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Resina composta nano-híbrida

Charisma® Diamond

Resina composta nano-híbrida, com alta concentração de carga, que lhe confere 
elevada resistência mecânica. Desenvolvida e patenteada com o inovador 
 monômero TCD-DI-HEA, que promove menor contração de polimerização.

Com Charisma® Diamond é possível obter excelentes resultados utilizando a 
técnica de incremento único em casos simples ou a técnica de estratificação nos 
casos mais desafiadores.

Principais características

 » Resina altamente estética, indicada para dentes anteriores e posteriores;
 » Baixa contração de polimerização;
 » Elevadas propriedades mecânicas;
 » Compatível com todos os sistemas adesivos presentes no mercado;
 » Fluorescência, opalescência e radiopacidade;
 » Sistema com 21 opções de cores. 

Fórmula universal da cor 

Dentina Esmalte Esmalte - terço incisal translúcido

OB
OL

BXL
 A1

CO - Esbranquiçado / Azulado

CL - Translúcido neutro / claro

 OM  A2
YO - Opalescente levemente amarelado

AM - Translúcido Âmbar

OD  A3 AM - Translúcido Âmbar 

Segundo o estudo espectrofotométrico executado por Yamamoto 1992, sobre a cor do dente natural e as escalas de cores, a maioria dos dentes está no 
matiz A da escala de cor VITA, sendo a maior proporção entre o A-2 e o A-3.5. 
VENUS T1 continua sendo o compósito mais bonito para contornos translúcidos cinza-azulados.
Para o alisamento e brilho final com Charisma® Diamond é indicada a lentinha cinza de porcelana.

Fonte: Professor Dr. Luis Felippe

Cores disponíveis: 
Dentina: OL, OM, OD e OB 
Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, 
B1, B2, B3, C2, C3 e D3 
Esmalte para dentes clareados: 
BL e BXL 
Incisais: CL, AM, CO e YO

Apresentação:  
Seringa de 4 gramas

Clareados

Universais

Cromatizados

B0, B1 - A1

A2, B2

A3, B3 - A4
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Resina composta micro-híbrida

Charisma® Classic

Resina composta micro-híbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
 Microglass® II. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

Charisma® Classic é uma evolução da tradicional Charisma®, apresenta uma 
excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma 
simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais. A nova 
tecnologia de carga Microglass®  II, proporciona um elevado brilho, permitindo 
excelentes resultados estéticos.

Resinas com tecnologia 
de carga convencional

Tecnologia de carga 
Microglass® II Charisma® Classic

Carga com diferentes 
índices de refração

 » Menos adaptação da cor

Pigmentos
 » Menos brilho das cores

Partículas de dióxido de silício 
com grandes variações nos índices 

de refração
 » Aspecto de restauração leitosa

 » Cores opacas intensas 
não são possíveis

Carga com índices de 
refração alinhados
 » Melhor adaptação da cor

Pigmentos
 » Cores com brilho intenso

Não utiliza carga de 
dióxido de silício
 » Fácil adaptação e  
resultado das cores

 » Cores opacas intensas

Cores disponíveis: 
Dentina: OA2, OA3 e OA3,5 
Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, 
B1, B2, B3 e C2

Apresentação: 
Seringa de 4 gramas

Charisma® Opal
 » Indicada para dentes anteriores e posteriores;
 » Opalescência e fluorescência natural; 
 » Alta capacidade de mimetização; 
 » Fácil polimento.

Principais características 

 » Excelente consistência;
 » Elevadas propriedades de acabamento e polimento, permitindo uma superfície                                                                                                                                       
de alto brilho;

 » Gama de cores que resultam em excelente adaptação com o dente natural.
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Cores disponíveis: 
Dentina: OA2 e OA3. 
Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, 
B3, C1, C2 e C3. 
Esmalte para dentes clareados: SL e SSL 
Incisal: I

Alto brilho em apenas um passo

Nunca foi tão fácil polir
Fácil e rápido. Em apenas um passo. Isso é tudo o 
que você precisa para finalizar a sua restauração 
com um resultado de polimento perfeito. Conheça 
o novo acessório da linha Charisma®: Charisma® 
EasyShine.

Pontas de polimento, com a elaborada fórmula à 
base de silicone, livre de látex e impregnadas com pó 
de diamante micro-fino que promove um resultado 
excelente e duradouro de polimento.

Excelentes resultados: A elaborada 
fórmula composta por silicone, 
livre de látex, impregnada com 
pó de diamante micro-fino que 
promove um resultado excelente 
e duradouro de polimento.

Sistema de polimento de passo 
único: Sem a necessidade de mudar 
de instrumental, lisura e polimento de 
alto brilho são totalmente possíveis de serem 
atingidos.

Solução econômica: Idealmente desenhada 
para toda a linha de resinas: Charisma® 
Diamond, Charisma® Opal e Durafill® VS. 
Todas as pontas podem ser esterilizadas e, 
portanto, podem ser reutilizáveis.

Apresentação:  Kit com 6 pontas  
2X chama, 2X taça e 2X lança.

Sistema de polimento

Charisma® EasyShine

 » Indicada para dentes anteriores 
classe III e IV, recobrimento estético e 
restaurações de classe V; 

 » Excelente acabamento e polimento; 
 » Fluorescência natural; 
 » Sistema com 16 opções de cores.

Resina composta microparti-
culada com partículas pré-po-
limerizadas, que permite um 
polimento de alto brilho e de 
resultado duradouro.

Resina composta microparticulada

Durafill® VS

Apresentação: Seringa de 4 gramas

DISPONÍVEL EM

3 FO R M ATOS

Chama
Taça

Lança
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Apresentação: Seringa de 4 gramas

Apenas 1  
  produto para todas as técnicas

Com GLUMA® Bond Universal, você tem a liberdade 
de escolher a técnica adesiva de sua preferência: 

 » Condicionamento total: quando você opta pelo 
condicionamento em esmalte e dentina.
 » Condicionamento seletivo: quando o condicionamento 
é apenas em esmalte.
 » Auto condicionante: quando você não promove o 
condicionamento adicional das estruturas.

Você trabalha com sua técnica de eleição —  
e sempre obtém uma confiável resistência de união.

Adesivo dentinário universal

GLUMA® Bond Universal
União para a vida!

 » Adesão de restaurações diretas para todas as classes 
de cavidades (segundo Black) utilizando resinas ou 
compômeros fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis 
ou de polimerização dual.

 » Adesão de materiais para núcleo de preenchimento 
foto polimerizáveis, auto polimerizáveis ou de 
polimerização dual.

 » Selamento de áreas hipersensíveis.
 » Selamento cavitário antes de restauração com 
amálgama.

 » Selamento de fissuras.

 » Selamento de cavidades e preparações de núcleos que 
antecedem a cimentação temporária de restaurações 
indiretas (técnica de selamento dentinário).

 » Cimentação de restaurações indiretas com cimentos 
resinosos foto polimerizáveis, auto polimerizáveis e de 
polimerização dual.

 » Reparo intraoral de restaurações de resina composta, 
metalo cerâmica, metálica e restaurações em todos 
os tipos de cerâmica.

Apresentação:  
1 frasco com 4 ml.

Rende aproximadamente 220 gotas.

  adesão para uma ampla gama 
de indicações e reparos em boca

Um único frasco fornece o adesivo para uso 
em restaurações diretas e indiretas e reparos 
intraorais de próteses fraturadas.

Principais características:

55

Mais preciso, 
mais econômico
com Drop Control



GLUMA® Etch 35 Gel
GLUMA® Etch 35 Gel é um agente para o condicionamento ácido 
para esmalte e dentina em tratamentos restauradores adesivos.

LAN
ÇAM

EN
TO

GLUMA® Bond5 

Com base em nossa longa experiência 
em adesão, desenvolvemos o GLUMA® 
Bond5 - adesivo de 5ª geração, para a 
técnica de condicionamento ácido total.

Produzido para atender às suas necessi-
dades diárias de adesão descomplicada, 
o GLUMA® Bond5 apresenta excelente 
resistência ao cisalhamento e garante 
restaurações duradouras e bem-suce-
didas.

O GLUMA® Bond5 produz excelente 
adesão ao esmalte e à dentina, além 
de promover um excelente selamento 
marginal.

Com GLUMA® Bond5, 
você se beneficia de:
 » Um manuseio fácil e seguro e excelente 

desempenho clínico;
 » Uma única camada para o primer

e adesivo;
 » Elevada resistência adesiva ao

cisalhamento;
 » Fácil utilização do adesivo, sem

risco de vazamento do frasco.

Frasco com 4 ml
Rende aproximadamente
220 gotas.

Com dessensibilizante à base
de glutaraldeído na fórmula
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Dessensibilizante

GLUMA® Desensitizer

Mais benefícios, menos sensibilidade 
Uma das queixas mais frequentes dos pacientes 
atualmente é a sensibilidade dentinária. A dor aguda 
é muito desagradável, dificultando a ingestão de 
alimentos doces ou amargos, quentes ou frios.

Por mais de 20 anos, GLUMA® tem sido seu melhor 
aliado no tratamento e prevenção da hipersensibilidade. 
O resultado é rápido e eficiente, sem a necessidade de 
mistura, polimerização ou repetições de etapas. E os 
pacientes sentem alívio imediato. 

GLUMA® penetra nos tubos dentinários expostos 
em até 200 µm de profundidade inter-tubular não 
interferindo na adaptação de peças protéticas quando 
da sua utilização de forma preventiva em dentes vitais 
preparados para instalação de próteses fixas.

GLUMA® Desensitizer – Sua melhor opçãocontra a hipersensibilidade 
Principais características 

 » Ação rápida e duradoura; 
 » Tradição e qualidade; 
 » Indicado para tratamento e prevenção de                                                                                                                       

sensibilidade pós-operatória; 
 » Vencedor de várias premiações internacionais.

Veja como é simples a aplicação do GLUMA® Desensitizer

A

B

C

Apresentação:  
1 frasco com 5 ml.

Rende aproximadamente 250 gotas.

Desde 1965

Mais preciso, 
mais econômico

com Drop Control
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Optosil® / Xantopren® continua sendo um dos silicones 
de condensação mais vendidos mundialmente. 

E este reconhecimento não vem por acaso. 

Optosil®/Xantopren® mantém-se sempre atualizado, 
preservando a qualidade técnica que satisfaz as 
necessidades do cirurgião-dentista há décadas. 

Principais características

 » Optosil® Comfort Putty pode ser manipulado com 
luvas de látex sem interferir na polimerização; 

 » Totalmente atóxico; 
 » Não produz nenhuma reação à mucosa bucal; 
 » Leve sabor de menta; 
 » Não provoca sensação de sufocamento; 
 » Retorno após deformação de 98,6%.

Apresentação: 
Optosil® – 1 pote com 450 ml 
Xantopren® – 1 bisnaga com 140 ml 
Activator – 1 bisnaga com 60 ml

Silicone de condensação

Optosil®, Xantopren® e Activator

Veja como é simples manipular o Optosil®:

2. Espalhe a massa em uma 
placa de vidro, de forma que 
fique maior que o diâmetro da 
colher medidora. Marque a 
circunferência da colher.

 3. Coloque 2x o diâmetro da 
colher de pasta catalisadora 
Activator Universal dentro do 
círculo marcado com a colher, 
para cada porção de Optosil® 
Comfort Putty utilizada. 

4. Misture a massa até que 
a mesma esteja homogênea. 
O tempo de mistura é de 30 
segundos.

Dosar o Xantopren® e a pasta catalisadora Activator Universal em uma placa de 
vidro, de forma que ambas tenham o mesmo comprimento.

Misture bem os dois materiais para que resulte em uma massa homogênea.

Veja como é simples manipular o Xantopren®

1. Dosar uma colher medidora 
com Optosil® Comfort Putty e 
nivelar nas bordas, removendo 
os excessos. 
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Silicone de adição com alta estabilidade 
dimensional e fidelidade de detalhes. 
Variotime® possui um conceito inteligente, que alia 
flexibilidade de tempo de trabalho com um curto 
tempo de polimerização intraoral, promovendo 
conforto ao paciente e versatilidade ao profissional.

Principais características:

 » Recuperação elástica após deformação de até 99,8%;
 » Baixo grau de alteração dimensional (-0,001%), 
proporcionando uma maior precisão;

 » Reprodução de rugosidades superficiais inferiores a 20 μm;
 » Excelentes propriedades hidrofílicas, para uma maior reprodução de detalhes.

Apresentação: 
Easy Putty: (base e catalisador) 2 potes com 300 ml cada e 2 colheres dosadoras 
Light Flow: 2 cartuchos de 50 ml cada e 10 ponteiras misturadoras 
Medium Flow: 2 cartuchos de 50 ml cada e 10 ponteiras misturadoras 
Monophase: 2 cartuchos de 50 ml cada e 10 ponteiras misturadoras

®

Tempo de trabalho variável
Apenas 1:00 min. ou até 2:30 min!

Moldagem de múltiplos elementos

Moldagem de um único elemento

Curto tempo de presa intraoral
Sempre 2:30 min!

1:00

2:30

2:30

2:30

 Variotime controla a cinética de polimerização pela temperatura 
intraoral e polimeriza rapidamente após a inserção na boca.

Silicone de adição

Variotime®



Máquina de auto-mistura para silicone de adição

Dynamix® speed

A Dynamix® speed é compatível com todos os materiais 
de moldagem nos cartuchos Dynamix® da Kulzer.

Precisão com apenas o toque de um botão.
Quando se trata de mistura em alta velocidade, economia de tempo e obtenção simultânea de uma mistura 
consistente, livre de bolhas, a decisão pode ser facilmente tomada: os cartuchos práticos e o equipamento 
de auto-mistura para silicone de adição Dynamix® speed são perfeitamente combinados neste sistema que 
apresenta todas as vantagens da mistura automática para materiais de moldagem.

Sua eficiência está em sua velocidade.
 » Com a Dynamix® speed, a mistura é realizada de forma especialmente rápida e 
a dosagem dos componentes é muito precisa – mesmo com materiais densos;

 » A Dynamix® speed é fácil e segura de ser manuseada;
 » Você economiza tempo e material;
 » Você escolhe entre três velocidades – incluindo uma opção de alta velocidade.

Confiável em termos de qualidade e precisão
 » A mistura homogênea e livre de bolhas leva à obtenção de 
restaurações protéticas precisas e bem adaptadas;

 » As propriedades do material são sempre reprodutíveis;
 » A qualidade da mistura é sempre constante para uma adaptação 
precisa e consistente, independentemente do usuário.

4

Top Dynamic Mixer
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Principais Características:

 » Elevada dureza;
 » Tempo de presa intraoral extremamente curto,  
de aproximadamente 30 segundos;

 » Elevada tixotropia e consistência cremosa leve;
 » Fácil de cortar e desgastar, com um mínimo risco de fratura.

Apresentação: 2 cartuchos de 50 ml cada e 10 ponteiras misturadoras

Silicone de adição para registro de mordida

Variotime® Bite

Apresentação: 
2 cartuchos com 50ml

O registro de mordida é um passo fundamental no tratamento de restaurações 
indiretas. Por isso, deve ser confiável para permitir maior precisão na transferência 
da relação oclusal do paciente. E a alta precisão é a mesma que você já conhece dos 
nossos silicones de adição. Proporciona uma excepcional precisão aos registros de 
mordida e uma excelente qualidade de escaneamento, que dispensa o uso de pó para 
uso com a tecnologia CAD/CAM.
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Dente Classic®

Anteriores com 4 camadas e posteriores com 
opções de ângulo de cúspide de 28º ou 0º.

C

L A S S I C

G

arantia4
AnoS*

*contra desgaste excessivo

 e descoloração

Dentes acrílicos

Dente Premium®

Dentes alemães produzidos com alta tecnologia

Principais Características:

 » Totalmente anatômicos – mais volumosos (ideais 
para prótese sobre implantes) e morfologia oclusal 
semelhante à dos dentes naturais;

 » Efeitos naturais de fluorescência e opalescência;
 » Maior área basal – melhor contato com a resina 
acrílica, ou seja, aumento da adesão, eliminando a 
indicação de retenções adicionais;

 » Matriz reforçada por nano-partículas – NanoPearls® 
(superfície lisa e de fácil polimento).

Dentes acrílicos

Dente Idealis®

Principais Características:

 » Perfeito para recobrimento estético de próteses e estruturas 
sobre implante permitindo melhor estética cervical devido aos 
seu amplo volume dental;

 » Melhor relação interdental e qualidade de higienização através 
de superfícies proximais mais amplas;

 » Montagem rápida e segura por apresentar um padrão oclusal 
padronizado, com liberdade máxima em relação cêntrica;

 » Estética e funcionalmente integrado com os dentes Premium®;
 » Elevada resistência ao desgaste e à fratura. A morfologia espe-
cial Pala Idealis® reduz o excessivo desgaste inicial.

Estabelecendo novos padrões — Com Idealis, para dentes posteriores

P r e m i u m

Garantia10
AnoS*

*contra desgaste excessivo

 e descoloração

I D E A L I S

Garantia10
AnoS*

*contra desgaste excessivo

 e descoloração
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Dentes acrílicos

Dente Delara®

Uma linha de dentes moderna e versátil, com estética natural,
para todas as indicações.

D E L A R A

Garantia6
AnoS*

*contra desgaste excessivo

 e descoloração

Todo mundo ama o Delara®.

Uma linha de dentes moderna e versátil, com estética 
natural, para todas as indicações.

Delara é a nova linha de dentes da Kulzer, uma linha que 
atende à todas as necessidades dos Técnicos em Prótese 
Dentária e Cirurgiões-Dentistas – oferecendo estética, 
forma e função, com uma estrutura de superfície 
texturizada e estratificação das camadas, de tal forma
a garantir uma aparência viva e natural.

Vantagens do Delara®:

•  Montagem fácil para resultados previsíveis: liberdade durante a montagem
sem a necessidade de desgastes excessivos ou alterar a forma básica e dos efeitos
de estratificação.

•  Flexibilidade: ampla gama de cores e formas anatômicas, otimizadas para
garantir estética e para todas as indicações e opções de montagem.

•  Estética: proporcionado por um efeito levemente 
“azulado” das bordas incisais para uma 
aparência jovem, além de 
cores naturais, estrutura de 
superfície texturizada que 
permite uma excepcional 
refração e dinâmica da luz.

•  Custo-benefício: uma linha de 
dentes para todas as indicações 
de uso diário.

É por isso que dizemos
“Todo mundo ama o Delara®”.““ ””Uma nova surpresa para o seu laboratório

Nossa nova e bela linha de dentes oferece motagem fácil, uma estrutura de superfície texturizada e 
excelente custo-benefício. Delara® é uma linha de dentes completa e perfeita para o uso diário.
Mesmo ao fazer ajustes, os técnicos em prótese dentária podem ter certeza de que a estética de 
aparência juvenil e o efeito “azulado” do Delara® não serão perdidos. Os dentes proporcionam uma 
translucidez suave que evita o efeito “acinzentado” exagerado que pode ocorrer na boca – assim, os 
pacientes poderão apreciar sua aparência mais jovem e natural.



SeleKt+® Revelador e SeleKt+® Fixador
A combinação do SeleKt+® Revelador com o SeleKt+® Fixador 
garante qualidade no processamento das películas de filme radiográfica.

LAN
ÇAM

EN
TO

Filme radiográfico periapical

AGFA Dentus® E-speed

AGFA Dentus® E-speed – filme radiográfico intraoral de 
velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste 
elevado e menor necessidade de exposição à radiação.

Principais vantagens

 » Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste 
elevado e  densidade máxima (tons de cinza bem 
definidos);

 » Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição);
 » Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável;
 » Arquivamento garantido por até 30 anos*.

Compatível com todos os aparelhos de raios-X 
do mercado, AGFA Dentus® E-speed pode ser 
processado com qualquer químico padrão (revelador 
e fixador), de maneira manual ou automática.

Mais do que seguro, AGFA Dentus® E-speed 
também é muito confortável para o paciente 
devido a sua embalagem extra-macia com cantos 
arredondados (Softopac®).

Apresentação: 
Caixa com 150 filmes

 ARQUIVAMENTO

ATÉ 30 ANOS

EX
CE

LE
NT

E QUALIDADE DE IMAGEM

*Garantia mediante o cumprimento das instruções d
e u

so
 do

 p
ro

du
to

.
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Impressora 3D

cara® Print 4.0

cara® Print 4.0 foi projetada especificamente                     
para o mercado Odontológico. É uma impressora 
3D que atende todos os requisitos de precisão                       
para produção de aplicações odontológicas à                   
base de polímero.

Rápida:
 » Uma hora ou menos para imprimir a maioria                                                                               
dos trabalhos;

Precisa:
 » Superfícies homogêneas e lisas, são impressas graças 
à tecnologia DLP da cara® Print 4.0, resultando

   assim em restaurações que se encaixam perfeitamente;

Econômica:
 » Mais rentável que a maioria das impressoras 3D. 

Resina fotopolimerizável biocompatível

dima® Print

A Kulzer combinou sua tradição no desenvolvimento de materiais 
Odontológicos com seu vasto conhecimento em impressão 3D para 
lançar a linha de resinas para impressão dima®.

Os materiais de impressão dima®, são bicompatíveis e já estão 
registrados pela ANVISA, além disso, toda a linha foi especialmente 
otimizada para impressão em 3D na cara® Print 4.0.

Visão geral das diferentes aplicações:

dima® Print Stone dima® Print Stone teal
Material para produção de 

modelos odontológicos.
Material para produção de 

modelos odontológicos.

dima® Print Gingiva Maskdima® Print Ortho
Gengiva artificial

para modelos
Indicada para produção 
de placas de mordida 

e bruxismo.

dima® Print Guide
Indicada para produção 

de guias cirúrgicas.

dima® Print Cast ruby
Material calcinável

para injeção e fundição
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