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00001 20UN0001217500001 ACRILICO EM PO termo polimerizável, cor
rosa médio com veia. apresentação: 1 kg

00002 20UN0001217500002 ACRILICO EM PO termo polimerizável,
incolor. apresentação: 1 kg.

00003 10UN0001359200003 LIQUIDO ACRILICO termo polimerizável
incolor. apresentação: 1 litro.

00004 10UN0001217500004 ACRILICO EM PO auto polimerizável. cor:
incolor. apresentação: 01 kg.

00005 10UN0001217600005 LIQUIDO DE ACRILICO auto polimerizável.
apresentação: 01 litro.

00006 16UN0001359300006 ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA,
APRESENTACAO 500 ML

00007 20UN0001760900007 CERA ROSA Nº 07 placas de 225 g, caixa
com 18 unidades.

00008 30UN0001359500008 CERA UTILIDADE placas de 225 g, caixa com
05 unidades.

00009 180UN0001217800009 GESSO pedra amarelo, tipo iii, cor amarelo,
endurecimento rápido.
apresentação: 01 kg.

00010 100UN0001217800010 GESSO branco comum. apresentação: 01 kg.

00011 24UN0001217800011 GESSO tipo v, salmon. apresentação: 01 kg.

00012 60UN0001065300012 ALGINATO presa rápida, 500 g, aroma
menta, cor verde, livre de poeira..

00013 24UN0001065300013 ALGINATO presa rápida, 454 g.

00014 30UN0001761000014 SILICONE LEVE (LIGHT) por condensação de
baixa viscosidade, cor amarela, aroma de
laranja, hidrófilo. apresentação: 01 tubo 140
ml.

00015 24UN0001761100015 CATALIZADOR DE SILICONE de condensação
p/ massa densa ( putty) e fluída.
apresentação: tubo de 60 ml

00016 12UN0001761200016 FITA ADESIVA 19MM X 50 M P/ AUTOCLAVE.

00017 12UN0001359900017 JOGO DE MOLDURAS DE ALUMINIO para
destentado tipo hdr c/ 6 unidades.

00018 4UN0001761300018 01 JOGO DE MOLDEIRAS DE ALUMÍNIO
perfuradas. jogo c/ 09 unidades.

00019 1.500PLACA0001761400019 DENTES DE ACRÍLICO disponível nas cores
vita, com dupla prensagem, com ipn.. 16
placas 3d superior cor a2; 16 placas 03d
superior cor b2; 16 placas 3d superior cor a3;
16 placas 3d superior cor a3,5;16 placas 3d
inferior com a2; 16 placas 3d inferior cor a3;
16 placas 3d inferior com a3,5; 16 placas 3d
inferior cor b2; 16 placas 03m superior cor
a2; 16 placas 03m superior cor b2; 16 placas
3m superior cor a3; 16 placas 3m superior cor
a3,5;16 placas 3m inferior cor a2; 16 placas
3m inferior cor b2;16 placas 3m inferior cor
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a3; 16 placas 3m inferior cor a3,5; 16 placas
a26 superior cor a2; 16 placas a26 superior
cor b2; 32 placas a26 superior cor a3; 16
placas 46 inferior cor 2d;16 placas 46 inferior
cor b2; 16 placas 46 inferior cor a3;16 placas
32m superior cor a2; 16 placas 32m superior
cor b2; 16 placas 32m superior cor a3;16
placas 32m inferior cor a2;16 placas 32m
inferior cor b2; 16 placas 32m inferior cor a3;
16 placas a23 cor a2; 16 placas a23 cor b2;
16 placas a23 cor a3; 16 placas 3m inferior
cor a2; 16 placas 3m inferior cor b2; 16
placas 3m inferior cor a3; 16 placas 30m
superior cor a2; 16 placas 30m superior cor
b2; 16 placas 30m superior cor a3; 08 placas
266 superior cor a2; 04 placa 266 superior
cor b2; 08 placas 266 superior cor a3; 16
placas 30m inferior cor b2; 16 placas 30m
inferior cor a2; 16 placas 30m inferior cor a3.
08 placas 26 inferior cor a2; 08 placas 26
inferior cor a3; 04 placa 26 inferior cor b2; 04
placas 26 inferior cor a3,5; 08 placas 34l
superior cor a2; 08 placas 34l superior cor
b2; 08 placas 34l superior cor a3; 04 placas
34l superior cor a3; 08 placas 34l inferior cor
a2; 04 placa 34l inferior cor b2; 04 placas 34l
inferior cor a3,5; 08 placas 34l inferior cor
a3; 16 placas 2d superior cor a3; 16 placas
2d superior cor a2; 16 placas 2d superior b2;
16 placas 2d inferior a3; 16 placas 2d inferior
a2; 16 placas 2d inferior b2; 08 placas 30m
post. inferior a2; 08 placas 30m inferior a3;
08 placas 30m inferior b2; 08 placas 30m
superior a2; 08 placas 30m inferior a3; 08
placas 30m inferior b2;16 placas a25 superior
b2; 16 placas a25 superior a2; 16 placas a25
superior a3; 08 placas 2e inferior b2; 08
placas inferior a2; 08 placas 2e inferior a3;
08 placas 263 superior b2; 08 placas 263
superior a3; 08 placas 2n inferior b2; 08
placas 2n inferior a3.

00020 1UN0001218700020 BABADOR descartável c/ 100 unidades.

00021 1UN0001761500021 CORRENTE P/ GUARDANAPO CROMADA.

00022 1UN0001360300022 MANDRIL PM PARA LIXA

00023 10UN0001360600023 FRESA DE TUNGSTENIO PARA PECA RETA
FORMATO PERA

00024 300CX0001360700024 ANESTESICO CLORIDRATO de lidocaína 2%
c/ epinefrina 1:100000 c/ tubetes de vidro.
apresentação: caixa c/ 50 unidades.

00025 50CX0001360800025 ANESTESICO 3% SEM VASO CONSTRICTOR
injetável local, com cada ml contendo 30 mg
de cloridrato de mepivacaína, isento de
metilparabeno, envasado em tubetes de
cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados,
alojados em blisters lacrados com 10 tubetes
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cada. apresentação: caixa com 50 tubetes.

00026 150CX0001360900026 ANESTESICO 3% INJETAVEL LOCAL com
cada ml contendo 30 mg de cloridrato de
prilocaína, 0,03 u.j. de felipressina,
envasado em tubetes de cristal com 1,8 ml e
êmbolos siliconizados, alojados em blisters
lacrados com 10 tubetes cada. apresentados
em caixas com 50 tubetes.

00027 500CX0000345000027 LUVA levemente talcadas, hipoalergênicas e
ambidestras, indicada para procedimentos
que exijam sensibilidade ao toque. tamanho
extra-p. apresentação: caixa c/ 100
unidades

00028 300CX0000345000028 LUVA levemente talcadas, hipoalergênicas e
ambidestras, indicada para procedimentos
que exijam sensibilidade ao toque. tamanho
p. apresentação: caixa c/ 100 unidades

00029 100CX0000345000029 LUVA levemente talcadas, hipoalergênicas e
ambidestras, indicada para procedimentos
que exijam sensibilidade ao toque. tamanho
m. apresentação: caixa c/ 100 unidades

00030 100CX0000345000030 LUVA levemente talcadas, hipoalergênicas e
ambidestras, indicada para procedimentos
que exijam sensibilidade ao toque. tamanho
g. apresentação: caixa c/ 100 unidades

00031 30CX0001361400031 FIO DE SUTURA seda trançada, caixa com 24
unidades, tamanho 3.0, agulha 1/2 ct 1.7
cm.

00032 60UN0000508400032 RESINA composta fluida fotoativada, seringa
de 1,2 gr.

00033 140UN0000508400033 RESINA micro hibrida para restaurações em
dentes anteriores e posteriores (classe i, ii,
iii, iv e v), fechamento de diastemas,
splintagem de dentes: 50 na cor a3; 10 na
cor p; 30 na cor b2; 30 na cor a2; 20 na cor
a3,5.

00034 150UN0000405000034 AGUA DESTILADA 5 litros

00035 100CX0001765700035 AGULHA CURTA C/ COMPRIMENTO NO
PADRÃO INTERNACIONAL DE 25 MM com
biselperfeito, trifacetado, parede fina, 30 g,
parede de cânula da mesma espessura,
siliconizadas e esterelizadas. apresentação:
caixa com 100 agulhas.

00036 50CX0002072100036 AGULHA LONGA com bisel perfeito,
comprimento no padrão internacional de 38,1
mm 27g, parede de cânula da mesma
espessura, siliconizadas e esterelizadas.
apresentação: caixa com 100 agulhas.

00037 500UN0000438300037 BROCA ponta diamantada em aço inoxidável
de alta resistência e com grãos de diamante
natural de dimensões controladas - blister
com 1 unidade p/ alta rotação. 100 (1011);
100 (1012); 100 (1013); 100 (1014) e 100
(1015).
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00038 20UN0000438300038 BROCA zecrya 23 mm, cod. 151341. cartela
contendo 01 unidade

00039 400UN0000438300039 BROCA de baixa rotação lacradas em blisters
individuais, inox, para ca, que não
enferrujam sob condições de esterelização,
sendo: 100 (03); 100 (04); 100 (06) e 100
(08).

00040 500UN0000438300040 BROCA para br, 19 mm, para contra ângulo
aço, 50 (02), 50 (04), 200 (06) e 200 (08).

00041 12UN0000438300041 BROCA de silicone para acabamento  e
polimento de resina,disponíveis na cor branca
, com óxidos abrasivos (óxido de alumínio)
para ca.apresentação : kit c/ 07 unidades
sortidas (disco , taça, chama)

00042 100UN0000438300042 BROCA carbide em blisters individuais,
produzidas por carbureto de tungstenio, mais
resistentes ,gerando menos calor. aprovada
pelo ca, fda. para alta rotação 50 (1/2) e 50
(01).

00043 20UN0000438300043 BROCA diamantadas em blisters individuais
cod. 3203.

00044 20UN0000438300044 BROCA zecrya 28mm , cod .151351. cartela
contendo 01 unidade.

00045 20UN0000438300045 BROCA zecrya 23mm fg , cod .151351.
cartela contendo 01 unidade .

00046 45UN0000903100046 ADESIVO dental fotopolimerizável,
monocomponente, (adesivo e primer num só
frasco). apresentação: frasco com 6g.

00047 200PCT0000707900047 PAPEL TOALHA branco para dispensador n
turttle, não reciclado, 100% celulose.
apresentação pacote com 1000 folhas.

00048 20UN0001363100048 SABONETE LIQUIDO 800 ml

00049 7UN0000996600049 KIT acadêmico 2n composto por:
turbina extra torque 605
turbina fabricada em latão, com tratamento
de superfície interno e externo resistente a
altas temperaturas em autoclave e produtos
para desinfecção. recartilha desenvolvida
com base em sistema digital que facilita os
movimentos e garante a segurança no uso
sem provocar cansaço nas mãos e pulsos.
spray triplo que garante a refrigeração da
área de tratamento mesmo nas situações
mais difíceis. capa longa que facilita o acesso
aos dentes posteriores. componentes
internos projetados para resistir os ciclos de
esterilização sem comprometer a qualidade e
consequentemente o rendimento do
instrumento. encaixe universal do tipo
borden de dois furos. com rolamentos de
esferas de alta precisão, rotor balanceado.
totalmente esterilizável em autoclave até
135o c, por mais de 1.000 ciclos, desde que
observados sua instrução de lubrificação e
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manutenção. rotação máxima de 380.000
rpm. consumo de ar: 34 até 37 nl/min.
pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar fresas
recomendadas; fg 19-26mm. sistema de
retirada da fresa por meio de troca broca,
seguro para o odontólogo. identificação do
instrumento gravado a laser. micromotor
intramatic 181 dbn micro motor fabricado em
latão, com tratamento de superfície e
resistente a altas temperaturas em autoclave
e materiais para desinfecção o que garante
prolongada utilização com máximo
desempenho. spray interno propicia conforto
ao profissional durante o trabalho haja vista
a ausência de mangueiras externamente ao
corpo do instrumento. encaixe universal
borden de dois furos garante fácil
acoplamento em qualquer marca de
equipamento. anel regulador de rotações e
sentido de giro disposto no corpo do motor
permite fácil regulagem durante uso. rotação
de 5.000 a 20.000 rpm com torque
excepcional mantendo os mais baixos índices
de ruído e ausência de vibração. sistema de
encaixe rápido intramatic permite a troca
facilitada de instrumentos rotativos.
componentes internos e materiais aplicados
permitem a esterilização em autoclave à 135º
c por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de
desempenho. pressão de trabalho: 2,2 bar.
identificação do instrumento gravado a laser.
contra ângulo intramatic 2068 fgbn
contra ângulo fabricado em latão com
tratamento de superfície interno e externo
resistente as temperaturas de autoclave e
materiais para desinfecção. recartilha
desenvolvida com base em sistema digital
facilita os movimentos e garante a segurança
no uso sem provocar cansaço na mão e
pulso. spray único garante a refrigeração da
área de tratamento mesmo nas situações
mais difíceis. componentes projetados para
resistir por no mínimo 1.000 ciclos de
esterilização sem comprometer a qualidade e
consequentemente o rendimento dos
instrumentos. sistema de troca brocas prático
fecho posicionado na cabeça do instrumento.
adaptador de brocas do tipo “fg” permite a
utilização de brocas de alta rotação. encaixe
universal intra permite a troca rápida e
segura de instrumentos. máximo
desempenho de trabalho a 25.000 rpm com
torque excepcional mantendo os mais baixos
índices de ruído e ausência de vibração.
transmissão de 1:1, passível de uso com
brocas do tipo “ar” e “fg”, com spray
externo. identificação do instrumento
gravado a laser.
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00050 1.000UN0000996600050 KIT de higiene bucal infantil
contendo: 1 escova dental infantil - cerdas
de nylon macias com 4 fileiras de tufo,
contendo 28 tufos de cerdas aparadas e
arredondadas, uniformemente, cabo reto,
medindo 15 cm,
embalada individualmente, em estojo de
acrilico, com certificacao da abo; 1 creme
dental com 1450 ppm de fluor, com
microparticula de calcio,pirofosfato
tetrasodico menta refrescante, embalado
em tubo plastico de 90 gr; 1 fio dental em
poliamida, cera e aroma, embalagem tipo
pocket, com tampa flip, rolo de 25 mts; 1
revistinha educativa com minimo de 16
paginas, tratando sobre assunto higiene
bucal; 1 sacolinha plastica medindo aproxim.
12 x 20 cm, com fechamento atraves de
botao de pressao, com a frente transparente
e o verso branco leitoso, personalizada em
01 cor.

00051 1.000UN0000996600051 KIT de higiene bucal adulto contendo: 1
escova dental adulto - cerdas de nylon
macias com 4 fileiras de tufo, contendo 35
tufos de cerdas aparadas e
arredondadas,uniformemente,cabo reto,
medindo 17 cm.
embalada individualmente, em estojo de
acrilico, com certificacao da abo; 1 creme
dental com 1450 ppm de fluor, com micro
particula de calcio, pirofosfato tetrasodico
menta refrescante, embalado em tubo
plastico de 90 gr; 1 fio dental em poliamida,
cera e aroma,
embalagem tipo pocket, com tampa flip, rolo
de 25 mts; 1 sacolinha plastica medindo
aproxim. 12 x 20 cm, com fechamento
atraves de botao de pressao, com a
frentetransparente e o verso branco leitoso,
personalizada em 01 cor.

00052 3.000UN0000601400052 ESCOVA DENTAL ADULTO cerdas de nylon
macias com 4 fileiras de tufo, contendo 35
tufos de cerdas aparadas e
arredondadas,uniformemente, cabo reto,
medindo 17 cm,embalada individualmente, em
estojo de acrilico, com certificacao da abo.

00053 3.000UN0000601300053 ESCOVA DENTAL INFANTIL cerdas de nylon
macias com 4 fileiras de tufo, contendo 28
tufos de cerdas aparadas e arredondadas,
uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm,
embalada individualmente, em estojo de
acrilico, com certificacao da abo.

00054 3.000UN0000065300054 CREME DENTAL com 1450 ppm de fluor, com
microparticula de  calcio, pirofosfato
tetrasodico menta refrescante, embalado em
tubo plastico de 90 gr.

00055 1UN0002072200055 MAXI MALETA STANDART macro modelo
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escovação clássico com arcada superior,
arcada inferior e articulador metálico flexível,
que permite posicionar na oclusão tipo i,
oclusão tipo ii, oclusão tipo iii e mordida
cruzada.
ideal para treinamento de escovação
dentária e uso de fio dental. medidas: 8 x 8 x
10 cm. macromodelo evolução da doença
periodontal vem com 3 modelos
demonstrando a gengiva légida, gengivite e
periodontite - medidas: 08 x 11 x 08 cm.
macro modelos evolução da cárie com 4
molares demonstrando dente hígido, cárie de
esmalte, cárie de dentina e exposição pulpar
medindo 20 x 09 x 08 cm. maleta para
transporte.

00056 10PCT0001448100056 TATUAGENS COLORIDAS COM MOTIVOS
ODONTOLOGICOS cada uma medindo
aproximadamente 3 a 4 centímetros.
apresentação: pacotes com 100 unidades.

00057 10PCT0000016500057 CANETA smile esferográfica é ótima para
realizar anotações com excelente qualidade,
com motivos odontológicos.apresentação
pacote com 26 unidades.

00058 10CX0001447700058 LAPIS COM TOPO DECORADO E OLHINHOS
MOVEIS com motivos odontológicos.
apresentação caixa com 50 unidades.

00059 10PCT0000764600059 CHAVEIRO metálico com motivos
odontológicos aprsesentação : pacote com
30 unidades.

00060 10PCT0002072300060 RÉGUINHAS COM TEMAS DE SAÚDE BUCAL
apresentação : pacote com 100 unidades.

00061 10UN0001367400061 MALETA de borrachas saúde bucal vem nas
dimensões 16 x 9 x 12 centímetros
apresentação : contém 100 borrachas saúde
bucal.

00062 10PCT0001448000062 ADESIVOS COM MOTIVOS ODONTOLOGICOS
cada um tem aproximadamente 4 centímetros
apresentação  pacote com 100 unidades

00063 20UN0001448200063 CAMISETAS COM MOTIVOS
ODONTOLOGICOS e personalização especial.
tamanho  m.

00064 1UN0002072400064 A MESA DA TARTARUGA ESCOVANDO
contém: mesa plástica que mede 45,6 x 63,5
cm de largura x 49,5 cm de altura, 02
gavetas de 21 cm, 02 cadeiras infantis de 36
x 49 cm e uma placa para parede para saúde
bucal.

00065 5UN0002072500065 ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR,
LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO
FLEXÍVEL que permite posicionar na oclusão
tipo i, oclusão tipo ii, oclusão tipo iii e mordida
cruzada. ideal para treinamento de
escovação dentária, de língua e uso do fio
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dental. medidas 15 x 13 x 13 cm. vem com
macro escova de 36 cm e sacola especial kit
macro gigante.

00066 30UN0001523000066 ALGODÃO  HIDRÓFILO confeccionado em
fibras100% algodão. macio e absorvente.
indicado para secar os dentes do paciente.
apresentação: rolo com 500 gr

00067 100UN0000054300067 COMPRESSA DE GASE cristalina 11 fios.
apresentação: pacote com 500 unidades,
tamanho 7,5 x 7,5cm.

00068 10UN0002072600068 ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO versão plana
15cm x 50m maior facilidade de
acondicionamento do material. fabricados em
papel 60g/m2 ou 70g/m2 - adaptado às
necessidades de desempenhfilme laminado de
poliéster com polipropileno.

00069 500UN0001765500069 ROLO DENTAL CONFECCIONADO EM FIBRAS
100% ALGODÃO macio e absorvente p/ o
afastamento da bochecha em tratamento
dentário, por sua alta capacidade de
absorver líquido.pronto para uso, gera
economia de tempo. rolo dental n° 02.

00070 40UN0001769700070 ÓLEO LUBRIFICANTE UNISPRAY FRASCO
C/250ML

00071 60UN0002072700071 IONÔMERO DE VIDRO indicado para
restaurações de dentes decíduos, incluindo a
classe i, preparo das erosões da região
cervical e restaurações classe v,
restaurações de classe iii e casos
selecionados da classe i, confecções de
núcleos para coroas. apresentação: kit com
10 gr de pó e 8 ml de líquido.

00072 15UN0000489200072 VERNIZ cavitario. verniz de secagem rápida é
utilizado para forro de cavidades e proteção
das restaurações a silicato. protege a polpa
dentária nas restaurações à amálgama e
cimento, isolando-a térmica e
quimicamente.impede a ação dos líquidos
bucais e evita a descoloração ou alteração
das restaurações.  apresentação: frasco de
15 ml.

00073 40UN0000362300073 CIMENTO restaurador temporário que
permite a confecção de restaurações
temporárias de longa duração, podendo ser
mantido na cavidade bucal por até dois anos;
material ideal para a confecção de base de
restaurações de amálgama; durabilidade dos
curativos. apresentação: kit com 01 frasco
de pó com 38 gr e 01 frasco de líquido de 15
ml.

00074 10UN0002072800074 HEMOSTOP solução hemostática à base de
cloreto de alumínio. indicada para uso em
pequenas cirurgias e nos casos onde um
controle de sangramento se faz
necessário.apresentação: frasco com 10 ml.
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00075 10UN0000352700075 EUGENOL apresentação: frasco com 20 ml.

00076 30UN0002072900076 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL permite
aplicações fáceis, mais precisas e rápidas,
minimizando a necessidade de ajustes na
oclusãoapós a aplicação. maior durabilidade,
possibilitando o uso nas técnicas tradicionais
e na técnica invasiva.libera flúor. possui 50%
em peso de cargas inorgânicas.
apresentação: seringa com 02 gr.

00077 10UN0001765400077 LÂMPADAS PARA FOTOPOLIMERIZADOR
HALÓGENA DICRÓICA. 64634 hlx 15v 150w

00078 40UN0000495400078 FITA matriz  metálica. apresentação: rolo no
tamanho 5 x 0,05 x 5m.

00079 30UN0000495400079 FITA matriz  metálica. apresentação: rolo no
tamanho 7 x 0,05 x 5m.

00080 50CX0000940000080 MASCARA com elástico que possui tripla
camada com um filtro que proporciona bfe
(eficiência de filtração bacteriana) maior que
95%. solda por ultrassom. cor
branca.apresentação: caixa com 50
unidades.

00081 20PCT0001770600081 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA
RESÍDUO HOSPITALAR-15L com símbolo
abnt. apresentação: pct c/100 unidades.
rava

00082 20PCT0001837000082 SACO DE LIXO branco leitoso para resíduo
hospitalar-30l com símbolo abnt.
apresentação: pct c/100 unidades. rava

00083 100UN0001770100083 PONTAS ÓXIDO DE ALUMÍNIO SHOFU 30 em
forma de lápis (241) , 30 forma de pêra
(248), 30 forma de vela
(244), 10 esférica (247) shofu

00084 2UN0001769900084 SELADORA vh

00085 50UN0001354300085 TIRAS de lixa abrasiva de aço - embalagem
com 12 unidades, tamanho 4mm.

00086 30UN0001354300086 TIRAS de lixa abrasiva de aço - embalagem
com 12 unidades, tamanho 6mm.

00087 20UN0001361800087 KIT REFIL PARA ACABAMENTO DE RESINA
grana fina com 7 brocas (112f, 3118f, 3168f,
1190f, 3195f, 2135f, 1093f).

00088 120FRC0001522900088 ALCOOL ETÍLICO 70%. apresentação:
embalagem c/ 01 litro.

00089 12UN0000495400089 FITA para isolamento iso tape - embalagem
com 1 rolo de 5m.

00090 20UN0000077500090 TESOURA iris 11,5 cm, inox.

00091 100UN0002073700091 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37%
indicado no condicionamento do esmalte e
dentina para melhorar a adesão dos materiais
restauradores. apresentação:embalagem
contendo 03 seringas com 2,5 ml cada.

00092 50UN0001181200092 PASTA profilática indicada na limpeza
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profilática para remoção de manchas
exógenas, placas, matéria alba e resíduos
orais. apresentação: bisnaga c/90 gr nos
sabores menta ou tutti-frutti

00093 30UN0002073800093 APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBUSH que
dobram-se facilmente para colocação precisa
de soluções em áreas de difícil acesso. os
aplicadores vem em convenientes
tubosplásticos para fácil dispensação.
formato fino. apresentação:caixa com 100
aplicadores.

00094 30UN0002073800094 APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBUSH que
dobram-se facilmente para colocação precisa
de soluções em áreas de difícil acesso. os
aplicadores vem em convenientes
tubosplásticos para fácil dispensação.
formato extra-fino.
apresentação:caixa com 100 aplicadores

00095 30UN0002073800095 APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBUSH que
dobram-se facilmente para colocação precisa
de soluções em áreas de difícil acesso. os
aplicadores vem em convenientes
tubosplásticos para fácil dispensação.
formato regular.
apresentação:caixa com 100 aplicadores

00096 20UN0002074100096 AMÁLGAMA EM CÁPSULA 02 porções , que
apresenta facilidade de manipulação e de
aplicação, condensabilidade, brunimento,
qualidade no contato proximal, escultura e
característica de presa.  apresentação:
embalagem com 50 cápsulas de 02 porções

00097 12UN0001525300097 PORTA amálgama plástico esterelizável em
autoclável a 134°c

00098 15UN0000438300098 BROCA diamantadas em blisters individuais
cod. 3118

00099 30UN0000495400099 FITA autoclave. apresentação rolo no
tamanho 19 mm x 30 m.
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