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ENFIM!
UM FLÚOR QUE PROMOVE SATISFAÇÃO TOTAL. 

SEUS PACIENTES IRÃO AMAR!

Como um dentista, você quer que seus pacientes deixem o seu consultório sentindo 
seus dentes limpos e com maior lisura — não cobertos por uma camada porosa de flúor. 
Assim como você, nós também sentimos que a textura dos dentes é um aspecto muito 
importante e que deve ser levado em consideração na escolha por um flúor odontológico.

ULTRADENT. COM . BR0800.773.5100
PREVENÇÃO
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Enamelast® 3M
    Vanish™*

Placebo

Textura
Ninguém gosta da sensação de dentes asperos. Com 
Enamelast, você fornece aos seus pacientes um alto e 
eficiente tratamento que mantém os dentes dos seus 
pacientes com maior lisura.

Por quê isto é importante? Porque quanto mais natural a 
sensação do flúor, mais tempo o paciente irá deixa-lo nos 
dentes, possibilitando que o esmalte entregue o máximo 
de íons de Fluoreto a cada dente. Enamelast permance 
praticamente invisível nos dentes, o que significa que 
seus pacientes não irão sentir vergonha em sorrir após 
aplicação. 

Adesão
Para que um flúor possa fornecer o melhor resultado, ele 
deve permanecer em contato com os dentes ao longo te 
todo o tempo recomendado. Enamelast oferece um agente 
de adesão patenteado que melhora a retenção, fazendo 
com que seus pacientes recebam todos os benefícios do 
flúor durante o tratamento.  

Antes de  Enamelast Após aplicação de Enamelast
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2. Schemerhorn BR. Sound enamel fluoride uptake from a fluoride varnish. 2013. Data on file. 3. Data on file.
*Not a trademark of Ultradent Products, Inc.

Para Pacientes de Ortodontia 

A aplicação por seringa abre portas para múltiplas opções de procedimento. Aplique o flúor através da 
ponta SoftEZ® diretamente nos dentes para aplicação rápida. Se preferir, você pode aplicar o flúor na 
parte detrás da sua luva, ou dentro de um pequeno reservatório antes de iniciar o pincelamento dos 
dentes. Cada seringa oferece flúor suficiente para uso entre 2 e 4 pacientes. Recomenda-se que o verniz 
fluoretado Enamelast seja reaplicado após seis meses.   

Seringa e ponta

Kit disponível:

Enamelast também é excelente para pacientes durante tratamento ortodôntico - especialmente para 
pacientes que atualmente possuem selante ortodôntico. Quando Enamelast é aplicado no dente tratado 
com um selante, ele recarrega o selante para liberação de flúor por um tempo ainda maior.  

Enamelast®

Dentsply NUPRO®*

VOCO Profluorid®*

3M Vanish™*

DMG ClearShield®*

Duraphat®*
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4521 Enamelast Walterberry Syringe Kit
   2 x seringa de 1.2ml 
   4 x SoftEZ® tips
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Enamelast. Tudo o que você quer 
em um flúor odontológico. Enfim!

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente U LT R A D E N T. C O M . B R0800.773.5100
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