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00023999
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA
pacote com 100 unidades

300,00100,00 3,000PAC00001

00024000
ÁCIDO FOSFÓRICO 37%
embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada.

128,4030,00 4,280UNIDA00002

00024001

ADESIVO
embalagem com 1 frasco de 6g; primer e adesivo em um só frasco;
solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o
que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da
primeira até a última gota do frasco; contém partícula de carga de
5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte;
exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada
apenas com uma mão.

1.780,5624,00 74,190UNIDA00003

00024002

ÁGUA DESTILADA
água destilada para uso no processo de esterilização em autoclave,
conteúdo 5 litros; não injetável; não estéril e quimicamente pura;
isenta de sais solúveis; água obtida através do processo de
condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela
evaporação

176,7030,00 5,890GAL00004

00024004

AGULHA GENGIVAL 30G CURTA.
agulha com biseltrifacetado, cânula altamente flexível siliconizada,
estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a
esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel
interno com ângulo curto. produto de uso único. estéril a óxido de
etileno. caixa com 100 unidades.

1.399,5050,00 27,990CAI00005

00003015
ÁLCOOL 70°
frasco com 1 litro

782,00200,00 3,910LITRO00006

00024006

ALGODÃO EM ROLETE
extremamente macio e absorvente, proporcionando assim
facilidades para o profissional. confeccionado com a mais alta
qualidade; utiliza um moderno processo de fabricação;
produzido com fibras selecionadas 100% naturais;
possui formato cilíndrico e pode ser esterilizado em gás (óxido de
etileno) e raio gama.pacote com 100 unidades

720,00500,00 1,440PAC00007

00024007

ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO GRANDE)
produzido a partir de rigorosa seleção de fibras naturais, 100% puro
algodão hidrófilo, asseguram qualidade, higiene, maciez e alto poder
de absorção. rolo com 500g.

294,0030,00 9,800ROL00008

00024009
ALMOTOLIA
transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250ml

23,084,00 5,770UNIDA00009

00024011

ANESTÉSICO COM VASOCONSTRICTOR
cloridato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000;  isento de
metilparabeno. acondicionados em tubetes de cristal; caixa c/ 50
tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10
tubetes cada.

3.102,8040,00 77,570CAI00010

00024015
ANESTÉSICO TÓPICO.
benzocaína 20%; pote com 12 g; sabor tutti-frutti.

88,0614,00 6,290UNIDA00011

00024017

BABADOR DESCARTÁVEL
possui duas camadas (01 de plástico e 01 de papel), o que lhe
confere excelente capacidade de absorção. é composto de fibras
de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico.
não estéril.  babador muito resistente, impermeável e seguro. cor
branco. embalagem com 100 unidades.

343,2040,00 8,580PAC00012

00024018

BICARBONATO DE SÓDIO EXTRA FINO
frasco com 500g. pó branco cristalino extra-fino, fluidificado, evita
obstrução do equipamento de jateamento. pó de bicarbonato com
alto grau de pureza, disponível no aroma: natural.

139,6010,00 13,960UNIDA00013

2.677,8030,00 89,260
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00026207
CIMENTO ENDODONTICO
bio-c sealer

UNIDA00014

00026208
CIMENTO ENDODONTICO MTA
fillapex

696,1010,00 69,610UNIDA00015

00024021

CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
kit com base de 13g e catalisador de 11g. segurança para
procedimento: importante como proteção pulpar em especial em
cavidades profundas.  presa rápida: rápido endurecimento.
biocompatível.

454,6020,00 22,730UNIDA00016

00008770
CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO
pote com 25g;

222,3030,00 7,410UNIDA00017

00024022

COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE
composto de papel resistente e saco plástico resistente. capacidade
para 3 litros. possui alça dupla para transporte.  produzido de
acordo com o nbr 13853.

17,6010,00 1,760UNIDA00018

00004005
CURETA NÚMERO 00
cureta número 00

57,6015,00 3,840UNIDA00019

00008774
ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO NÚMERO 18
escavador de dentina duplo número 18

123,6020,00 6,180UNIDA00020

00008773
ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO NÚMERO 5
escavador de dentina duplo número 5

177,2020,00 8,860UNIDA00021

00026209 ESCOVA ROBINSON - UNIDADE. CONICA NA COR PRETA 39,6045,00 0,880UNIDA00022

00005146
ESCOVA ROBINSON - UNIDADE. RETA NA COR PRETA
escova robinson - unidade. reta na cor preta

42,3045,00 0,940UNIDA00023

00024764 ESPATULA DUPLA PARA RESINA N1 177,0015,00 11,800UN00024

00001164
ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO N 24
espátula para manipulação n° 24

108,4515,00 7,230UNIDA00025

00026210 ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON COTE 2.172,00600,00 3,620UNIDA00026

00001190
EUGENOL.
frasco com 20ml.

257,1030,00 8,570UND00027

00024024
FILME DE PVC
embalagem com 1 rolo de 12cm de largura e 140m de comprimento;
filme de pvc esticável

570,0060,00 9,500UNIDA00028

00026211 FILME AGFA DENTUS M2 CONFORT 3X4 C/150 UNIDADES 2.234,8020,00 111,740CAI00029

00026212
FIO DE SUTURA ABSORVIVEL VICRYL
(embalagem com 12 unidades). com agulha 1/2 ct 1,6cm

4.195,6020,00 209,780PAC00030

00024029

FIO DE SUTURA SEDA 4-0 AG. 1,7 CM
fio de sutura agulhado não absorvível. fio de sutura não absorvível
orgânica (fibroína) biodegradável em 2 anos, é isenta de
capilaridade, através dos processos de produção isencap,
proporcionando segurança e evitando o transporte de
microrganismos pelo corpo da sutura. fio multifilamentar, trançado
de origem animal. caixa c/ 24 envelopes.

244,3515,00 16,290CAI00031

00024032

FITA PARA AUTOCLAVE - 19MM X 30M
confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose.
recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha
natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada
impermeabilizante de resina acrílica.

31,2010,00 3,120UNIDA00032

00024031
FIXADOR - FRASCO COM 475 ML.
composição: água, tiossulfato de amônio e tiocianato de amônio;
forma física: líquido; cor: incolor.

120,0012,00 10,000UNIDA00033

00026213 GAZE - COMPRESSAS DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5X7,5CM 1.591,00100,00 15,910PAC00034
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com densidade de 13 fios por cm2. produzidas com absolutas
normas de higiene. todas suas dobras são feitas para dentro
evitando o desprendimento de fios. pacote com 500 unidades

00024037
HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO
100% algodão com sistema antigerme. embalagem com 75 unidades.

318,7575,00 4,250PAC00035

00024038
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA
frasco com 10g

30,808,00 3,850FRA00036

00024040
IONÔMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO)
kit c/ 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido c/ 8g, 1
dosador de pó, 1 bloco de espatulação. cor a2.

535,2030,00 17,840KIT00037

00024041
LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11
lâmina de bisturi de aço inox estéril; caixa com 100 unidades.

165,837,00 23,690CAI00038

00024042
LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15
lâmina de bisturi de aço inox estéril; caixa com 100 unidades.

165,837,00 23,690CAI00039

00024043
LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15C
lâmina de bisturi de aço inox estéril; caixa com 100 unidades.

165,837,00 23,690CAI00040

00026214
LIMA ROTATORIA PROFILE 1ª SERIE MAILLEFER
(embalagem com 6 unidades)

5.080,9515,00 338,730PAC00041

00024044

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
luvas levemente talcadas, hipoalergênicas e ambidestras; indicadas
para procedimentos que exijam sensibilidade ao toque; caixa com
100 unidades.

4.487,04288,00 15,580CAI00042

00024045
MÁSCARA DESCARTÁVEL MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO
confeccionada com duas camadas (tnt), possui filtro meltblow e clip
nasal 100% em polipropileno e não estéril. caixa com 50 unidades

1.650,00300,00 5,500CAI00043

00024046

MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA-FINO
design que facilita a aplicação em áreas de difícil acesso em
preparos cavitários e condutos radiculares. permite a dobra em dois
pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°.
embalagem com 100 unidades

389,2040,00 9,730PAC00044

00024788
OXIDO DE ZINCO
frasco com 50g

40,8012,00 3,400UN00045

00024048
PAPEL GRAU CIRÚRGICO
rolo para esterilização, medida 25 cm x 100 m, isento de alvejante,
atóxico, levemente esverdeado.

4.464,5050,00 89,290ROL00046

00024049

PAPEL TOALHA.
maciez e qualidade. dentro da caixa, possui embalagem plástica
secundária com 250 unidades cada, totalizando 08 pacotes (2000
unidades). papel toalha interfolha(folha dupla) branco com 02
dobras extra luxo em 100% fibras celulósicas (celulose virgem).
embalagem em caixa c/ 2000 folhas de medidas 22,5cm x 20,5cm.

545,4030,00 18,180CAI00047

00024050

PASTA PROFILÁTICA.
bisnaga com 90g, sabor tutti-frutti, possui sabor refrescante,
abrasivos adequadamente dosados e promove maior proteção
contra cáries. registro na anvisa.

135,2020,00 6,760UNIDA00048

00003750
PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO
placa de vidro retangular, 6 mm de espessura

78,7515,00 5,250UNIDA00049

00024051
PORTA AGULHA MAYOHEGAR RETA 14CM
autoclavável; cabo tipo tesoura com cremalheira. confeccionado em
aço inoxidável. tamanho 14 cm. embalagem com 1 unidade.

337,2015,00 22,480UNIDA00050

00006703
PORTA ALGODÃO
fabricada em aço inox, com polimento interno. dimensão 08x10 cm.
com mola.

202,488,00 25,310UNIDA00051

00024057
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2
resina fotopolimerizável. radiopaca. todas as partículas com
tamanho inferior a 100 nanometros. matriz orgânica de bis-gma,

1.737,9030,00 57,930UNIDA00052
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udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de
zircônia/sílica. opacidades e (esmalte), b (corpo) e d (dentina) com
carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
opacidade t (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em
volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. seringa com 4g.

00024058

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3
resina fotopolimerizável. radiopaca. todas as partículas com
tamanho inferior a 100 nanometros. matriz orgânica de bis-gma,
udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de
zircônia/sílica. opacidades e (esmalte), b (corpo) e d (dentina) com
carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
opacidade t (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em
volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. seringa com 4g

2.317,2040,00 57,930UNIDA00053

00008712
REVELADOR, FRASCO COM 475 ML
revelador, frasco com 475 ml

300,0030,00 10,000UNIDA00054

00003509
SABONETE LÍQUIDO - EMB. DE 1 LITRO
sabonete líquido - emb. de 1 litro

401,00100,00 4,010UNIDA00055

00024064

SERINGA CARPULE COM REFLUXO.
composição: aço inoxidável. evita o risco de injeção intra-vascular.
fácil manuseio. não requer mudanças nas técnicas usuais de
injeção. projetada para qualquer tubete padronizado de anestésico.
seguro dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de “arpão” ou
“rabo de porco”, que provocam deformação do pistão de borracha
do tubete, causando extravasamento e ou acidentes

550,0020,00 27,500UNIDA00056

00024065
SERINGA DESCARTÁVEL
embalagem c/ 01 unidade, tamanho 5 ml. acoplamento com a seringa
por encaixe.

56,00200,00 0,280UNIDA00057

00026215
SILICONE DE ADIÇÃO HONIGUM MONO MIXTAR
(embalagem com 5 unidades de 380ml cada + 50 pontas
misturadas.)

18.430,3010,00 1.843,030PAC00058

00006133
SINDESMÓTOMO DUPLO
sindesmótomo duplo

438,6060,00 7,310UNIDA00059

00008802
SONDA EXPLORADORA OITAVADA N 5
sonda exploradora oitavada nº 5

479,2080,00 5,990UNIDA00060

00024067

SORO FISIOLÓGICO
soro fisiológico 0,9%. solução estéril e apirogênica; embalagem
trilaminada; transparente; dois bicos iguais para introdução do
equipo e da agulha, lacre protetor; t ampas na cor amarela. registro
m.s.: 1.0043.1047.004-6. bolsa com 250ml sistema fechado.

278,00100,00 2,780UNIDA00061

00024068

SUGADOR.
pacote com 40 unidades, cores sortidas. tubo e ponteira atóxicos,
arame em aço l, desenvolvido para fixação imediata na posição
desejada pelo profissional, ponteira macia.

694,00200,00 3,470PAC00062

00024261
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO
toalha de rosto, composto de 100%  em algodão, medindo
aproximadamente 50cm x 80cm; branca

127,9515,00 8,530UNIDA00063

00026216
TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
cor branca, sanfonada e com elastico

169,2030,00 5,640CAI00064

00005160
TRICRESOL FORMALINA - FRASCO 10ML
tricresol formalina - frasco 10ml

10,062,00 5,030UNIDA00065

00026217 RESINA LUXA CROWN A1 4.193,1010,00 419,310UNIDA00066

00026218 RESINA LUXA CROWN A3 4.193,1010,00 419,310UNIDA00067

00026219 RESINA LUXA CROWN B1 4.193,1010,00 419,310UNIDA00068

4.193,1010,00 419,310
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00026220 RESINA LUXA CROWN C2 UNIDA00069

00024070

VERNIZ COM FLÚOR.
fácil aplicação: não requer instrumentos especiais.  liberação de
flúor: reduz a quantidade de lesões cariosas e aumenta as taxas de
remineralização de manchas brancas do esmalte. excelente adesão
às estruturas dentais e baixa solubilidade: possibilita uma ação
efetiva por longos períodos. ótima aderência às estruturas: maior
tempo de permanência, maior efetividade. alta viscosidade: não
escorre do local onde foi aplicado. tratamento da hipersensibilidade
dental: reduz a sensibilidade causada pelas retrações gengivais.
embalagem contendo: 10 ml verniz com fluoreto; 10g de pedra
pomes.

91,4010,00 9,140UNIDA00070

00026221
VERNIZ SELANTE DE SUPERFICIE PALASEAL
(embalagem 2 palaseal com 15ml + palaclean com 45ml.)

1.960,1010,00 196,010PAC00071

89.095,17
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