
 

Faça já a sua  
encomenda!  
21 961 96 97 

Consulte os catálogos dos nossos produtos em: www.tropicofuturo.com 

Broca de Tungstênio 

82,40 € 

Cartucho 50 ml 

Ref. 2040VO 

Ufi Gel SC 

Material de rebasamento mole à 
base de silicone, de cura a frio 

 

Compósito autopolimerizável para 
coroas e pontes provisórias 

90,60 € 

Structur 2 SC 

Cartucho 75g                
nas cores 

A1; A2; A3; A3,5; 
B1; B3; C2; BL 

A partir de 7,90€ a unidade 

Sutura de Seda Preta 

Promo-
ções válidas de 1 de março à 31 de Maio de 2022 ou 

Oferta de portes em compras superiores à 100€ + IVA. 
Imagens não vinculativas aos produtos descritos. 

Brocas Esféricas Diamantadas 

A partir de 1,60€ 

Cavitine 

Cimento provisório 40gr  

7,00€ 

Octocolagen 

Esponja hemostática 

40 unidades 

23,50€ 

Gesso Extrawhite 

Sutura 3/0 e 4/0 

12 unidades 

9,70€ 

17,00€       41,90€ 

Gesso branco para ortodontia  
5kg                25kg 



Oferta de portes em compras superiores à 100€ + IVA. 
Imagens não vinculativas aos produtos descritos. 

20,20€ 

A unidade  

Luvas Latex 

A partir de 6,20€ 

Solicite informações de estoque e con-
dições de compra. 

Respiradores FFP2 Babetes em Papel + PE 

Caixa com 500 11,90€ 

Varias cores disponíveis. 

0,30€ 

A unidade  

Meron 

36,60€ 

REF: 1090VO 

UCLA c/ parafuso V-Posil Mono Fast 
Ucla com parafuso para 
hexágono externo 4.1
(plataforma Branemark). 

REF: 108BRK rotatória 

REF: 108BRKNR não rotatória 

Promoções válidas de 1 de março à 31 de Maio de 2022 
ou enquanto durar o estoque. 

Broca de aço para acrílico e 
gesso  

Batas descartáveis 

Silicone de adição altamente hidrófilo, para uma máxima precisão; 

Longo tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, curto tempo de presa intraoral; 

Elevada resistência à rutura e grande capacidade de recuperação elástica o que 
confere uma maior segurança durante e após a retirada de boca; 

Bom comportamento hidrófilo mesmo depois de ganhar presa, permitindo vazar 
a impressão e confecionar a prótese com exatidão. 

Material de impressão de alta precisão, polivinil siloxano 

45,90€ 

REF: 2571VO 

2x50ml  
158,20€ 

REF: 2571VO 

2x380ml  

7,50€ a unidade 

Encomenda mínima: 5 unidades 

Batas azuis descartáveis com  
punho em algodão 

Tamanho M ou L 

17,99€ 

Alginato Cromatic 

Alginato cromático 453gr 

Tempo de presa de 2:10 minutos 

Sabor baunilha 

4,70€ 

REF: 2010VA 

Embalagem com 10 unidades 

REF: 36325VE 



Promoções válidas de 1 de março à 31 de Maio de 2022 
ou enquanto durar o estoque. 

Faça seu pedido através do telefone 21 961 96 97 ou do email geral@tropicofuturo.com 

Oferta de portes em compras superiores à 100€ + IVA. 
Imagens não vinculativas aos produtos descritos. 
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