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Cimento obturador biocerâmico pronto para uso.
BIO-C® SEALER
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• Obturação dos canais radiculares;

• Tratamento de reabsorção interna não comunicante.

Mais que
biocompatível!

INDICAÇÕES

Definição

08/2022

BIO-C® SEALER é um cimento obturador biocerâmico pronto para uso. Apresenta grande vantagem em relação aos cimentos 
tradicionais por sua facilidade de uso (não necessita de manipulação), e, como consequência impede o proporcionamento 
incorreto. A aplicação direta no canal radicular através de uma seringa com ponta aplicadora simplifica o uso e proporciona 
grande economia de tempo do profissional.
Além da facilidade de uso, apresenta todos os benefícios da formulação biocerâmica: formação de tecido mineralizado que 
induz a regeneração tecidual pela liberação de íons Ca2+, ação bactericida pela liberação de OH- elevando o pH e inibição da 
infiltração bacteriana pelo alto escoamento, expansão de presa e adesão química à dentina. Como resultado, obtém-se 
segurança e altos índices de sucesso no tratamento endodôntico.

BactericidaPronto para uso/
putty

Liberação de íons cálcio



Razões para usar
BIO-C® SEALER3

Sucesso
Endodôntico!

Pronto para uso
Dispensa espatulação.
Aplicação direta no canal.

1

2 Não resinoso
Fácil limpeza

3 Alta liberação de íons Ca2+

Estimula a regeneração tecidual.



Principais Características e Benefícios

Composição

Tempo de Presa
A reação de presa do BIO-C® SEALER ocorre pelo contato 
com a umidade oriunda dos canalículos dentinários e 
tecidos periapicais. A presa ocorre entre 120 e 240 
minutos.

Bactericida
O pH elevado (~ 12) confere ao BIO-C® SEALER uma 
ação bactericida altamente desejável aos cimentos 
endodônticos, aumentando sua efetividade e, em 
consequência um prognóstico favorável ao tratamento.

Radiopacidade
BIO-C® SEALER apresenta uma alta radiopacidade
(≥ 7 mm escala de Alumínio), proporcionando uma 
visualização radiográfica de excelência.

Fluidez
Alta fluidez permitindo a obturação dos canais principais, 
acessórios, laterais, recorrentes e delta apical de forma 
tridimensional.

BIO-C® SEALER é um cimento NÃO RESINOSO que, além das propriedades melhoradas de biocompatibilidade, também 
apresenta uma limpeza facilitada da câmara pulpar depois da obturação endodôntica.

AUSÊNCIA DE 
MANCHAMENTO
O radiopacificador 
utilizado no Bio-C 
Sealer não provoca 
manchamento na 
estrutura dental (ZrO2)

EUGENOL FREE: BIO-C® SEALER é isento de Eugenol e, portanto, possui menor citotoxicidade, não provoca manchamento 
e não interfere com a polimerização de materiais resinosos (cimentos resinosos e resinas compostas).

Imagem cedida pela Dra. Patricia Ferrari
Imagem cedida pelo Dr. Vicente Rocha

 Silicato Tricálcico
(C3S)

Silicato Dicálcico
(C2S)

Aluminato Tricálcico
Óxido de Cálcio

Óxido de Zircônio
Óxido de Silício
Polietilenoglicol
Óxido de Ferro

Resistência mecânica inicial
Liberação de íons Cálcio

Resistência mecânica ao longo do tempo
Liberação de íons Cálcio

Presa inicial
Liberação de íons Cálcio

Radiopacidade
Agente de reometria
Agente de dispersão

Pigmentação

 COMPONENTE FUNÇÃO



Liberação de íons Ca2+

A liberação de íons Ca2+ é fundamental para a ação biológica e química de um cimento obturador.
BIO-C® SEALER apresenta uma liberação de íons Ca2+ constante para os tecidos, promovendo uma biomineralização e 
estimulação dos tecidos para sua rápida regeneração.

Tamanho de Partículas
O tamanho de partículas (< 2 µm) proporciona ao BIO-C® SEALER um excelente escoamento, uma delgada espessura de 
película e uma maior difusão para os tecidos, proporcionando uma regeneração mais rápida.

MEV FEG (5000x): Imagem obtidas por captação de
elétrons secundários. (Siqueira, C.P)

Dados Técnicos

Casos Clínicos

Imagens cedidas pelo
Dr. Ricardo Affonso Bernardes

Imagens cedidas pelo
Dr. Warley Tavares

Imagens cedidas pelo
Dra. Débora Sellera

Tempo de Presa
Radiopacidade

pH
Fluidez

Tamanho de Partículas
Espessura de Película

Solubilidade
Resistência à compressão

≤ 240 minutes
≥ 7,0 mm Al

=~12
23,46 mm

< 2 µm
21 µm
2,86%

9,724 ± 2,484 MPa
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Simplificou!

Atendimento ao Consumidor
43 9 9919 0244
0800 727 3201

+55 43 2101 3200
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