
Os Dentalfriends chegaram!
A brincadeira agora é deixar o consultório cheio de cores.

Catálogo de Produtos



Características
• Espaço para guardar todos os dentinhos decíduos.
• Orifícios para encaixe dos dentes posicionados
na forma da arcada dentária.

Benefícios
• Facilidade para identificar quais dentes ainda faltam cair.
• Formato diferente e lúdico.
• Um brinde para os pais guardarem como lembrança.

REF 974 - Embalagem com 1 unidade verde; REF 975 - Embalagem com 1 unidade rosa;
REF 976 - Embalagem com 1 unidade laranja; REF 977 - Embalagem com 1 unidade azul.

REF 971 - Embalagem com 1 unidade rosa.
REF 972 - Embalagem com 1 unidade azul.

O baú encantado da Fada do Dente.

Dental Album Premium
A lenda da Fada do Dente fica ainda mais divertida com este porta-dentinhos.
A criança pode acompanhar a troca dos dentes de maneira divertida, guardando 
tudo em uma caixinha colorida, diferente, com os simpáticos Dentalfriends.

A lenda da Fada do Dente fica ainda mais divertida com este porta-dentinhos.
A criança pode acompanhar a troca dos dentes de maneira divertida, guardando 
tudo em uma caixinha colorida, diferente, com os simpáticos Dentalfriends.

Nas cores
azul e rosa
Nas cores
azul e rosa

• Espaço para guardar todos os dentinhos decíduos.

azul e rosa
Nas cores
azul e rosa

Também na versão standard



A brincadeira começa na cadeira!

Assento
Odontopediátrico
O pequeno vai entrar e dar de cara com uma cadeira 
totalmente divertida. Esse vai ser um jeito mais divertido 
de fazer o paciente sentar na cadeira brincando.

Características
• Deixa a cadeira do tamanho do baixinho.
• Colorido e divertido.
• Pode ser retirado e adaptado com facilidade.

Benefícios
• Mais confortável e para o dentista e para o pequenino.
• Um Dentalfriend que te abraça inteirinho.
• Permite ser usado apenas nos momentos certos.

REF 4050 - Embalagem com 1 unidade.

Quer um sorriso na hora da anestesia? Adote um jacarezinho.

Luva para Carpule - Jacarezinho
A hora da anestesia fica mais tranquila com a exclusiva Luva para Carpule Angie. No formato de um simpático jacarezinho, 
foi desenvolvida com todo carinho e atenção para camuflar a seringa e distrair as crianças durante a aplicação.

Características
• Design lúdico e diferenciado produzido em elastômero esterilizável.
• Permite uso com agulhas convencionais e extracurtas.

Benefícios
• Diversão e distração durante a consulta.
• Pode virar um presente legal para os seus pacientes.

REF 141- Embalagem com 1 luva rosa, 2 verdes e 3 cartelas de adesivos.

Tão legal que dá vontade de morder.

Descanso de Boca
Um divertido descanso de boca para facilitar o seu trabalho. No formato Dentalfriends, 
as crianças usam numa boa. Mais do que abrir a boca, é o único que também relaxa.

Características
• Permite ajuste para diferentes tamanhos de boca.
• Tamanho e regulagens exclusivos para crianças mais novas.
• Apoio para fio dental - segurança no uso.

Benefícios
• Macio e com formato divertido.
• Relaxa a boquinha, gostoso de usar.
• Acesso mais fácil à boca da criança.
• Acompanha um brinde muito legal: bloquinho 7 erros para colorir.

REF 404- Embalagem com 2 unidades (1 universal e 1 pequeno).
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A brincadeira começa na cadeira!

Odontopediátrico
O pequeno vai entrar e dar de cara com uma cadeira 
totalmente divertida. Esse vai ser um jeito mais divertido 
de fazer o paciente sentar na cadeira brincando.

Benefícios

LANÇAMENTO



Limpe os dentes da garotada brincando.

Contra-Ângulo
Descartável
Design inovador, no formato de um simpático 
cavalo-marinho que vai ajudar a soltar a imaginação 
das crianças. Polir e limpar os dentes vai ser ainda 
mais fácil e divertido com o nosso novo amiguinho.

Características
• Descartável.
• Taça de borracha acoplada: economia de material de profilaxia.
• Adapta na peça de mão.

Benefícios
• Tratamento sem traumas.
• Otimiza seu tempo com a criança mais calma.
• A criança interage e se diverte.
• Um brinde super bacana para seus pacientes.

REF 303 - Embalagem com 12 unidades embaladas individualmente

O anel com superpoderes para divertir.

Anel Dappen
Um anel lúdico e colorido para manipulação de
produtos que pode ser colocado no dedo da criança
para ela interagir com você. Seu pequeno auxiliar vai
ficar animado e colaborar ainda mais com o
tratamento. A criança deixa de ser paciente e se torna 
sua assistente.

Características
• Design exclusivo em forma de anel.
• Ajustável a dedos de adultos ou crianças.
• Esterilizável.
• Evita evaporação de materiais voláteis.

Benefícios
• Tampinha fácil de abrir.
• Personalizado com os divertidos Dentalfriends.

REF 413 - Embalagem com 2 unidades (roxo e verde).

Sorrisão estampado na cara.

Máscara Descartável
Qual criança não vai sorrir com você usando uma máscara tão legal como essa?
Use e vire um Dentalfriend, pronto para fazer sorrisos saudáveis e crianças felizes.

Características
• Descartável.
• Estampas diferentes e divertidas com cores vibrantes
 

Benefícios
• Ideia super original, as crianças adoram.
• Inspira a contar histórias geniais.
• Interação com os personagens.

REF 525 - Embalagem com 20 unidades (amarelo, laranja, roxo e verde).
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O único que vem com fantasia na seringa.

Ácido Fosfórico
(Ácido fosfórico 37%)

Toda criança tem medo de seringa. Mas com uma seringa com glitter e capa divertida 
que disfarça a ponta de aplicação, tudo fica melhor e o sorriso logo aparece. Mais do 
que um simples ácido, uma distração para a garotada.

Características
• Cor vibrante.
• Viscosidade controlada com aplicação somente na área desejada.
• Único que vem em uma seringa com glitter. 

Benefícios
• Ácido na cor verde, customizado para seu pequeno paciente.
• Visual colorido que espanta o medo.
• Um jeito de você interagir mais com as crianças.
• A capinha vira um brinde super legal.

REF 322 - Embalagem com 3 seringas de 2,5 g, 3 pontas aplicadoras e 3 coberturas para seringa.

Muda de cor em um toque de mágica.

Defense-Chroma®
(Selante de fóssulas e fissuras)
Um selante transparente que fica azulado após resfriamento com jato
de ar, facilitando a visualização no dente. Vem com seringa colorida e
capinha divertida para surpreender e distrair as crianças.

Características
• Contém flúor em sua composição.
• Transparente a 35° (temperatura do corpo)
e azulado com o resfriamento do dente.
• Exclusivo pigmento termocromático.
• Maior proteção da área selada, resistente à abrasão.

Benefícios
• Um jeito diferente de conferir a aplicação.
• O kit acompanha um brinde muito legal:
bloquinho 7 erros para colorir.

Injeção de cor e alegria para as crianças.

Cobertura para Seringa
Vamos brincar de esconde-esconde?
Com esta divertida cobertura você
disfarça a assustadora seringa e ganha a
confiança das crianças. Em formato e
cores inovadoras, foi desenvolvida para
procedimentos que utilizam seringa.
Adapta-se ao dedo podendo ser usada
também como um dedoche ou na ponta
do lápis e canetinhas.

Características
• Diferentes cores e personagens.
• Ajustável em qualquer seringa.
• Visão restrita da agulha pela criança.

Benefícios
• O fim da careta para a seringa.
• Menos tempo acalmando a criança.
• Serve como um simpático brinde após a consulta.

REF 8710 - Embalagem com 5 seringas de 2,5 g, 1 seringa de 3 g de Ácido Fosfórico, 6 pontas aplicadoras e 6 coberturas para seringa.
REF 8720 - Embalagem com 1 seringa de 2,5 g, 1 ponta aplicadora e 1 cobertura para seringa

REF 145 - Embalagem com 10 unidades.
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A gente cuida brincando!

Moldeira Autoclavável
Pediátrica
Moldar não será mais um tormento com essa 
moldeira própria para a boca do pequeno paciente. 
Mais conforto e mais diversão!

Características
• Plástica.
• Autoclavável.
• Com perfurações.

Benefícios
• Não machuca a boca da criança.
• Garantia de biossegurança.
• Para melhor retenção do material de moldagem.

REF 219 - Embalagem com 02 moldeiras pediátricas (01 superior e 01 inferior).

A única que vem com um minuto de brincadeira.

Moldeira para Flúor
Um minuto para uma criança é uma eternidade. Pensando nisso, criamos um divertido jogo 
para o paciente não ver o tempo passar enquanto aguarda a ação do flúor. Não é genial?

Características
• Descartável. 
• Dupla: superior e inferior juntas. 
• 3 tamanhos: pequena, média e grande.
• Confeccionadas em Poliestireno (plástico industrial). 

Benefícios
• A única com jogo passatempo.
• A criança nem sente o tempo passar.

REF 430 - Embalagem com 24 unidades (tamanhos P, M e G) e 24 passatempos. REF 431 - Embalagem com 24 unidades P e 24 passatempos.
REF 432 - Embalagem com 24 unidades M e 24 passatempos. REF 433 - Embalagem com 24 unidades G e 24 passatempos.

É um bicho, é um monstrinho? Não, é a Seringa da linha Angie.

Seringa Tríplice Kids
Transformamos um instrumento frio 
em um simpático personagem que 
vai surpreender seus pequenos 
pacientes. Em formato e cores 
inovadoras, permite a distração das 
crianças durante a utilização de ar, 
água e spray.

Características
• Duas cores (rosa e azul).
• Produzido em aço inoxidável e alumínio.
• Acompanha adesivos lúdicos: olhos para decorar.

Benefícios
• Cores vibrantes e design único.
• Atendimento mais calmo e alegre.
• Um olhar mais divertido para seu consultório.

REF 246 - Embalagem com 1 unidade rosa e refil com 3 pares de olhos. REF 247 - Embalagem com 1 unidade azul e refil com 3 pares de olhos. REF 245 - Embalagem reposição com 6 pares de olhos.
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LANÇAMENTO



Na medida certa.

Limas Odontopediátricas
Hedströen Aço
O tratamento em dentes decíduos não precisa mais de adaptações e 
improvisos quando o assunto é lima. Angie by Angelus traz limas que 
garantem segurança e conforto para dentistas e crianças. É a lima na 
medida certa para seus pequenos pacientes!

Características
• Pequena (17 mm).
• Lima H.
• Cabo com orifício para o fio dental.

Benefícios
• Do tamanho do dente do seu pequeno paciente.
• Trabalho mais rápido para não cansar
o baixinho na cadeira.
• A lima não cai da sua mão.

REF 530 - Embalagem com 6 unidades H 15-40. REF 531 - Embalagem com 6 unidades H 45-80.

Nhac! Marcou.

Papel Carbono
para Articulação
A diversão continua até o fim. Não deixe seu baixinho ir embora com nada 
que o perturbe, ajuste todos os contatos com um carbono super divertido 
no formato dos Dentalfriends.

Características
• Formato dos amigos
Dentalfriends.
• Colorido dos dois lados.
• Com capa protetora.

Benefícios
• Marca brincando tudo o que incomoda.
• Mostra o que ainda falta, em cor diferente.
• Não deixa a saliva atrapalhar.

REF 561 - Embalagem com 50 folhas.
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• Colorido dos dois lados.

Formato lúdico para a diversão correr solta.

Suctor de Saliva
Suctores de saliva com um toque a mais de cor e alegria. Pontas 
coloridas, em diferentes formatos de bichinhos, fazem a alegria 
das crianças e tornam a consulta mais tranquila  e divertida.

Características
• Ponta de sucção em formato lúdico.
• Permite esterilização antes do uso.
• Pré-angulado.
• Permite o afastamento de lábios, bochechas e língua.

Benefícios
• Ajuda a tirar o medo do suctor.
• A criança interage e se distrai.

REF 5707 - Embalagem com 30 suctores e pontas lúdicas.

Dedo duro!

Evidenciador de Placa
Com o Evidenciador de placa Angie, os  baixinhos podem cuidar 
melhor de sua escovação e dar um trato antes que a mamãe 
venha pegar no pé! 

Características
• Duas cores.
• Sai rapidinho.
• Sem bactérias = sem cáries.

Benefícios
• Cora a placa antiga (na cor azul) e a placa nova (na cor rosa).
• É só bochechar depois de escovar que a cor vai embora.
• Vendo a placa fica mais fácil prevenir.

REF 881 - Embalagem com 1 frasco de 10 ml



Para guardar e se divertir.

Caixa
para Elástico
Uma caixa divertida, colorida e no formato dos nossos queridos 
Dentalfriends. Protege os elásticos ortodônticos com bom humor e alegria. 

Características
• 3 cores diferentes.
• Formato dos divertidos Dentalfriends.
• Fácil de guardar e carregar.

Benefícios
• Embalagem infantil cheia de imaginação.
• Ajuda a criança a cooperar com o tratamento.

REF 980 - Embalagem com 12 unidades (rosa, laranja e verde).

Aparelho guardado em um click!

Caixa para
Aparelhos Removíveis
Os Dentalfriends, símbolos da marca Angie, aparecem aqui em 2 cores 
de caixinhas para a criançada escolher a que mais combina com elas. 
Uma atenção a mais que vai deixar seus pacientes super felizes.

Características
• 2 cores diferentes.
• Estampadas com os divertidos Dentalfriends.
• Abertura Click One, abre com um único toque.

Benefícios
• Divertidas estampas para escolher.
• Maior proteção para o aparelho.
• Um brinde que todos vão gostar.
REF 355 - Embalagem com 10 unidades (branco e roxo).
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O jeito divertido de tirar o dedo da boca.

Quebra-Hábito
Um produto inovador, fácil de usar, que ajuda no tratamento psicológico 
para que as crianças deixem de chupar dedo. Ao ver a imagem divertida e 
de um amigo em seu dedo, a criança interrompe esse hábito tão prejudicial 
à saúde.

Características
• À base de água.
• Cores vibrantes.
• No formato dos Dentalfriends.

Benefícios
• Não tóxico.
• Maior impacto no condicionamento da criança.
• Maior interatividade com a criança.
• Reforço e incentivo para o tratamento.

REF 315 - Embalagem com 12 adesivos (4 de cada cor)

Características
• 3 cores diferentes.
• Formato dos divertidos Dentalfriends.

Os pequenos vão grudar nesta ideia.

Cartela de Adesivos
Os pequenos amam receber presentinhos. Ainda mais quando são 
adesivos ultracoloridos para espalhar alegria por aí. Uma ideia criativa 
para você oferecer a seus pacientes. 

Características
• No formato divertido Dentalfriends.
• Cores alegres.

Benefícios
• O presente que toda criança gosta.
• Para colar e colorir cadernos, cartões e muito mais.

REF 990 - Embalagem com 12 cartelas.
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Cuidar significa estar junto em todos os momentos!

Papelaria Angie

Marcador
de Páginas

Instrução
de Higiene

Cartão de
Aniversário

Orientação
de Hábitos
(Chupeta, Mamadeira,
Roer Unha, Respiração
Bucal e Chupar Dedo)

Ficha de
Raio X

Certificado
de Conclusão
de Tratamento

Os Dentalfriends agora vão para a casa dos seus pequeninos para orientar, incentivar e auxiliar os papais e mamães nesta tarefa tão prazerosa que é CUIDAR.

Características
• Papelaria lúdica e colorida.
• Educativa e interativa.
• Estampada com os amigos Dentalfriends.
• Usada como reforço positivo.

Benefícios
• Formatos e cores especiais para atrair a atenção dos pequeninos.
• Incentiva, orienta, educa e organiza as atividades.
• O dentista será lembrado em todos os momentos.
• Para presentear o bom comportamento.

REF 991 - Marcador de Páginas - Embalagem com 50 unidades. REF 992 - Cartão de Anivesário - Embalagem com 50 unidades. REF 993 - Instrução de Higiene - Embalagem com 50 folhas.
REF 994 - Orientação de Hábitos  (Chupeta) - Embalagem com 50 folhas. REF 9941 - Orientações de Hábito (Mamadeira) – Embalagem com 50 unidades.
REF 9942 - Orientações de Hábito (Roer Unha) – 50 unidades. REF 9943 - Orientações de Hábito (Respiração bucal) - Embalagem com 50 unidades.
REF 9944 - Orientações de Hábito (Chupar Dedo) - Embalagem com 50 unidades. REF 995 - Certificado de Conclusão de Tratamento - Embalagem com 20 folhas.
REF 996 - Óculos de Proteção - Embalagem com 10 unidades. REF 9971 - Ficha de Raio X - Masculino - Embalagem com 50 unidades.
REF 9972 - Ficha de Raio X - Feminino - Embalagem com 50 unidades. REF 9992 - Folha de Orçamento - Embalagem com 250 unidades.

EM BREVE

EM BREVE

Cartão de

Instrução
de Higiene

Certificado
de Conclusão
de Tratamento

Óculos de
Proteção

Folha de
Orçamento

05/2018

EM BREVE

de Higiene

Aniversário

EM BREVE

de Higiene

Óculos de

Folha de
Orçamento

EM BREVEEM BREVEEM BREVE



Mais do que tratar, cuidamos.
Cuidar é dar atenção, é dedicar-se por completo.

É fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e protegidas.
Esta é a nossa função.

Somos amigos, estamos juntos.
Sempre ao lado de mães e pais, crianças e dentistas,

criamos uma corrente do bem, pró-saúde,
a favor do cuidado e da felicidade.

Somos Dentalfriends.

www.angelus.ind.br - 0800 727 3201

Traga os Dentalfriends
para o seu celular!
Baixe o aplicativo e tenha

acesso a informação,
brincadeiras e muito mais.

Acesse o QR code ao lado e assista
aos vídeos demonstrativos de
nossos produtos.
Aproveite e inscreva-se em nosso canal!


