


Escova dental infantil, cerdas de nylon 
macias ou extra-macias, com 4 fi leiras 
de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, 
aparadas uniformemente e arredondadas na 
mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de 
comprimento, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente com estojo plástico 
protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho 
plástico lacrado, tipo fl ow pack.

Escovas Dentais

Qualidade Comprovada

Infantil

Escova dental infantil, cerdas de nylon macias ou 
extra macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo reto, 
medindo 15cm de comprimento, anatômico, 
com empunhadura, embalada individualmente, 
com e sem estojo plástico protetor de cerdas, 
tipo maleta, em blister.

Escova Dental Infantil, cerdas de nylon 
macias ou extra-macias, com 4 fi leiras 
de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, 
aparadas uniformemente e arredondadas 
na mesma altura, cabo reto, medindo 
15cm de comprimento, anatômico, com 
empunhadura, embalada individualmente 
em estojo plástico de PVC cristal.
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As Escovas Dentais Medfi o são fabricadas com 
matérias-primas atóxicas de excelente qualidade, com 
cerdas Du Pont, polidas e arredondadas, que promovem 
a limpeza dos dentes e a saúde das gengivas. Além 
disso,  apresentam um design ergonômico e moderno. 
As Escovas Dentais Medfi o são testadas e aprovadas 
pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e 
ANVISA, conforme Portaria nº 97/96.
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A Medfi o oferece a possibilidade de 
personalização das escovas dentais, 
divulgando a marca da sua empresa ou 
gestão. 

Consulte-nos.
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Infantil

Escova dental infantil, cerdas de nylon macias ou 
extra-macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo reto, 
medindo 15cm de comprimento, anatômico, 
com empunhadura, embalada individualmente 
em saquinho plástico lacrado, tipo fl ow pack.
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Adulto

Bebê

Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias 
ou médias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo reto, 
medindo 17cm de comprimento, anatômico, 
com empunhadura, embalada individualmente 
em saquinho plástico lacrado, tipo fl ow pack.
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Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias 
ou médias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo 
reto, medindo 17cm de comprimento, 
anatômico, com empunhadura, embalada 
individualmente com estojo plástico protetor 
de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico 
lacrado, tipo fl ow pack.

Escova dental adulto, cerdas de nylon, 
macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo 
reto, medindo 17cm de comprimento, 
anatômico, com empunhadura, embalada 
individualmente, com ou sem estojo plástico 
protetor de cerdas, tipo maleta, em blister.

Escova dental adulto, cerdas de nylon, 
médias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo 
reto, medindo 17cm de comprimento, 
anatômico, com empunhadura, embalada 
individualmente, com ou sem estojo plástico 
protetor de cerdas, tipo maleta, em blister.

Escova dental adulto, cerdas de nylon, 
macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo 
reto, medindo 17cm de comprimento, 
anatômico, com empunhadura, embalada 
individualmente em  estojo plástico rígido 
de PVC cristal.

Escova dental adulto, cerdas de nylon, 
médias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas uniformemente 
e arredondadas na mesma altura, cabo 
reto, medindo 17cm de comprimento, 
anatômico, com empunhadura, embalada 
individualmente em estojo plástico rígido de 
PVC cristal.

Escova dental para viagem, cerdas de nylon, 
macias, contendo 38 tufos de cerdas, aparadas 
e arredondadas uniformemente, com  04  
fi leiras  de  tufos,  cabo  medindo 11 cm de 
comprimento, com encaixe no estojo, embalada 
individualmente em saquinho plástico lacrado, 
tipo fl ow pack .

Escova dental massageadora, tipo dedeira, 
100% silicone, com cerdas extra-macias, 
atóxica, esterelizável, para massagear 
a gengiva e/ou escovar os dentinhos do bebê, 
embalada individualmente em saquinho 
plástico, tipo fl ow pack ou blister. 
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Bebê

Escova dental massageadora, tipo dedeira,Escova dental massageadora, tipo dedeira,
100% silicone, com cerdas extra-macias, 
atóxica, esterelizável, para massagear 
a gengiva e/ou escovar os dentinhos do bebê, 
embalada individualmente em saquinho embalada individualmente em saquinho 
plástico, tipo fl ow pack ou blister.plástico, tipo fl ow pack ou blister.



Você pode escolher entre os formatos disponíveis de sacolinhas/nécessaires 
e personalizar o texto, o desenho que deseja e a cor de impressão. 

Também pode imprimir logomarca ou slogan.

Kit de higiene bucal infantil master, contendo: 

01 Escova  dental Infantil , cerdas  de  nylon  macias,  com  4  fi leiras  de  tufos, 
contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, 
cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em 
saquinho plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas; 
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 
metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, suave para 
gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental;
01 Revistinha educativa com assuntos sobre o uso da escova, fi o, creme dental e fl úor, 
com 16 páginas para colorir, destinada a promover ensinamentos básicos sobre os 
cuidados com a higiene bucal.

Versão de embalagem:
   Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 12 x 20 cm, com fechamento 
através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
   Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento 
através de um cordão.  

Kit de higiene bucal infantil, contendo: 

01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, 
medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho 
plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas; 
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 
metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, suave para 
gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:
  Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 12 x 20 cm, com fechamento 
através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
  Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento 
através de um cordão.

Veja alguns exemplos a seguir:

Master

Kit de higiene bucal infantil, contendo: 

01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, 
medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho 
plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas.

Versão de embalagem:
  Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 08 x 20 cm, com fechamento 
através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
  Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento 
através de um cordão.

Básico

Plus

Modelos de Impressão
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Kit’s de Higiene Bucal

Infantil

Sacola em TNT
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Kit de higiene bucal infantil master, contendo: 

Infantil

Kit de higiene bucal infantil, contendo: 

Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 
28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, 
medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho 

Kit de higiene bucal infatil, contendo: 

01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 28 tufos 
homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm 
de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, 
embalado em bisnaga plástica com 50 gramas; 
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo 
de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, 
suave para gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:
  Nécessaire plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 10 x 20 cm, com fechamento 
através de zíper plástico, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
  Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento através 
de um cordão.

Nécessaire



Kit de higiene bucal adulto, contendo: 

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de 
comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas; 
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 
metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, suave para 
gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:
  Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 12 x 20 cm, com fechamento 
através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
  Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento 
através de um cordão.

Kit de higiene bucal adulto, contendo: 

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de 
comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas.

Versão de embalagem:
  Sacolinha plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 08 x 20 cm, com fechamento 
através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
  Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento 
através de um cordão.

Kit de higiene bucal adulto, contendo: 

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de 
comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas; 
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 
metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, suave para 
gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental.

Versão de embalagem:
    Nécessaire plástica em pvc 0,20 mm de espessura, medindo 10 x 20 cm, com fechamento 
através de zíper plástico, com a frente transparente e o verso branco leitoso;
    Sacola em TNT branco, com gramatura média entre 45 a 60 g/m2, conforme especifi cação 
padronizada pela norma ISO 536, medindo 12 x 20 cm, com sistema de fechamento 
através de um cordão.

Plus

Básico

Nécessaire

Kit de higiene bucal adulto, contendo: 

, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de 
comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 

AdultoInfantil
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Adulto

Kit de higiene bucal adulto, contendo: 

, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de 

, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 

Kit de higiene bucal adulto, contendo: 

01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 34 
tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm de 
comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 
01 Creme dental com fl úor ativo mais cálcio, com tripla proteção refrescante, sabor de 
menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas;  
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 
metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, suave para 
gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental;
01 Estojo em plástico rígido com abertura em 3 tampas, para proteger, organizar e
transportar adequadamente a escova, creme e fi o dental.

Estojo

Kit contendo:  
36 Porta escovas dentais em plástico rígido atóxico, com ventilação nas extremidades e 
sistema de encaixe no suporte;
100 Escovas dentais infantis, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, 
contendo 28 tufos homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente,
cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, cores sortidas;
12 Géis dentais infantis com fl úor, baixa abrasividade, frasco com 100 gramas cada; 
01 Suporte retangular de plástico atóxico, espaço para até 40 porta escovas e 1 tubo de 
gel dental de 100 gramas;
01 Caneta marca plástico;
01 DVD educativo com histórias e atividades sobre saúde bucal para crianças;
01 Caixa jogo de tabuleiro.

Kit de Higiene Bucal Coletivo
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Kit de higiene bucal infatil, contendo: 

01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 28 tufos 
homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm 
de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 
01 Gel dental infantil, com 550 ppm de fl úor, goma xantana, ph entre 4 e 5, sabor bubble 
gum, bisnaga plástica com 50 gramas; 
01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 
metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfi amento e rompimento, suave para 
gengivas e dedos, efi caz na remoção da placa bacteriana interdental;
01 Estojo em plástico rígido com abertura em 3 tampas, para proteger, organizar e
transportar adequadamente a escova, creme e fi o dental.

Estojo
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    Cores: 

          Amarelo

          Azul

          Verde

          Vermelho

Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fi leiras de tufos, contendo 28 tufos 
homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm 
de comprimento, cores sortidas, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado; 

    Cores disponíveis: 

          Amarelo

          Azul

          Verde

          VermelhoEstojo

Kit de higiene bucal adulto, contendo: 



Oral Gift
Gel dental para bebê, sem fl úor ou 
corantes, com xylitol e sabor natural 
de tutti-frutti, bisnaga plástica com 50 
gramas.  

Escovinha
Gel dental infantil, com 550 ppm de 
fl úor ativo, goma xantana, Ph entre 4 e 5, 
sabor bubble gum, bisnaga plástica com 
50 gramas.

Ice Fresh
Creme dental com 1.500 ppm de 
fl úor ativo, mais cálcio, tripla proteção 
refrescante, sabor menta, bisnaga 
plástica com 50 ou 90 gramas.

Colgate
Creme dental com 1.450 ppm de 
fl úor (Mfp), cálcio e fl úor ativo, com 
pirofosfato tetrassódico, sabor menta, 
bisnaga plástica c  om 50 ou 90 gramas.

Condor Bambinos
Gel dental com 500 ppm de fl úor ativo, 
baixa abrasividade, sabor tutti-frutti, 
bisnaga plástica com 50 gramas.

25

Sanifi ll Kids
Gel dental  com 1.100 ppm de fl úor 
ativo, baixa abrasividade, goma xantana, 
sabor tutti-frutti, bisnaga plástica com 
50 gramas.

Oral Gift
Gel dental para bebê, sem fl úor ou Gel dental para bebê, sem fl úor ou 
corantescorantes
de tutti-frutti, 
gramas.  gramas.  

Gel e Creme Dental

Adulto

w w w. m e d f i o . co m . b r
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Bebê/Infantil

Condor Bambinos
Gel dental sem fl uor, baixa abrasividade, 
sabor morango, bisnaga plástica com 50 
gramas.

28
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Escovinha
Gel dental infantil, com 1100 ppm de 
fl úor ativo, goma xantana, Ph entre 4 e 5, 
sabor tutti frutti, tubo plástico com 100 
gramas.

Escovinha
Gel dental infantil, sem fl úor, goma 
xantana, Ph entre 4 e 5, sabor bubble 
gum, tubo plástico com 100 gramas.



• Fio dental em poliamida, cera e aroma, 
embalagem pocket, com tampa fl ip.

• Rolos de 25, 50, 100 e 500 metros.

Macro-modelo de arcada dentária, superior e 
inferior, com articulador, para demonstração 
e treinamento em programa de higiene bucal, 
confeccionada em resina.

Contendo:
04 Macro-arcadas inferiores seccionadas, com gengiva móvel, demonstrando a 
evolução da doença periodontal, confeccionadas em resina.

Contendo:
03 Macro-dentes seccionados, demonstrando a evolução da cárie dentária, 
confeccionados em resina.

Maleta plástica contendo:
• Macro-modelo de arcada dentária, superior e inferior, articulada.
• Macro-cáries com 03 macro-dentes seccionados demonstrando o desenvolvimento 
da cárie dentária.
• Macro-periodontais com 04 macro-arcadas inferiores seccionadas com uma gengiva 
móvel, demonstrando a evolução da doença periodontal.
• Todos os macros-modelos confeccionados em resina.

Macro-modelo de escova dental, medindo 35cm de comprimento, para demonstração 
e treinamento em programas de higiene bucal.

Fio dental confeccionado em poliamida, 
cera e aroma, efi caz na remoção da placa 
bacteriana interproximal, embalagem 
pocket, com tampa fl ip, rolo de 25 metros, 
embalado individualmente em blister ou 
saquinho plástico, tipo fl ow pack.

Fio dental confeccionado em poliamida, 
cera e aroma, efi caz na remoção da placa 
bacteriana interproximal, embalagem 
pocket, com tampa fl ip, rolo de 50 metros, 
embalado individualmente em blister ou 
saquinho plástico, tipo fl ow pack.

Fio dental confeccionado em poliamida, 
cera e aroma, efi caz na remoção da placa 
bacteriana interproximal, embalagem 
pocket, com tampa fl ip, rolo de 100 
metros, embalado individualmente em 
blister ou saquinho plástico, tipo fl ow 
pack.

Fio dental confeccionado em poliamida, 
cera e aroma, efi caz na remoção da placa 
bacteriana interproximal, rolo de 500 
metros, embalado individualmente em 
saquinho plástico, tipo fl ow pack. 

Macro-arcada dentária

Macro-periodontais

Macro-cáries

Kit de Macro-modelos

Macro-modelo escova dental

Fios Dentais

Macro-modelos de 
manequins odontológicos
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