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Colgate Duraphat®

Alta concentração de flúor, 22.600ppm (NaF 5%) para uma maior
proteção contra a cárie

Efetivo na redução de lesões de cárie em dentes permanentes 
de 46% vs. 21% de flúor em gel.1,2

É recomendada a aplicação a cada 6 meses para um efeito
comprovado na redução de lesões de cárie, ou de acordo com 
a sua recomendação e/ou risco de cárie de seu paciente.
Fácil manipulação, rápida aplicação e endurecimento em contato 
com a saliva. Alta aderência e permanência na estrutura dental.

Ideal para  pacientes com hipomineralização de esmalte

Experiência e eficiência clínica comprovadas por mais de 45 anos.

Verniz de Flúor

Para uso em consultório
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Verniz de Flúor Colgate Duraphat® é indicado 
para prevenção, controle e tratamento clínico da 
cárie dentária em pacientes com risco de cárie.

Para o Dentista



• Cada aplicação custa apenas R$ 2,68¹
• Cada Duraphat de 10 ml pode trazer 
    R$ 3.490 de receita para o consultório²

Instruções de uso
Para uso em consultório

Recomendações para o paciente

Com um pincel, aplique uma camada  fina 
de Verniz de Flúor Colgate Duraphat® nas 
superfícies dentárias  vestibulares, linguais, 
palatinas e oclusais ou conforme necessidade.

Coloque uma quantidade de Verniz de 
Flúor em um bloco de papel ou pote 
dapping de borracha.

Isole a área com abridor de boca e/ou rolo 
de algodão.

Realize profilaxia em todas as superfícies
 e remova o biofilme dental interproximal
 com fio ou fita dental.*

Não ingerir líquidos por 2 horas e alimentos 
sólidos nas 3 horas seguintes após a aplicação.
Não escovar os dentes nas 12 horas após a aplicação.

Em pacientes pediátricos, recomende ingerir algum 
alimento antes da aplicação devido a contraindicação
de ingestão de alimentos nas horas que seguem 
à aplicação do verniz.

Em casos em que o paciente já tenha escovado os 
dentes e usado o fio dental,  pode-se aplicar o verniz 
de Flúor Colgate Duraphat® sem necessidade de profilaxia.

¹ Rende 50 aplicações quando utilizada a quantidade média recomendada de 0,2 ml por boca.
² Cálculo baseado no valor da aplicação tópica de verniz fluoretado da tabela 
   de valoração de procedimentos CBHPO da CNCC.

Solicite o verniz de flúor

na Casa Dental de sua preferência.
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Ligue 0800 703 30 40
Para mais informações acesse
www.colgateprofissional.com.br


