
Vidrion F
IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO

Vidrion C
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO

Ionômero de vidro para forro de cavidades,

selamento de cicatrículas e fissuras ou

restaurações de cáries incipientes.

VIDRION F adere à dentina e ao esmalte,

e não altera com procedimentos da técnica

de ataque ácido.

Ref. nº 03179 - Frasco de pó 10g

Ref. nº 03178 - Frasco líquido 13ml.

Ionômero de vidro com excepcional adesão

ao esmalte e à dentina, com baixa solubilidade.

De biocompatibilidade comprovada, Vidrion C

é indicado para cimentação de coroas, pontes,

restaurações fundidas intracoronárias (inlay),

restaurações fundidas extracoronárias (onlay)

e bandas ortodônticas. Possui alta resistência

e reduzida espessura de película.

Ref. nº 03177 - Frasco Pó 15g.

Ref. nº 03176 - Frasco líquido 10ml.

Vidrion R
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO

Vidrion N
IONÔMERO DE VIDRO PARA NÚCLEO

É a “mistura milagrosa” do ionômero de

vidro com partículas de liga de prata.

Tem as mesmas propriedades do

ionômero de vidro, mas com maior

resistência à tensão e à compressão,

ele pode ser considerado o substituto

da dentina. VIDRION N é um perfeito

isolante químico, térmico e elétrico.

Proporciona grande economia de tempo,

por ser de fácil manipulação e inserção,

permitindo o desgaste, logo após a presa.

O ionômero de vidro para núcleo pode

ser utilizado em Odontopediatria, nas

restaurações de classe V e casos isolados

de classe I.

Ref. nº 03189 - Frasco de pó 10g.

Ref. nº 03190 - Frasco líquido 10ml.

A adesão de VIDRION R ao esmalte e a dentina,

dispensa, muitas vezes, a necessidade de retenções

adicionais nos preparos cavitários.

Devido à sua composição, apresenta boa resistência

à compressão, estabilidade de cor e translucidez

adequada a um material estético restaurador.

Alta liberação de flúor e o equilíbrio do pH auxiliam

na profilaxia dental.

Na Endodontia, é largamente utilizado nas trocas

de curativos, sem que ocorram riscos de infiltração,

devido à sua alta densidade.

Frasco de pó 10g*

* Disponível na cor:

Ref. nº 03183 - U Universal

Ref. nº 03193 - Frasco de líquido 8ml

Vidrion Condicionador 
 de Dentina

Solução de ácido poliacrílico a 11,5%

para limpeza e condicionamento de

superfícies dentárias, melhorando a

adesão, quando se usa o ionômero

de vidro.

Ref. nº 03726 - Frasco 15ml

deste segmento no BraBrasil.sil.
A SSWhite é a pioneira 
deste segmento no Brasil.
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