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Diapol

Ecoceram

Universal

Ecoceram AcrylKit Kit

Diaturbo

Polidor com alta carga de diamantes naturais.

Pedra diamantada com alto poder de corte e abrasão,

Polidor de silicone impregnado com carbeto de silício 
para desgaste eficiente e econômico em cerâmicas.

Polidores de silicone impregnados com carbeto de silício, para desgaste e polimento universal 
de todos os materiais, como cerâmicas, metais e resinas compostas.

Kit completo para acabamento 
em cerâmicas, para laboratório 
(peça de mão).

Sistema de acabamento e 
polimento completo para 
resinas acrílicas.

A partir de

A partir de
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DT03 DT07 DT09 DT11DT02 DT04 DT08 DT10 DT12

6,5x13 4,5x135x13 6x8 22x2 22x4,5 15x3,5 13x2 20x2 15x2

DT-H17Dmf DT-H17DL26Dg L26Dmf L26DR17Dg R17Dmf R17DH2Dg H2Dmf H2DH8Dg H8Dmf H8D

Rotação Indicada: 7’ - 12000 rpm

Rotação Indicada: Máx. 20000 rpm

Rotação Indicada: 
7’ - 10000 rpm

Rotação Indicada: 
7’ - 10000 rpm

* Sentido Correto da rotação: anti-horário

*

R$ 72,00

R$ 125,00

R$ 46,00

R$ 46,00

R$ 436,00 R$ 255,00

Primeira Fase - Desgaste
Segunda Fase - Acabamento

1ª Fase | Média - Desgaste

1ª Fase - Cinza - Granulação Média 

Terceira Fase - Alto Brilho

2ª Fase | Fina - Acabamento (Brilho Mate)

2ª Fase - Rosa - Granulação Extra Fina

18-394 18-395

Caixa c/ 10un.

Caixa c/ 10un.



Diacomp plus Resinas compostas

EVE DIACOMP Plus é uma linha de polimento diamantado de 2 fases, 
para todos os materiais compósitos.

A partir de

DT-DCP14m DT-DCP10m DCP-0FM DCP-W2Bm DCP1m DT-DCP14F DT-DCP10F DCP-0FF DCP-W28Bf DCP1f

Primeira Fase - Granulação Média - Pré Polimento Segunda Fase - Granulação Fina - Brilho Final

* Sentido Correto da rotação: anti-horário  Rotação Indicada: 3’ - 8000 rpm

*

R$ 52,00

Diapol CA Cerâmicas
Polidor com alta carga de diamante natural. Indicado para o desgaste,
acabamento e alto brilho (glaze) de cerâmicas.

DT-W14Dg

DYP-W9g DYP-W9m WT1DYP-W11g DYP-W11m WZ1DYP-W13g DYP-W13m WS1

DT-W14Dmf DT-W14DW16Dg W16mf W16W17Dg W17Dmf W17DW18Dg W18Dmf W18DW8Dg W8Dmf W8D

Primeira Fase - Granulação Grossa

1ª Fase | Granulação Grossa
2ª Fase | Granulação Fina

1ª Fase | Média - Brilho

Segunda Fase - Granulação Média Terceira Fase - Granulação Fina

* Sentido Correto da rotação: anti-horário  Rotação Indicada: 7’ - 12000 rpm

Rotação Indicada: 8’ - 12000 rpm
Rotação Indicada: 5’ - 7000 rpm

*

R$ 52,00

R$ 112,00 R$ 34,00

A partir de

cada

EVE Diastrips tiras metálicas
diamantadas para acabamento 
e desgaste interproximal.

Tiras com om abrasivo de óxido de
alumínio para trabalho em resinas
compostas, ouro ou amálgama.

Discos flexíveis com abrasivo de
óxido de alumínio para trabalho
em resinas compostas, ouro ou
amálgama.

DiaStripsFlexiStripsFlexi-D

Diasynt Plus Brush

18-225 | SET PDL2,5
18-224 | SET PDL4

18-210 | KIT 10mm 
18-214 | KIT 14mm 18-250 | Set FS-50R$ 440,00 R$ 138,00 R$ 470,00

Escovas com abrasivos à 
base de carbeto de silício. 
Brilho fantástico sem uso 
de pasta.

cada



Novidade em fresas de tungstênio, as brocas Turbocut 
são feitas com a melhor matéria prima do mundo.

04-01509001
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04-1460496146

04-04302901

04-01509101

04-1360001128

04-1360165128

04-1460199166

04-04302302

04-1360112278

04-1460141186

04-04304702

04-02406901

04-1360001168

04-1360166188

04-1460226256

04-04302502 04-05302302

04-02407401

04-1360001358

04-1360199258

04-1460257236

04-04302801

04-03405001

04-1360010188

04-1360250168

04-04303001

04-03406402

04-1360111148

04-1360257238

04-04303601

Cor

Código

Corte

1

Extra Grosso Grosso

Grosso

Médio

Médio

Fino

Fino

Extra Fino

2 3 4 5

R$ 75,00

R$ 21,00

Cada

Cada

Caixa c/ 10un.

Brocas Diamantadas Turbocut Diamond para acabamento em cerâmicas.
Ideal para todo tipo de acabamento e polimento em materiais cerâmicos.

MegaDisc Disco Diamantado Disco sinterizado
Disco impregnado com diamantes 
para recorte e acabamento de 
dissilicato de lítio, zircônia e cerâ-
micas.

Para separação e contornos em 
cerâmicas.

Para corte de metais e porcelana.

08-001 122221 50154

R$ 315,00 R$ 103,00 R$ 279,00



Ideal para enceramento progressivo, enceramento 
diagnóstico, enceramento para mock-up.

As ceras ArtWax Press OdontoMega são feitas na Alemanha, por uma empresa especializada 
na fabricação de ceras há mais de 100 anos! Linha com características especiais para o en-
ceramento de coroas e pontes, com a técnica de enceramento progressivo ou de esculpir. 
Desenvolvidas especialmente para técnica de prensagem e injeção de cerâmicas, especial-
mente com dissilicato de lítio (LiSi2). Ideais para Mock-up.

Gotejador Wax Pencil I e II

Ceras ArtWax Press

09-311 - 110V
09-312 - 220V 09-301

Este selador foto é feito de um 
mono componente indicado 
para resinas acrílicas e foto. 
Ao proporcionar brilho em
resina foto para obturações, 
o Megaseal proporciona 
uma maior durabilidade da
restauração.

Megaseal

08-400

R$ 950,00 R$ 1.650,00

R$ 279,00

Megatray é um material fotopolimerizável para a cons-
trução de moldeiras individuais.

Megatray Placa Foto

08-401 | Rosa/Pink
08-402 | Transparente

R$ 543,00

Caixa com 50 placas

A lupa de cabeça mais usada pelos melhores dentistas 
protesistas e técnicos em prótese dentária.

Lupa Super Scope

08-300

R$ 975,00

O cimento odontológico MegaLink Auto é especial 
para a cimentação de restaurações indiretas de 
dissilicato de lítio, cerâmicas feldspáticas, métalo-
cerâmicas, zircônias e resinas compostas.

Cimento resinoso MegaLink Esthetic foi desenvolvido 
para a cimentação de lentes e facetas de dissilicato 
de lítio, outras cerâmicas e resinas compostas.

MegaLink Auto MegaLink Esthetic
Cimento Resinoso

R$ 207,90 R$ 109,00
Cada Cada

07-221 | MegaLink Auto Transparente
07-228 | MegaLink Auto A2 (Universal)

07-301 | MegaLink Esthetic A1
07-321 | MegaLink Esthetic Transparente

07-324 | MegaLink Esthetic Bleach
07-327 | MegaLink Esthetic White

R$ 96,00
Cada

05-10305-101 05-11305-10405-102
MarfimNatural LilásCinzaMenta Opaca



Material refratário ideal para manter os elementos fixos 
durante a queima.

Este Isolante/Espaçador cria uma pelí-
cula emborrachada sobre a superfície 
do gesso, fazendo com que a resina 
não tenha adesão no preparo.

Bandejas refratárias no estilo “colmeia de abelha”, 
para uso em forno de laboratório de prótese, ideal para 
técnica de metalocerâmica ou metal free.

São escovas de altíssima qualidade, 
utilizando os melhores materiais do 
mercado para alcançar a máxima 
eficiência e durabilidade com seu 
uso.

Articuladores em alumínio com utilização simplificada. 
Ideal para reproduzir os movimentos maxilo-mandibula-
res.

Pasta Lunar Diamantada é excelente para o polimento 
em diversos tipos de materiais, especial para dissilicato 
de lítio, zircônia, cerâmicas híbridas e até resinas e ce-
rômero.

O gesso tipo IV SNOW ROCK STONE é um gesso extrema-
mente duro para criar modelos precisos para trabalhos 
e estudos.

Snow Rock Premium é o modelo de SNOW ROCK com a 
melhor qualidade, com maior dureza / baixa expansão, 
e excelente estabilidade.

MegaFix Agente Refratário

ResinSep

Bandejas refratárias Escovas Scotch Brite

Articuladores ArtPro

Gesso Snow Rock

Pasta Lunar Diamantada

Stone Premium

08-107

08-136

08-904 | com pinos cerâmicos
08-908 | com pinos metálicos

08-905 | Pinos metálicos 
08-907 | Pinos cerâmicos

08-050 | AT20
08-051 | AT60

08-125

R$ 79,90

R$ 104,00

R$ 68,00

R$ 95,00

R$ 231,00

R$ 37,00 R$ 62,00

A partir de A partir de

11-711 - Marfim - 1,5kg
11-712 - Marfim - 25kg
11-721 - Branco - 1,5kg
11-722 - Branco - 25kg

11-811 - Marfim - 1,5kg
11-812 - Marfim - 25kg
11-851 - Rosa - 1,5kg
11-852 - Rosa - 25kg
11-861 - Verde - 1,5kg
11-862 - Verde - 25kg

R$ 52,00
C/ 3 un.

Grossa

08-241

Média

08-242

Fina

08-243

A partir de

A partir de



Amber Mill

Rosetta SM

Rosetta SP

Rosetta BM

R$ 605,00 R$ 424,00

O dissilicato de lítio (LiSi2) Rosetta SM possui uma resistência compressiva superior após o processo de cristalização, su-
perando 443 MPa. Ideal para restaurações metal-free ou em cerâmica pura. Restaurações feitas de maneira eficiente 
e com estética ideal, ao se usar Rosetta SM em seu sistema. Esse material proporciona translucidez e opalescência ex-
celentes, alcançando grande similaridade aos dentes naturais. Restaura as características naturais do dentes em inlays 
e onlays nos casos de obturações.

Novos blocos em dissilicato de lítio. Liberdade de trans-
lucidez. Com os blocos Amber Mill você escolhe a cor. 
A translucidez é atingida de acordo com a queima de 
cristalização. Efeitos opalescentes vivos. Fluorescência 
natural.

As pastilhas Rosetta SP são ideais para diversos tipos de restaurações. Com uma força biaxial de 460 MPa, o dissilicato de 
lítio (LiSi2) atinge uma resistência compressiva superior. Além disso, o dissilicato de lítio (LiSi2) proporciona uma qualidade 
estética diferenciada, devido à formação cristalina de sua matéria prima. Em obturações dentárias é a solução ideal 
para retornar a vitalidade e características dos dentes naturais. A translucidez alcançada é otimizada. A opalescência 
e a difusão de luz trazem à tona a beleza única de dentes naturais.

Aplicação

Rosetta SP é um sistema aberto, indicado para diversas 
restaurações, entre elas:
• Inlays.
• Onlays.
• Anteriores.
• Posteriores.
• Facetas e lentes de contato.
• Fixa de 3 elementos.

A solução para restaurações rápidas e com excelente 
resultado estético. Rosetta BM é um bloco de feldspato 
reforçado com leucita, que permite restaurações e tra-
tamentos estéticos em apenas uma consulta.

Disponível nos tamanhos:

R$ 520,00

A partir de



Motor de bancada S1. 
Excelente custo em 
micromotor.

Motor de indução com preço super econômico.

• 50.000 RPM.
• Torque máximo: 4,8N.cm.
• Display digital de velocidade.
• Controle de rotação.
• Caneta por Indução.

A potência e força que seu laboratório precisa.

• O maior torque do mercado com 8N.cm.
• Rotação máxima de 50.000 RPM.
• Controle de velocidade no pedal.
• Display digital de velocidade.

Motor ideal para pequenos 
ajustes e correções.

S1

S2 S3

Prime E-type

09-598

09-591 09-596

09-528

09-912 09-942

R$ 750,00

R$ 1.930,00 R$ 3.215,00

R$ 1.790,00

O sistema de acabamento MiYo é a 
solução para os laboratórios e clínicos 
que desejam realizar texturas e efeitos 
nas restaurações.

O forno de porcelana e metalocerâmi-
ca Focus é a solução ideal e confiável 
para você que busca um forno com 
qualidade de queima impressionante 
e precisa de um forno de alta produ-
tividade e custo benefício excelente. 

Forno para sinterização de zir-
cônia BlaZir. Ideal para todo 
tipo de zircônia, de qualquer 
fabricante. Otimizado para os 
blocos ZirkOM Odontomega 
(programas já inclusos).

MiYo

Focus BlaZir

R$ 375,00

R$ 24.000,00 R$ 49.800,00

A OdontoMega foi até o melhor fabricante de pincéis 
da Alemanha e agora traz um dos melhores pincéis 
existentes no mercado.

Pincéis

A partir de

R$ 27,00

Kit MiYo Esthetic

Kit MiYo Intro Kit

Kit MiYo PINK

R$ 8.075,00

R$ 4.050,00

R$ 4.550,00

Veja todas as cores clicando
aqui ou pelo link: 

https://bit.ly/3aXiXNX

Veja toda nossa seleção
de pincéis clicando aqui

https://bit.ly/3aXiXNX
https://bit.ly/319qs0Q


Blocos de zircônia fabricados com a melhor matéria prima disponível no mundo, 
ideal para diversos sistemas. A partir da prensagem isostática e estabilização 
com Y-TZP, os discos de zircônia ZirkOM são a solução ideal para as restaurações 
e obturações em zircônia no dia-a-dia do laboratório e consultório.

Cera sintética para fabricação de copings utilizando 
fresadora CAD/CAM.
• Queima sem deixar resíduos, ideal para utilização 
com técnica de injeção de cerâmica.
• Até 30 elementos por disco podem ser fresados.

Ideais para zircônia e dissilicato de lítio, para todos os sis-
temas mais utilizados.

Blocos de zircônia fabricados com a melhor matéria prima disponível no mundo, 
ideal para diversos sistemas. A partir da prensagem isostática e estabilização 
com Y-TZP, os discos de zircônia ZirkOM são a solução ideal para as restaurações 
e obturações em zircônia no dia-a-dia do laboratório e consultório.

ZirkOM 3D

Disco de cera artWax Fresas e Brocas para CAD/CAM

ZirkOM

HS SHT

Sistema ZZ

ZZ

Sistema AG

AG

Sistema OP

OP

R$ 1.509,00

R$ 407,00 R$ 604,00

A partir de A partir de

OP 98mm
98x10mm | 05-602
98x12mm | 05-603
98x16mm | 05-604
98x20mm | 05-605

AG 71mm
71x13mm | 05-620
71x20mm | 05-622

ZZ 95mm
95x10mm | 05-610
95x16mm | 05-616
95x20mm | 05-620

R$ 105,00

255,00A partir de

A partir de

A partir de

Clique aqui e veja em 
nosso site

Clique aqui e veja em 
nosso site

Veja todas nossas Fresas no link:
https://bit.ly/2ErQJPr

ou pelo código QR ao lado.

https://www.odontomega.com.br/produtos/36
https://www.odontomega.com.br/produtos?palavra=zirkom+3D&especialidades=36&fabricantes=&b1=Buscar
https://bit.ly/2ErQJPr


Ideal para polimerizar placas de moldeira individual tipo 
Megatray e glaze Megaseal.

Vantagens
• Forno com alta intensidade de luz UV.
• 3 programas para memorizar, até 10 horas.
• Ideal para pós cura de resinas de 405nm.
• Exaustor para prevenir aquecimento.

Phrozen cure

09-112 

R$ 5.050,00

A Phrozen Sonic é uma impresso-
ra 3D ideal para a clínica odon-
tológica com o serviço chairside,
imprime um provisó-
rio ou mock-up em  menos
de 1 hora. A impressora LCD mais rá-
pida, com alta resolução.

• Scan de Modelo de Gesso em 30s.
• Precisão de 10 µm.
• Arquivos escaneados e transferidos diretamente para o 
   Exocad.
• Articulador diretamente na base, escaner de oclusão.
• Escaneamento de modelos troquelados.
• Planejamento Ortodôntico com modelos escaneados.
• Escanear diretamente a moldagem.
• Delimitação de bordos à lápis.

• Impressora 3D ideal para laboratório   
   de prótese e clínicas odontológicas.
• Excelente custo/benefício para 
   entrar no mundo digital.
• Resultados precisos de impressão 3D.
• Software ChituBox Gratuito .
• Alta resolução de 47microns.

• Alta produtividade e grande volu-
me de impressão;
• Até 27 modelos em 5 horas;
• Eixo Z com trilho duplo com total 
estabilidade;
• Volume de impressão
19x12x20cm;
• Resolução XY 75µm;
• Resolução Z 10µm;
• Velocidade de
impressão: 20mm/h.

SonicDOF Scanner 3D

Phrozen Phrozen XL

Impressora 3D

Impressora 3D Impressora 3D

09-15709-130

09-127 09-137

R$ 16.985,00R$ 51.250,00

R$ 14.175,00 R$ 19.425,00

09-126

R$ 3.500,00

Torne a sua operação de impressão 3D muito mais sim-
ples com esse sistema de limpeza com 2 tanques. O sis-
tema de vórtice agita o agente de limpeza com grande 
força, limpando a bandeja de impressão e também as 
peças impressas. 

Tornado Sistema de Limpeza 3D



Dental Model

TR250LV

PRESS & CAST

Aqua

RAPID WW

AA TEMP

21-318

1Kg - 21-253
5kg - 21-254

21-206

21-255

Preto - 21-256
Cinza - 21-257

A1 - 21-312
A2 - 21-313
A3 - 21-314
BL - 21-310

R$ 675,00

R$ 550,00

R$ 675,00

R$ 550,00

R$ 550,00

R$ 942,00

Resina 3D para modelos dentais com 
alto poder de detalhamento.
• Excelente nível de detalhamento 
para impressões de 50 a 100 mícrons.
• Cores diferentes com contraste oti-
mizado para as restaurações.

Resina 3D para modelos dentais com 
alto poder de detalhamento.
• Resina TR250LV (Low Viscosity) de 
baixa viscosidade, fácil limpeza, rápi-
do tempo de impressão.

• Resina 3D para prensagem ou inje-
ção de cerâmicas;
• Resina 3D para fundição de coroas, 
fixas, estruturas e PPR;
• Utilizar aquecimento lento no forno 
de anéis.

Resina 3D para modelos dentais com 
alto poder de detalhamento.
• Excelente nível de detalhamento 
para impressões de 50 a 100 mícrons.
• Cores diferentes com contraste oti-
mizado para as restaurações.

Resina 3D para modelos dentais com 
alto poder de detalhamento.
• Resinas Rapid WW (Water Washab-
le) são laváveis em água, ou seja, não 
necessitam de limpeza em álcool iso-
propílico, o que reduz o cheiro forte 
de álcool na sala e também os gastos 
com esse item.

• Resina 3D para impressão de restau-
rações provisórias e temporárias;
• Pode ser maquiada e caracterizada 
com os stains apropriados;
• Alta dureza de superfície, biocom-
patível e baixa compressão.

A partir de



Telefone:  (16) 3610-9636
Whatsapp:  (16) 99404-2888


