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Ionoseal é o forramento ideal para restaurações de amálgama, cerâmica ou compósitos. Ionoseal vem sendo comprovado 

clinicamente com sucesso há mais de 15 anos. Ainda assim, conseguimos aperfeiçoá-lo, tanto em sua fórmula como 

na aplicação.

a nova seringa ndT® da Voco

Com essa moderna seringa, gotejamento, entupimento e perda 

de material são coisas passado. A partir de agora oferecemos 

Ionoseal na nossa nova seringa NDT®. NDT® (Non-Dripping 

Technology) representa tecnologia antigotejamento. Esta 

tecnologia inovadora foi usada na construção do êmbolo da 

nova seringa. Ela permite que o êmbolo recolha-se automa-

ticamente ao corpo da seringa após a aplicação de pressão. 

Isso impede o fluxo subseqüente e, assim, o gotejamento da 

seringa. Deste modo, Ionoseal pode ser dosado e aplicado pre-

cisamente na quantidade desejada e sem perda de material. 

Além disso, aperfeiçoamos ainda mais a fórmula de Ionoseal. 

Mantendo as propriedades comprovadas de Ionoseal como 

por exemplo a alta resistência à compressão e à força trans-

versal, melhoramos a viscosidade do material. Isso permite 

que o produto seja aplicado com mais precisão nas cavida-

des preparadas e nas áreas de difícil acesso, melhorando o 

molhamento do produto nas superfícies dentárias. 

alta biocompatibilidade

15 anos de uso e milhões de forramentos aplicados 

confirmam a alta biocompatibilidade de Ionoseal. Vários 

estudos de biocompatibilidade com diversos sistemas-

modelo documentam a excelente biocompatibilidade de 

Ionoseal em relação a outros materiais. Isto é confirmado 

pela liberação contínua de flúor.

Indicação

Base para todos os tipos de materiais restauradores

Selamento de fóssulas e fissuras

Restauração de pequenas cavidades

Cavidade preparada Aplicação simplificada de Ionoseal via ponteira 
aplicadora 

Forramento finalizado após polimerização Restauração concluída
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semanas

[µg/g]

Fonte: VOCO 2009

27

21

15

9

3

0 2 4 6 8 10 12
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 muITos anos de experIêncIa – comproVada mIlhões de Vezes



material monocomponente sem mistura – 

aplicação direta com economia de tempo

Devido a sua seringa de aplicação direta, Ionoseal elimina a 

fase de mistura poupando tempo e material. Erros na mistu-

ra, bolhas de ar e material desperdiçado no bloco são evita-

dos com Ionoseal. Com a nova seringa, Ionoseal possibilita a 

aplicação do material diretamente na cavidade. Suas pontas 

de aplicação ultrafinas permitem uma aplicação econômica e 

simplificada. Com um tempo de fotopolimerização de apenas 

20 segundos, obtemos um forramento com grande economia 

de tempo.

alta resistência ácida e à compressão

Ionoseal apresenta ótimas propriedades químicas, físicas e 

de aplicação. A elevada resistência à compressão de aprox. 

226 MPa, vinculada à alta resistência à força transversal 

de aprox. 95 MPa, possibilitam a criação de forramentos 

estáveis sob resinas, cimentos e amálgamas, mesmo em 

cavidades rasas. Ionoseal é absolutamente ácido-resistente e 

apresenta uma ótima radiopacidade (200% Al). Isto permite 

uma clara diferenciação entre a substância do dente e o 

material de forramento, independente do preparo cavitário.

Ana Liner, Ionosit®, Lining LC, Vivaglass® e VitrebondTM não são marcas registradas da VOCO GmbH

alta resistência à compressão e à força transversal
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resistência à compressão de Ionoseal® na comparação
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resistência à força transversal de Ionoseal® na comparação
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União sem lacunas entre substrato dental, Ionoseal e o material restaurado  

(Grandio) – Imagem transversal em microscópio ótico

Alta radiopacidade de Ionoseal, aqui uma foto do dente 28

Interface 
Ionoseal / Grandio

Interface 
Ionoseal / Dentin
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 segurança garanTIda com forramenTos duradouros
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Ionoseal®

Indicação

Base para todos os tipos de materiais restauradores

Selamento de fóssulas e fissuras

Restauração de pequenas cavidades

Vantagens

• Pronto para o uso – material monocomponente

• Economia de tempo – fotopolimerizável em segundos

• Aplicação rápida e higiênica

• Elevada resistência à compressão (226 MPa)

• Previne a cárie secundária – liberação de flúor contínua

• Alta biocompatibilidade

• Radiopaco

apresentação

REF 1128 Seringa 2,5 g, cânulas de aplicação tipo 41

REF 1326 Seringa 2 × 2,5 g, cânulas de aplicação tipo 41

Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com
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 a aplIcação de Ionoseal na serInga ndT®


