

Xylitol Drops – Pastilhas que preservam os 
dentes adoçadas com 100 % xilitol natural 
– sem açúcar
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 75

Descrição do artigo Conteúdo REF
Caixa dispensadora, sortidas 100 pastilhas 635 183

Expositor, Melão 12 sacos de 60 g / 26 unid. 635 185

Expositor, Cereja 12 sacos de 60 g / 26 unid. 635 186

Expositor, Menta 12 sacos de 60 g / 26 unid. 635 187

Expositor, sortidos 3 x 4 12 sacos de 60 g / 26 unid. 635 182
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Xylitol Chewing Gum  
Pastilha elástica de 
cuidado dentário
Para obter informações sobre o 
produto, consulte a página 75

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Hortelã 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 052

Expositor Hortelã-pimenta 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 053

Expositor Canela 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 054

Expositor Fruta fresca 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 055

Expositor Arando 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 056

Expositor Chá verde 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 057

Expositor Crianças Maçã 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 203

Expositor Crianças Morango 12 tubos de 30 unid. / 30 g 635 206

Xylitol Chewing Gum 
Pastilha elástica de cuidado dentário especial-
mente para crianças
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 75
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Xylitol Powder  
Um substituto 100 % natural e saudável do açúcar
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 74

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Xylitol Powder 5 embalagens de 350 g 635 080

naturally

 

sweetened

Aquamed®  
Estimula a produção de saliva – disponível em 
drageias e spray
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 74

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Aquamed drageias 10 x 60 g 635 207

Expositor de Aquamed Spray (não ilustrado) 12 x 30 ml 635 218

Expositor combinado Aquamed (página 74)
4 x drageias, 12 x spray

635 222
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Tong-Clin® Fresh
Tong-Clin® Set 
Gel de limpeza da língua com um efeito  
de limpeza delicado e estimulante
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 85

Descrição do artigo Conteúdo REF

Expositor Tong-Clin Fresh
gel + limpador de 
língua 14 x 15 ml

635 198

Expositor Tong-Clin Set
gel + limpador de 
língua 12 x 50 ml

635 018

Carebrush® white 
Escova de dentes com “efeito branqueador“
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 76

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Carebrush white 8 unid. cada 635 205

Prosonic micro 2 Escova de dentes sónica com 
raspador lingual
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 76

Descrição do artigo Conteúdo REF

Expositor HV Prosonic
24 escovas de dentes e  6 conjuntos 
de substituição de 2 unid.

635 200

Happy Morning® Travel Kit  
Kit de viagem de cuidado dentário
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 77

Descrição do artigo Conteúdo REF
Happy Morning Travel Kit 5 x 10 unid. 605 410
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1  Pic-Brush® Set 
Suporte de escova interdental com uma escova
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 82

Bandeja de encaixe Conteúdo REF
(1) Pic-Brush Set 9 unid., sortidos 635 167

2  Plaque Check 
Comprimidos de teste de placa + espelho intrao-
ral (anti-embaciamento)
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 84

Bandeja de encaixe Conteúdo REF
(2) Plaque Check 9 unid., azul transp. 635 138

3  I-Prox® P 
Escova pontiaguda para uso preciso
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 83

Bandeja de encaixe Conteúdo REF
(3) I-Prox P 9 unid., sortidos 635 168

4  Tong-Clin® De Luxe 
Limpador de língua
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 85

Bandeja de encaixe Conteúdo REF
(4) Tong-Clin De Luxe 9 unid., sortidos 635 170

5  I-Prox® Care Set 
Conjunto de cuidado interdental
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 83

Bandeja de encaixe Conteúdo REF
(5) I-Prox Care Set 9 unid. 635 171

6  Protho Brush® De Luxe 
Escova para próteses
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 85

Bandeja de encaixe Conteúdo REF
(6) Protho Brush De Luxe 9 unid., sortidos 635 169
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mirasensitive hap+®  
Cuidado intensivo para a prevenção de dentes sensíveis
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 79

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor mirasensitive hap+ 8 embalagens de 50 ml 635 191

Mirawhite® gelée
Limpeza intensiva para dentes brancos 
luminosos
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 79

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Mirawhite gelée 8 embalagens de 100 ml 635 097_GB
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Mirafluor® C  
Pasta dentífrica de fluoreto de amina de alta qualidade
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 79

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Mirafluor C 8 embalagens de 100 ml 635 195GB

Mirawhite® shine
Branqueamento dentário eficaz mesmo em 
dentes sensíveis
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 78

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Mirawhite shine 6 embalagens de 1,8 ml 635 212
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halitosis spray  
Spray de cuidado oral para um hálito fresco imediato
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 84

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor halitosis spray 12 sprays de 15 ml AK-1203GB

Plaque Agent®  
Líquido de deteção de placa
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 87

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Plaque Agent 5 frascos de 500 ml 635 176

Mira-2-Ton®
Teste de placa for uso doméstico
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 84

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor Mira-2-Ton 16 blisters de 6 unid. 635 184

SOS Dentobox
Caixa de recuperação de dentes após acidentes dentários
Para obter informações sobre o produto, consulte a página 76

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor SOS Dentobox 6 embalagens 635 115
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Similar à foto 
(o equipamento pode variar)

Stand-up display IV 
Resumo dos mais vendidos da miradent
Para obter informações sobre o produto, consulte as páginas 80 a 87

Descrição do artigo Conteúdo REF
Expositor equipado com:

635 133

Mira-2-Ton tablets 5 blisters de 6 unid.

Pic-Brush Set, azul transparente 3 blisters

Pic-Brush Set, rosa transparente 2 blisters

Pic-Brush replacement brushes
amarelo, verde, laranja

3 blisters cada de  
6 unid.

I-Prox P replacement brushes
3 blisters cada de  
4 unid.

I-Prox Care Set 5 blisters

I-Prox L, sortido 4 blisters de 6 unid.

Zahnpick 4 blisters de 30 unid.

Tong-Clin Set 2 embalagens

Protho Brush De Luxe
azul e rosa transparente

2 blisters cada

Tong-Clin De Luxe
azul e rosa transparente

2 blisters cada

Protho Box 2 embalagens

Mirafloss Implant chx, fino 2 blisters

Mirafloss Implant chx, médio 1 blister

Kid´s Brush 2 blisters cada

miradent Dentobox
branco, azul, rosa

1 unidade cada

Funny Animals
vaca, girafa, leão

2 blisters cada

Infant-O-Brush, vermelho 4 blisters

miradent Hourglass 4 blisters

Jornais miradent 500 unid.

Folheto miradent para  
consumidor final

100 unid.

Informação de produtos miradent 1 brochura

• EXPOSITORES miradent •
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Dipol®
Agente humidificante comprovado para todos os 
materiais de revestimento de fosfato e gesso
•	Para uma aplicação exata e limpa
•	Desengordurante de cera, reduz a tensão superficial da cera
•	Dipol cria uma ponte molecular entre a cera impermeável e os 

compostos de revestimento que podem fluir sem bolhas e adaptar-se à 
cera com precisão. Superfícies limpas e suaves

•	Não contém produtos químicos retardadores capazes de causar 
superfícies ásperas

•	Dipol também pode ser usado como agente humidificante em 
impressões de silicone, poliéster, etc. para um  extravasamento sem 
problemas com o gesso

•	Sem formaldeído e álcool
•	Sem gás combustível, atomizador doseador com embaciamento de 

spray microfino

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto com frasco de 1 l + 1 frasco doseador 
(vazio)  

1000 ml 605 044

Frasco doseador, cheio   100 ml 605 043

Frasco doseador, vazio 605 045

Mirapor®
Isola o gesso do gesso
•	Sem qualquer formação de película, não se une ao silicone
•	Separação precisa e muito simples
•	Libertação das peças de gesso sem auxílio
•	Sem descoloração dos modelos
•	As superfícies estão seladas contra sujidade e água
•	As superfícies de gesso podem ser polidas com uma escova ou um pano 

de modo a ficarem brilhantes
•	Sem gás combustível, sem formaldeído

Descrição do artigo Conteúdo REF
Conjunto com frasco de 1 l + 1 frasco doseador 
(vazio)  

1000 ml 605 113

Frasco doseador, cheio   100 ml 605 119

Frasco doseador, vazio 605 114

Mirawet®
Líquido de mistura desinfetante para todos os 
tipos de pó de pedra-pomes
•	Mantém o composto de polimento cremoso durante todo o dia
•	Excelente efeito bactericida, fungicida e tuberculocida
•	Inativador de vírus, eficaz contra os vírus HBV e VIH
•	Protege a pele, pH neutro
•	Biodegradável e sem formaldeído

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirawet 5 l 554 105
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Alminax
Cera de alumínio
•	Para registo de mordida absolutamente preciso
•	Folhas de cera estáveis (3 mm de espessura)
•	A alta percentagem de alumínio mantém as folhas quentes na perfeição
•	Extremamente dura após arrefecimento
•	Basta aquecer com água morna

Descrição do artigo Conteúdo REF
Alminax 250 g 101 301

Alminax Rite-Bite
Marcas de mordida pré-moldadas em cera de 
alumínio especial
•	Muito estáveis devido a uma secção de alumínio reforçada
•	Registo de mordida preciso sem interferir com a língua
•	Aquecida rapidamente em água quente a 50 °C, Rite-Bite é moldável 

individualmente, arrefecida é extremamente dura e retém a forma
•	Marca de mordida com 2,5 mm de espessura para registo de mordida 

perfeito e um trabalho preciso
•	Também ideal para registo do arco facial

Descrição do artigo REF
Alminax Rite-Bite, caixa de 24 marcas reforçadas e 6 marcas 
planas

101 302

Non-Stick®
Spray de silicone especial
•	Spray de isolamento, proteção e cuidado
•	Essencial para assegurar uma vida útil prolongada dos articuladores
•	Côndilos, esferas e todas as peças móveis deslizam muito facilmente
•	Para isolamento superficial contra gesso de suportes modelo (norma)
•	Previne a aderência de gesso nos cortadores, frascos e camadas 

elásticas, etc.
•	Suaviza o funcionamento das dobradiças dos aparelhos

Descrição do artigo Conteúdo REF
Non-Stick 400 ml 554 206

Corund SC
Papel de acabamento e lixa de longa duração
•	No tamanho de grau 80 (muito áspero) - 220 (fino)
•	O grão afiado é preservado por um tempo prolongado
•	15 mm de largura

Descrição do artigo Comprimento Grão REF
Corund SC N.º     80 25 m   80 605 016

Corund SC N.º   100 30 m 100 605 017

Corund SC N.º   120 30 m 120 605 018

Corund SC N.º   150 30 m 150 605 019

Corund SC N.º   180 50 m 180 605 020

Corund SC N.º   220 50 m 220 605 021
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Vernax® 100
Verniz isolante, 100% de prata fina para cotos, etc. 
•	Película absolutamente estável de 8 – 10 μm (1 camada)
•	Também pode ser aplicado em diversas camadas
•	Indissolúvel contra todos os agentes isolantes e evaporação
•	Resistente ao calor durante a extração profunda e com o uso de cera de mergulho
•	Secagem rápida
•	Pode ser facilmente removido com acetona
•	Recomendado para inlays e coroas totalmente em cerâmica, etc.  

(p.ex. Empress, Ivoclar)

Descrição do artigo Conteúdo REF
Vernax 100, frasco com escova 20 ml 605 063

Vernax® Grafite Coloidal
Grafite escura em estado líquido 
•	Com escova integrada fácil de aplicar
•	A solda não transborda além da limitação de grafite
•	Sem formação de cavidades no interior da união
•	Suaviza o movimento de coroas telescópicas e cónicas
•	Diluível em água

Descrição do artigo Conteúdo REF
Grafite coloidal Vernax, frasco com escova 20 ml 605 069

Occlu® Spray Plus
Spray de oclusão verde de alta qualidade
•	Para marcação de pontas de contacto através de pulverização direta na 

superfície de oclusão
•	Micro revestimento em pó para máxima precisão
•	Bico de plástico para pulverização extra fina
•	A camada de pó pode ser facilmente removida com água
•	Económico no consumo

Descrição do artigo Conteúdo REF
Lata de spray, verde 75 ml 554 205

Lata de spray, verde  50 ml 554 211

Vernax® S / Vernax® G
Vernizes isolantes para cotos, etc.
•	De cor prateada e dourada
•	Película uniforme de aprox. 10 μm
•	Indissolúvel contra materiais isolantes e evaporação
•	Resistente ao calor durante a extração profunda e com o uso de cera de 

mergulho
•	Secagem rápida

Descrição do artigo Conteúdo REF
Vernax S (prateado), frasco com escova  20 ml 605 065

Vernax G (dourado), frasco com escova 20 ml 605 066

Diluente Vernax®
•	Líquido claro para diluir Vernax 100, Vernax S., Vernax G e  

Vernax Antagon

Descrição do artigo Conteúdo REF
Diluente Vernax, frasco com escova 20 ml 605 068

Todos os produtos Vernax são fornecidos com esco-
va integrada no interior da tampa de selagem. 
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Mirapont®
Um acrílico pálido, altamente preciso especial 
para cotos, modelos de plástico duro e dentes 
individuais
•	Material muito fino e ligeiramente fluente
•	Ambos os líquidos (componentes A e B, relação 1:1) são misturados em 

30 seg.
•	Pode ser vertido em silicone, alginato, hidrocolóide reversível e 

termoplástico
•	Após 90 min. pode ser serrado, fresado e polido

Descrição do artigo REF

Mirapont 500 g
Conteúdo: 250 g de líquido A, 250 g de líquido B, 2 frascos de 
dosagem A e B, 200 ml de Agent Plus, 50 g Silifit, 5 tampas 
medidoras, 1 agitador com bico aplicador, 2 espátulas de 
mistura grandes, 5 espátulas de mistura pequenas, luvas 
descartáveis 

203 010

Mirapont 1000 g
Conteúdo: 2 x 250 g de líquido A, 2 x 250 g de líquido B, 2 
frascos de dosagem A e B, 200 ml de agent plus, 50 g silifit, 5 
tampas medidoras, 1 agitador com bico aplicador, 2 
espátulas de mistura grandes, 5 espátulas de mistura 
pequenas, luvas descartáveis

203 011

Mirapont® Agent Plus
•	Isola o Mirapont contra ceras
•	Isola materiais de poliéter e polissulfeto contra o Mirapont

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirapont Agent Plus 200 ml 203 016

Mirapont® Silifit
•	Material de bloqueio especial, próprio para amassar

Descrição do artigo Conteúdo REF
Mirapont Silifit 250 g 203 015

Praxipol PS
Panela polimerizadora pneumática
•	Aprox. 4 l de conteúdo
•	Para polimerização a quente e a frio
•	Incl. válvula de entrada, manómetro e válvula de segurança (aprovada 

pela GS/TÜV)
•	Camada antiaderente no interior para evitar corrosão
•	Peso aprox.: apenas 2,5 kg

Descrição do artigo Comprimento REF
Praxipol PS 401 400
Mangueira adicional com  
acoplamento, 2 m

2 m 401 401

Mangueira adicional SP com válvula de 
esfera, 2 m

2 m 401 402
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Mirabol®
Taxas de mistura flexível em cor verde
•	Fáceis de limpar
•	Para alginato, gesso, etc.
•	Material flexível de qualidade superior
•	Disponível em três tamanhos/alturas

Descrição do artigo ø Altura REF
N.º 1 grande 12 cm   9 cm 304 331

N.º 2  x-grande 13 cm 11 cm 304 332

N.º 3  jumbo 17 cm 13 cm 304 333

Espátula para gesso RS 304 314

Flex-O-Bol
Taça de mistura de alginato clássica, em cor verde 
escuro
•	Fáceis de limpar, flexíveis
•	Para alginato, gesso, etc.
•	Disponível em quatro tamanhos

Descrição do artigo ø Altura REF
N.º 1/4  pequeno 8 cm   5,5 cm 304 320

N.º 1/2  médio 10,5 cm   7,5 cm 304 321

N.º 1  grande 12 cm   9 cm 304 322

N.º 2  x-grande 14 cm 11 cm 304 323

Algimix
Misturadora de alginato
•	Estrutura em aço inoxidável robusta, fiável, sem manutenção 
•	Tempo mínimo de exposição 
•	O movimento de agitação uniforme, controlado por via eletrónica 

mistura pó e líquido numa massa de alginato sem bolhas e 
completamente homogénea 

•	Taça de mistura duradoura de alta qualidade fabricada em silicone flexível 
•	Velocidade de agitação ajustável em duas etapas

Ficha técnica
Tensão:  230 V 
Consumo de potência:  100 W 
Fusível:  1,25 A 
Tamanho incl. taça (L x A x P):  13,5 x 23 x 20 cm 
Peso com (sem) taça:  3,7 kg (3,5 kg) 

Descrição do artigo REF
Aparelho com taça e estápula 452 045

Apenas taça 452 046

Apenas espátula 304 317

Mirator® 2000E
Vibrador ajustável por via eletrónica
•	Variável continuamente até 6000 vibrações/min.
•	Robusto e potente 
•	Bancada disponível separadamente mediante pedido

Ficha técnica
Bancada: 13 x 15 cm
Tensão:  230 V – 50/60 Hz
Consumo de potência:  max. 200 W
Fusível de segurança:  1A
Peso:  3,5 kg 

Descrição do artigo REF
Mirator 2000E 401 350

N.º 1

N.º 2 N.º 3

N.º 1/4N.º 1/2

N.º 1

N.º 2
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Carat® Base Paste
Excelente fixação em metal e porcelana
•	Amplo CET (Coeficiente de Expansão Térmica)
•	Intervalo entre 13,9-15,1 x 10-6 K-1(25 - 600 °C)
•	Compatível com 99% de todas as ligas de base preciosas e não-

preciosas de alta fusão 
•	Ultra fina (0,15 mm) e camada opaca uniforme com excelente poder de 

revestimento 
•	Altamente económica - a dosagem exata dura por 150 - 200 coroas 
•	Fácil de usar e pronta a usar

Descrição do artigo Conteúdo REF
Carat Base Paste separadamente 2 ml 604 407

Carat® Biopaque®
Gama de pós cristalinos
Os cristais em pó proporcionam uma rugosidade de superfície única, bem 
como um reflexo de luz natural. Dependendo da cor do dente, poderão ser 
utilizados cristais em pó claros ou escuros. O pó cristalino transparente é 
utilizado para alcançar a rugosidade de superfície pretendida, concedendo 
à cerâmica uma refração da luz muito similar aos dentes naturais. Ambos 
podem utilizar a taça coletora especialmente concebida para evitar a 
perda de partículas em excesso.

Benefícios do sistema Carat Biopaque e Crystal:
•	Manuseio seguro e fácil
•	Camada fina e uniforme
•	Uso económico
•	Fácil individualização
•	Refração de luz natural
•	Pronto a usar
•	Excelente fixação
•	Aspeto ideal de qualquer cerâmica
•	Utilizável para quase todas as ligas e porcelanas

Descrição do artigo Conteúdo REF
Cristal em pó, escuro 10 g 604 205

Cristal em pó, claro 10 g 604 206

Cristal em pó, transparente 10 g 604 207

Carat® Ecoline
Sistema cerâmico dentário
Carat Ecoline é compatível com quase todas as ligas de base preciosas 
e não-preciosas de alta fusão e especialmente concebido para CET 
Térmico de 13,9 - 15,1 X 10-6 K-1 (25 - 600 °C). Carat Ecoline apresenta 
uma excelente estabilidade térmica e corrige pequenas falhas que possam 
ocorrer na técnica ou equipamento.  
A gama contém todas as massas essenciais (dezasseis  
massas de dentina em cores VITA, cinco esmaltes 
e um pó sobre esmalte). Tornou-se sinónimo da 
reprodução do sistema de cerâmica dentária da mais 
alta qualidade.
•	Manuseio fácil
•	Economia de tempo 
•	Excelente compatibilidade com as Tonalidades Vita

Descrição do artigo Conteúdo REF
Carat Ecoline Dentina A2 55 g 604 531

Carat Ecoline Dentina A3 55 g 604 532

Outras cores sob pedido

Programa de 
disparo

Aplicação de Pasta de Base 
Carat Biopaque (primeira 
camada)

Aplicação de Pasta de 
Tonalidade Carat Biopaque 
(segunda camada)

1. 2.

Aplicação de cristais em pó 
Carat Biopaque

3.

Armação metálica após 
se gundo disparo preparada 
com Pasta de Tonalidade Ca-
rat Biopaque e cristais em pó

4.

Primeira camada com Mate-
rial de Dentina Carat Ecoline

5.

Programa de 
disparo
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Carat® Ecoline Overglaze
Pó sobre esmalte
•	Adquire um brilho natural, particularmente ao permitir o ajuste após o 

disparo de brilho efetivo

Descrição do artigo Conteúdo REF
Carat Ecoline Overglaze 15 g 604 551

Propriedades da porcelana de Dentina Carat Ecoline

Propriedades Resultados

Temperaturas de disparo
opaco: 975 °C
dentina: 925 °C

Resistência (ISO 6872)
S70±10 MPa 
(intervalo: 60 – 82 MPa)

Coeficiente de expansão térmica 
(500 °C)

12,5 ± 0,5 ppm/°C

Ponto de amolecimento dilatométrico 642 °C

Temperatura de transição vítrea 513 °C

Dureza (Vickers) 570 kg/mm2

Microestrutura Ver fotos REM

Teor de leucite (wt. %) 30 – 35 %

Teor de leucite 8 – 10 µm

Distribuição do tamanho de 
partículas

Valor médio de Dentina 
Ecoline: 21,6 µm 
mediano: 19,4 µm

Resistência de união (ISO 9693)

(Legacy) 26 MPa 
(Excel) 27 MPa 
(Biocclus 4) 30 MPa 
(Degudent SF) 39 MPa

Solubilidade química (ISO 9693) 17 µm/cm2

Carat® Ecoline Enamel
Material de esmalte
•	Características físicas fiáveis
•	Pode ser combinado com as cores, materiais de ombro e outros 

acessórios do sistema Carat

Descrição do artigo Conteúdo REF
Carat Ecoline Enamel, extra claro 55 g 604 549

Carat Ecoline Enamel, claro 55 g 604 546

Carat Ecoline Enamel, médio 55 g 604 547

Carat Ecoline Enamel, escuro 55 g 604 548

Carat® Modeling Liquid
Líquido de modelação
•	Fluido para todos os materiais em pó, dentina, esmalte e transparentes 

opacos, garantindo excelentes propriedades de modelação e estabili-
dade  

Descrição do artigo Conteúdo REF
Carat Modeling Liquid UNF 100 ml 604 217

Porcelana de Dentina Ecoline Porcelana de Esmalte Ecoline

6.

Coroa totalmente revestida com 
Dentina e Material de esmalte  
Carat Ecoline

Aplicação de material de esmalte 
Carat

7.

Coroa acabada após o disparo 
de brilho

8.
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Balance® Articulator
O clássico articulador Não-Arcon
•	Aparelho de trabalho preciso, funcional para próteses completas e 

parciais, bem como para trabalhos com coroas e pontes
•	O articulador Não-Arcon padrão a nível mundial
•	Disponível em 2 alturas de construção: 95 mm, 105 mm 

(medidas sem placa de base)
•	Uniões e peças fabricadas em aço inoxidável
•	Resistente a torção e livre acesso ao modelo
•	Extensível por inúmeros acessórios como, por exemplo, curva facial,  

balança de base, calota
•	Placas de montagem disponíveis opcionalmente
•	O Balance com côndilos de 20°, 30° ou 40° está disponível com placa 

incisal de 0°, 10° ou 15°

Ficha técnica:  Âmbito de fornecimento:

Inclinação condilar de 25° Articulador, mesa incisal,
Mesa incisal de 5°  pino incisal, 2 placas de  
   montagem,
Ângulo de Bennett de 0° a 25° elásticos
Distância intercondilar de 100 mm chave allen

Descrição do artigo REF
Balance 95  203 201

Balance 105 203 295

Balance® Facebow
Arco facial unilateral com bloqueio rápido
•	Para transferência moldada rápida e precisa para Balance / Balance De 

Luxe
•	Manuseio fácil, dado que as uniões podem ser fixas manualmente
•	Ajuste perfeito ao plano Horizontal de Frankfurt por um novo tipo de 

suporte de glabela ajustável horizontal e verticalmente
•	A peça de transferência com a impressão do garfo de mordida pode ser 

transferida imediatamente para os nossos articuladores (sem arco facial) 
•	É possível obter uma atribuição de modelo tridimensional exato no 

articulador

Âmbito de fornecimento:

Arco de tesoura e suporte de glabela
Peça de transferência e garfo de mordida
Conjunto de adaptadores Balance

Descrição do artigo REF
Balance Facebow 95  203 228

Balance Facebow 105 203 330
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Balance® De Luxe Articulator
O articulador fiável com inclinação da órbita 
condilar individualmente ajustável
•	Inclinação da órbita condilar individualmente ajustável
•	Para preparações individuais em próteses completas, bem como para a 

técnica de coroas e pontes
•	Altura de construção disponível: 105 mm (medição sem placa de 

montagem)
•	Uniões e peças fabricadas em aço de alta qualidade
•	Resistente a torção e livre acesso ao modelo, também pela parte traseira
•	Extensível por inúmeros acessórios como, por exemplo, arco facial

Ficha técnica:  Âmbito de fornecimento:

Inclinação condilar de -10° a + 70° Articulador, mesa incisal,
Mesa incisal de 5°  pino incisal, 2 placas de  
   montagem,
Ângulo de Bennett de 0° a 25° elásticos
Distância intercondilar de 100 mm chave allen

Descrição do artigo REF
Balance De Luxe 105 203 320

Balance® Mounting Plates
Alumínio com rosca     
•	Aptas para Balance / Balance De Luxe, também para Atomic F e 

Combitec A

Descrição do artigo REF
Placas de montagem, 2 unid. 203 204

Koni-Cast
Anéis fundidos cónicos
•	Fabricados em aço inoxidável de alta qualidade
•	Bases também disponíveis em silicone especial e numa base múltipla 

flexível
•	X1 pequeno: diâm. topo 32 mm, fundo 30 mm, altura 55 mm
•	X3: diâm. topo 50 mm, fundo 48 mm, altura 55 mm 
•	X6: diâm. topo 67 mm, fundo 65 mm, altura 55 mm
•	Formas maiores sob pedido

Descrição do artigo REF
Koni-Cast, X1 304 031

Koni-Cast, X3 304 033

Koni-Cast, X6 304 034

Miracast
Moldador de modelos
•	Com marcas de retenção no interior
•	Económico, em três tamanhos

Descrição do artigo Tamanho REF
Miracast UK pequeno   80 x 60 x 15 mm 203 066

Miracast UK médio   85 x 65 x 15 mm 203067

Miracast OK pequeno   75 x 60 x 15 mm 203065

Miracast OK médio   80 x 61 x 15 mm 203 068

Miracast OK grande, apto para 
 impressões superiores e inferiores 

100 x 80 x 15 mm 203 069
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Bravo Marathon Portable III
Micromotor portátil, potente
•	Permite trabalhar em qualquer lugar, ideal para visitas ao domicílio
•	 Motor infinitamente variável com funcionamento de recuo e de avanço  

(4000 – 35 000 r/min) 
•	 Acumulador de lítio-ião para um período de funcionamento mais 

alargado até 12 horas
•	 Tempo de recarga de aproximadamente 5 horas
•	 Exclusivo para trabalhos extraorais
•	 Adequado para cada peça de mão e contra-ângulo padrão com eixo 

plano sem intra-spray e sem condutor de luz
•	Pode ser preso no cinto, economiza espaço

Descrição do artigo REF

Bravo Portable III com bolsa de cintura e carregador 452 130

Bravo Portable II
Micromotor portátil potente
•	 Permite trabalhar sem tomada, ideal para visitas ao domicílio (peso 300 g)
•	 Motor infinitamente variável com funcionamento de recuo e de avanço 

(0–25 000 rpm) 
•	 Recarregável, tempo de recarga da bateria duradouro de seis horas, até 

oito horas de tempo de trabalho ininterrupto
•	Exclusivo para trabalhos extraorais
•	 Adequado para qualquer peça de mão e contra-ângulos padrão com eixo 

plano (não incluído na entrega) sem intra-spray e sem condutor de luz
•	Pode ser preso no cinto, economiza espaço

Descrição do artigo REF

Bravo Portable II com bolsa de cintura e carregador 452 102

Bravo TD III
Motor CA sem coletor (motor trifásico)
•	Pequeno aparelho para furar, polir, etc.
•	Apto para todas as peças de mão e contra-ângulos convencionais 
•	Velocidade infinita e precisamente variável desde 1000–30 000 rpm 
•	Rotação de avanço e de recuo, com indicação ótica
•	Estrutura de plástico sólida e de baixa manutenção
•	Exclusivo para uso extraoral

Ficha técnica
Tensão de alimentação:  230 V 
Capacidade do motor:  máx. 40 W 
Tamanho (A x L x P):  80 x 205 x 153 mm  
Peso: aprox.:   2,5 kg

Descrição do artigo REF

Bravo TD III 452 106

Pedal Peças de mão

Motor CA sem coletor

Peso 300 g

A unidade é fornecida sem PM ou CA. Para peças de mão e 
contra-ângulos padrão, consulte a página 109.
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Speed Labolight®
Aparelho de fotopolimerização universal
•	Para todos os materiais dentários fotopolimerizáveis
•	Espectro de nanómetro 320 – 550 nm
•	Mistura de luz otimizada para uma polimerização homogénea e segura
•	Disposição circular de oito lâmpadas em forma de haste em redor de 

uma mesa rotativa (diâm. 14 cm) e uma lâmpada de halogénio
•	Mesa rotativa interna para um impacto da luz e polimerização uniforme
•	Ajustável desde um segundo até 99 minutos, proteção contra 

sobreaquecimento, a temperatura de polimerização na câmara não 
excede 40 °C

•	Lâmpadas duradouras (aprox. 1000 horas), fáceis de trocar
•	O sinal acústico indica o fim da polimerização 
•	Contador de horas de funcionamento

Ficha técnica  Tamanho e peso
Tensão de alimentação:  230 V, 50 Hz (L x A x P): 25 x 29 x 24 cm
Consumo de potência:  225 W Peso: 7 kg
Fusível:  1 x 2,5 A  Mesa rotativa: ø 14 cm
Lâmpadas:  8 x 9 W T1 (luz branca) 
  4 x 9 W T8 (UV-A) 
  1 x 150 W (halogénio) 

Descrição do artigo REF
Unidade incl. 13 lâmpadas 401 125

Lâmpada individual separada

Descrição do artigo REF
T1 (luz branca) 9W / 71 901 002

T8 (UV-A) 9W / PLS-10 901 003

Halogénio 901 004

Conjunto (4 x T1 e T8, 1 x halogénio cada) 901 001

Solderfix
Auxílio para soldadura
•	Dois braços de retenção do rolamento de esferas para um 

posicionamento ideal dos objetos a soldar
•	A placa de base está equipada com uma placa de fibra cerâmica à prova 

de fogo
•	Dimensões: 230 x 152 mm

Descrição do artigo REF
Solderfix 304 451

Glas Bead Heater
Aparelho para aquecer instrumentos
•	Ideal para obter um efeito anti-embaciamento com espelhos intraorais 

ou instrumento antes do tratamento
•	Não adequado para esterilização  
•	 O elemento térmico especial aquece contas de vidro até 230 °C e 

mantém a temperatura constante sem aquecer a estrutura externa do 
aparelho

•	 Câmara removível, fácil limpeza
•	 Tamanho (L x A x P):  140 x 130 x 190 mm, câmara ø 50 mm

Descrição do artigo REF
Glas Bead Heater, incl. 200 g de contas de vidro 452 303

Embalagem de recarga de contas de vidro, 200 g 452 304



106

• PRODUTOS DE LABORATÓRIO E PEQUENO EQUIPAMENTO •

Blue-Flame 1500
Queimador prático para a prática odontológica e 
o laboratório
•	Funcionamento fácil e prático com uma mão
•	Ignição fiável
•	Queimador autónomo robusto, apenas 15 cm
•	Temperatura da chama infinitamente variável desde aprox. 800 – 1.300 °C, 

tempo máx. de queima de aprox. 35 minutos
•	Fiável com gás APT (não incluído no âmbito da entrega)
•	Diversos campos de aplicação no uso doméstico

Descrição do artigo REF
Blue-Flame 1500 401 006

APT III Burner
Queimador conveniente com funcionamento 
com uma mão
•	Ativação da ignição sem ter de pousar o instrumento
•	Sistema de ignição extra fiável
•	Chama infinitamente variável
•	Proteção no transporte
•	Fiável com gás APT (não incluído no âmbito da entrega)

Descrição do artigo REF
APT III Burner 401 001

Kisag Burner
Queimador para a prática odontológica e o 
laboratório
•	Temperatura da chama infinitamente variável desde aprox. 750 – 1.150 °C
•	Um enchimento para um tempo de queima de 5–6 horas
•	Com o símbolo SVGW suíço (equivalente ao símbolo GS alemão)
•	Recarga exclusiva com gás Kisag

Descrição do artigo REF
Kisag Burner, incl. 400 ml de gás Kisag 401 005

Gás Kisag, 400 ml 605 140

APT Gas
Recarga de gás
•	Com diversas pontas adaptadoras para recarregar queimadores APT, 

Miratorch e Blue Flame, etc.
•	Não adequado para Queimador Kisag

Descrição do artigo Conteúdo REF
APT Gas  200 ml 605 143
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Miratorch® II
Queimador prático para o consultório e o 
laboratório
•	Também pode ser utilizado como aparelho de bancada 
•	A forma ergonómica assegura uma aderência segura
•	Proteção contra fuga de chama 
•	Temperatura de queima 1.300 °C 
•	Tempo de queima aprox. 60 – 70 minutos 
•	Muito leve: 220 g
•	Diversos campos de aplicação no uso doméstico
•	Fiável com gás APT (não incluído no âmbito da entrega)

Descrição do artigo REF
Miratorch II 401 004

Ainda disponível: Miratorch

Descrição do artigo REF
Miratorch 401 010

Speedo-Clean
Aparelho de limpeza de próteses silencioso
•	 Limpeza de superfícies estéticas com a utilização de agulhas de 

polimento rotativas em combinação com um líquido de limpeza – sem 
abrasão do material 

•	O temporizador integrado permite obter tempos de limpeza individuais 
•	Mantém as agulhas no recipiente quando substitui o líquido 
•	Recipiente próprio para autoclave

Ficha técnica 
Peso:  2 kg Frequência: 50/60 Hz 
Saída:  35 W Rotação: 1.700 r/min  
Tensão:  230 V

Descrição do artigo REF

Aparelho com recipiente, agulhas de polimento 50 g (ø 0,6 mm) 
1 litro de líquido e 1 íman  

401 136

Agulhas de polimento 50 g, aço inoxidável isento de níquel 
ø 0,6 mm para próteses  

304 014

Líquido Speedo-Clean, 1 litro 554 106

Recipiente com tampa (para recolher as agulhas) 355 419

Íman separadamente 304 012

Protho Clean®
Produto de limpeza totalmente sintético para 
limpeza e polimento de alto brilho de dentição 
artificial em acrílico
•	Esteticamente melhora a conservação dos seus trabalhos protéticos
•	Remove o agente de polimento e os resíduos de monómero do trabalho 

protético
•	Pulverize sobre o material e deixe atuar brevemente antes de limpar 

com um pano macio
•	Sabor agradável: menta

Descrição do artigo Conteúdo REF
Protho Clean 75 ml 554 220

• PRODUTOS DE LABORATÓRIO E PEQUENO EQUIPAMENTO •
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Airsonic® Mini Sandblaster
Prático aparelho de jato de areia
•	Para desbaste de superfícies de união de coroas, pontes, brackets, postes, etc.
•	Superfícies de união cuidadosamente desbastadas para uma excelente união 

de diversos materiais
•	 Ideal para todos os metais e cerâmica
•	Também adequado para a remoção de resíduos de cimento de coroas e pontes

Descrição do artigo REF

Aparelho de jato de areia, bico padrão de 60°  
e 20 g de pó (50 µm)

401 080

Bico de 60° separadamente 401 086

Airsonic® Absorbo Box®
Caixa de aspiração prática
•	Caixa de aspiração portátil – o material desbastado fica na caixa e é 

completamente recolhido no filtro
•	 Aparelho de ruído muito baixo e elevado desempenho
•	 Design sólido e duradouro
•	 Limpeza sem problemas através de filtro removível
•	 Não é necessário um sistema de aspiração separado
•	 Ideal para o consultório e o laboratório odontológico em combinação 

com o Mini aparelho de jato de areia Airsonic (REF 401 080)

Ficha técnica:
Tamanho (L x A x P): 35,6 cm x 22 cm x 37 cm
Peso: apenas 2,8 kg

Equipamento disponível sob pedido

Descrição do artigo REF
Airsonic Absorbo Box 401 082

Filtro de substituição separadamente 401 092

Painel de substituição disponível sob pedido

Airsonic® Alu-Oxyd
Pó de AL2O3 para jateamento de areia

Descrição do artigo Conteúdo REF
Airsonic Alu-Oxyd, 50 µm 500 g 605 084

Airsonic Alu-Oxyd, 90 µm 500 g 605 086

Airsonic® Adapters
Descrição do artigo REF
a) Adaptador K para ligação direta à turbina Kavo 401 084

b) Adaptador S para ligação direta à turbina titânica Sirona 401 089

c) Ligação a W+H Rotoquick 401 077

d) Bien Air Unifix 401 076

e) Ligação a Caixa EMS 401 090

f ) Ligação a acoplamento de laboratório 401 091

g) Adaptador para ligação direta a NSK 401 075

Antes do jateamento de areia Após o jateamento de areia

c)

d)

e)

f )

a) b)

g)
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Orbatec® Prophy
Peças de mão e contra-ângulos retos para 
profilaxia
•	Para cúpulas e escovas profiláticas com fixação por parafuso e botão
•	Desde 0 – 5,000 rpm
•	Aptos para qualquer micromotor padrão com eixo plano
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
WST PK (fixo por botão) 452 152

WST PS (fixo por parafuso) 452 153

HST R 4:1 452 159

Orbatec®
Peças de mão e contra-ângulos padrão
•	Aptos para qualquer micromotor padrão com eixo plano 
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
WST (30 BL) 30 000 r/min 452 150

HST (30 A) 40 000 r/min 452 158

Orbatec® Holder
Suporte de escorrimento para peças de mão
•	Para recolha de óleo excedente
•	Suporta 8 peças de mão ou contra-ângulos
•	Tamanho: Altura aprox. 12,3 cm, ø 12,1 cm
•	Próprio para autoclave

Descrição do artigo REF
Orbatec Holder, incl. 5 esponjas de escorrimento 452 160

Embalagem de recarga com 20 esponjas de escorrimento 452 161

HST RFixação por 
parafuso

Fixação por botão

HSTWST

Para Ângulos Prophy, consulte a 
página 43.
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miradent Demo Box
Caixa de demonstração para educação 
interdental do paciente
Conteúdo:
•	Sonda Pic-Brush IP
•	Suporte Pic-Brush
•	Escovas Pic-Brush (6 unidades, cada em 7 diferentes tamanhos)
•	Suporte I-Prox P
•	Escovas I-Prox P (4 unidades)
•	Bloco de recomendação com 25 folhas

Descrição do artigo REF
miradent Demo Box com conteúdo 635 026

miradent Demo Show Case
Caixa portátil para uma demonstração móvel de 
produtos de profilaxia
•	Quer no interior de consultórios odontológicos quer no exterior, por 

exemplo, em visitas ao domicílio ou seminários
•	Bloqueável com inserção variável
•	Tamanho: 460 x 330 x 150 mm
•	Cor: prateado

Descrição do artigo REF
miradent Demo Show Case AK-1310

miradent Shopping Bag
Saco de compras miradent
•	Saco de transporte diário 
•	O compartimento interior pode ser fechado
•	Compartimento externo para guardar documentos
•	Tamanho: aprox. 46 x 38 cm

Descrição do artigo REF
miradent Shopping Bag WE-0056



Consultório dentário:

Pessoa a contactar:

Telefone: Fax:

E-mail: URL: www.

Morada:  País:

Distribuidor odontológico:

cidade (importante para a entrega):

Quantidade REF Artigo Quantidade REF Artigo

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Alemanha
Telefone +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

Tel. + 49 (203) 99 269-0            Fax + 49 (203) 299 283

Por favor, enviar-me informação relativa aos seguintes produtos: 

• ENCOMENDA POR FAX •
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Sujeito a alterações e variações. Os 
nossos termos de entrega e os nossos 
termos de pagamento aplicam-se 
exclusivamente.
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