
Micropin
PRODUTOS ANGELUS

Pinos dentinários em fibra de vidro



Pino intradentinário para apoio de restaurações.
Micropin
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Definição
Mesmo com a evolução dos procedimentos adesivos odontológicos, muitas situações clínicas requerem retenção adicional 

proporcionada por pinos dentinários. Estes, sempre fabricados em metal, são agora disponíveis em fibra de vidro.

O Micropin é um sistema passivo de pinos dentinários em fibra de vidro, pois, são cimentados e não rosqueados.
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Cimentação
adesiva

Brocas
padronizadas

Único em
fibra de vidro

Lançamento

Para confecção de suporte para restaurações indiretas
em dentes vitais com estrutura remanescente 
comprometida.

INDICAÇÃO

Ref. 7403 - Embalagem com 10 unidades.
Ref. 7404 - Embalagem com 10 unidades e 01 broca.

APRESENTAÇÃO

• Fibra de vidro: Restaurações com melhor 

estética e fácil ajuste;

• Brocas padronizadas: Ajuste correto na dentina;

• Cimentação adesiva: Facilidade técnica.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

A retenção que faltava!

Definição

Ref. 7403 - Embalagem com 10 unidades.
Ref. 7404 - Embalagem com 10 unidades e 01 broca.
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Desempenho Clínico

A retenção que faltava!
3 Razões para usar Micropin

Em fibra de vidro
Estética e resistência.

1 Fácil manuseio
Com cabo posicionador.2

3 Segurança na retenção
Cimentação pela técnica adesiva.

Sucesso restaurador!

Posicionamento do Micropin

Caso finalizado

Separação do suporte 
do Micropin

Palavra do especialista
"O Micropin da Angelus vem para preencher uma lacuna de necessidade clínica na promoção de retenções adicionais, 

especialmente em áreas estéticas. Não geram stress na dentina, não influenciam na cor final da restauração e são 
quimicamente compatíveis com materiais resinosos. Além disso, possuem técnica de uso simples.”

Luís Fernando Morgan
Professor do Departamento de Odontologia Restauradora da FO/UFMG

Especialista em Dentística FOB/USP, Mestre em Dentística FO/UFMG
Doutor em Odontologia FO/UFMG, Pós Doutorado Departamento de Química UFMG

(Gonçalves A, Camargos R, Belchior G, Morgan LFSA.)
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www.angelus.ind.br

Simplificou!

Atendimento ao Consumidor
0800 727-3201




