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Nos últimos anos, no mundo da odontopediatria, tornou-se prática comum
usar diferentes ferramentas (presentes, decoração clínica ou jogos) para dis-
trair as crianças e ajudá-las a relaxar durante o tratamento odontológico. 
Desta forma, a visita ao médico dentista torna-se uma experiência positiva 
em que o medo desaparece.
Fantasía dental® é a linha de produtos Bader® criada a partir desta nova 
necessidade. O seu catálogo é muito variado: presentes para pacientes, de-
coração para clínicas, jogos, kits odontológicos ... e, portanto, os artigos são
indispensáveis não só para as crianças, mas também para os maiores! Desta
forma, a saúde bucal é incentivada em qualquer idade.

Fantasía Dental R

Conheça todos os 
nossos produtos! 
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DECORA 
A TUA CLÍNICA



Ref. 0905081

ALMOFADA URI

Ref. 0905080
ALMOFADA ENDY

Ref. 0905079

ALMOFADA MOLLIE

Almofadas em forma de dente, muito suaves ao toque, tipo 
peluche. Ideal para decorar a sala de espera da tua clínica. 
Dimensões: 36 cm de largura x 31 cm.

ALMOFADA
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Ref. 0905093

BANCO MOLAR

Bancos de fibra de vidro em forma de dente 
para decorar a sala de espera da tua clínica. 
Muito resistente, suportando um peso entre 
110-120 kg. Medidas: 40 x 40 x 45 cm 

BANCOS

40 cm

45
 c

m
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Ref. 0905200

BANCO MOLLIE

Ref. 0905203

BANCO IRON TEETH

Ref. 0905202

BANCO ENDY

Ref. 0905201

BANCO BADDY
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Memória USB 32 GB de armazenamento. A 
sua capa protetora é feita de borracha an-
tiderrapante e tem a forma de dente bran-
co sorridente.

Ref. 0905057

USB MOLAR 32GB

Pack de 50 unidades.
Clips de cores sortidas em
forma de dente.

Ref. 0905064

CLIPS MOLARES
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Pack de 6 unidades.
Braço giratório com ampulheta para indicar o tempo ideal 
de escovação. Produto perfeito para dar aos pacientes e/ou 
decorar a clínica odontológica. Feito de plástico duro.

Ref. 0905082

PORTA ESCOVAS COM AMPULHETA
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Pack de 6 unidades.
Produto ideal para decorares a tua própria
clínica ou para dar aos pacientes. Feito
de plástico duro em cores sortidas. 

Ref. 0905069

PORTA ESCOVAS MOLAR

Boneco de peluche. Modelo 
indicado para a educação dos 
menores em higiene bucal. Ta-
manho: 40cm.

Ref. 0905075

PELUCHE DRILA
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NOVO!

NOVO!

NOVO!

Ref. 0905037

ESPELHO MOLAR
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Espelho de metacrilato com forma de dente. Boa 
adaptabilidade à mão e ampla área de visualização. 
Várias cores. Medidas: 14 x 24.5 cm. 

ESPELHOS

Ref. 0905211

ESPELHO MOLLIE

Ref. 0905213

ESPELHO ENDY

Ref. 0905212

ESPELHO IRON TEETH

http://www.bader.es/pt/decora-tua-clinica/1317-espejo-molar-mollie.html
http://www.bader.es/pt/decora-tua-clinica/1315-espejo-molar-endy.html
http://www.bader.es/pt/decora-tua-clinica/1316-espejo-molar-iron-teeth.html


Caneca engraçada de por-
celana com mensagem. 
Dois modelos disponíveis. 
Medidas: altura 9,5 cm x 
diâmetro 7,5 cm.

Ref. TB001

CANECA BADER
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NOVO

 PRODUTO

Relógios decorativos para decorar a clínica odontológica. 
Diferentes formas e modelos. Ocupa pouco espaço e é leve, 
podendo ser colocada em qualquer parede ou gabinete 
dental. Feitos de PVC.

RELÓGIO
DE PAREDE

Ref. 0905215

RELÓGIO REDONDO

Ref. 0905216

RELÓGIO QUADRADO

Ref. 0905214

RELÓGIO BADDY

http://www.bader.es/pt/decora-tua-clinica/1297-relogio-de-parede-redondo.html
http://www.bader.es/pt/decora-tua-clinica/1298-relogio-de-parede-quadrado.html
http://www.bader.es/pt/decora-tua-clinica/1296-relogio-de-parede-baddy.html


DA AOS TEUS 
PACIENTES
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Pack de 10 cartões.
Uma seleção de 60 adesivos 
com elementos dentários que 
ajudarão a alegrar a estadia dos 
teus pacientes na clínica odon-
tológica.

Ref. 0905098

STICKERS MIA E GUS

Pack de 10 cartões.
Adesivos com relevo de diferen-
tes temas dentários: pasta de 
dentes, molares, escovas, etc. 
Cada embalagem contém mais 
de 70 adesivos.

Ref. 0905209

STICKERS DENTÁRIOS

3 +

ADESIVOS
Para colar no telefone, na agenda ... ou onde quiser!

Pequenos detalhes para trocar e coletar.

3 +



Pack de 5 unidades.
Esponja de poliuretano em for-
ma de molar. Ajuda a combater 
o stresse. 5 desenhos variados.

Ref. 0905090

MOLAR ANTISTRESSE
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ANTISTRESSE
Visitar o dentista pode ser estressante para muitos.

Ajude a liberar essa tensão, dando-lhes algo para apertar!

Pack de 12 unidades.
Bolas anti-stress de cor amarela com 
emoijs variados. Fabricadas 
em espuma de poliuretano de alta 
qualidade para máxima durabilidade.

Ref. 0905099

BOLA EMOJI ANTI-STRESS

3 +



Pack de 6 unidades.
Sacos de gelo em forma de 
dente desenhados com faces
sorridentes.

Ref. 0905063

MOLAR GELO DE GEL
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Pack de 16 unidades.
Medalhas redondas de plástico. Prémio, 
para entregar depois de cada visita à clí-
nica, incentivando que as crianças percam 
esse “medo” de ir ao dentista.

Ref. 0905206

MEDALHA DO BOM PACIENTE

3 +
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PORTA-CHAVES
Recomendado para os pacientes adultos.

Pack de 24 unidades. 
Porta-chaves com forma molar e luz LED.
Desenhos exclusivos de Baddy, o dente de Fantasía Den-
tal®. A luz é ativada pressionando no centro do produto. 4 
modelos diferentes sortidos. Tamanho ideal para levar no 
bolso.

Ref. 0905207

PORTA-CHAVES BRILHANTE BADDY

8 +
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Pack de 24 unidades. 
Porta-chaves com 
forma molar colorida
Presente divertido
para entregar aos
seus pacientes na
clínica odontológica

Ref. 0905076

KEY CHAIN

Pack de 20 unidades.
Porta-chaves com a forma de um dente 
sorridente e laço de cor. Packs de cores
sortidas.

Ref. 0905032

PORTA-CHAVES MOLAR

8 +

8 +



Para crianças
entre

2 e 8 anos!

Pack de 12 estojos. 
Cada estojo contém:
* 1 Estojo.
* 1 Escova de dentes suave.
* 1 Tampa para escova.
* 1 Ampulheta.

Ref. 0905053

SET DENTÁRIO COM
ESCOVA INFANTIL E
AMPULHETA

SETS DENTÁRIOS
Presentes ideais para crianças entre 2 e 8 anos para começar a formar uma rotina 

diária de higiene dental desde que são crianças.

Pack de 12 estojos. 
Cada estojo contém:
* 1 Estojo.
* 1 Escova de dentes suave.
* 1 Tampa para escova.
* 1 Pasta de dentes.
* 1 Ampulheta.

Ref. 0905055

SET DENTÁRIO COM
ESCOVA INFANTIL,
AMPULHETA E PASTA
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Pack de 12 estojos.
Kit ortodôntico completo adaptado
às necessidades de todos os consu-
midores, especialmente aqueles
que receberam tratamento ortodôn-
tico ou aparelho ortodôntico.

Ref. 0905056

KIT DE ORTODONTIA

Pack de 12 estojos.
Recomendado para crianças de entre 3 e 6 anos.
Cada estojo contém uma escova de dentes suave
e uma surpresa!

Ref. 0905071

ESCOVA INFANTIL COM SURPRESA

Para pacientes 
com brackets!
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Pack de 20 unIdades.
Ampulhetas de plástico com
extremidades em forma de
molar a sorrir.

Ref. 0905042

AMPULHETAS

Pack de 40 unidades.
Ampulhetas originais com extre-
midades em forma de dentes em 
diferentes cores. 

Ref. 0905073

AMPULHETA MOLAR

AMPULHETAS
Os modelos de ampulhetas da Bader® são desenhados de modo que 
a menina ou o menino marque o tempo de limpeza bucal de 2 minutos.
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Pack de 4 sacos com 5 dentes cada uma.
Caixas em forma de dentes com fio colorido para pendurar.

Ref. 0905045

PINGENTE COM RECIPIENTE MOLAR

3 +

Pack de 50 unidades.
Recipientes em forma de cofre em 
várias cores.

Ref. 0905019

COFRE PORTA-DENTES

3 +

Pack de 50 unidades sortidas.
Recipientes porta-dentes em forma de
dente e com pequenas pernas para ficar 
de pé.

Ref. 0905018

MOLAR PORTA-DENTES

3 +

A linha Bader® de porta-dentes é desenhada para guardar os dentes 
de leite dos pacientes que estão numa etapa de crescimento.

PORTA-DENTES
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Pack de 100 unidades. 
Recipientes porta-den-
tes em forma de rato em 
cores sortidas. Modelo de 
orelhas e rabo rígido.

Ref. 0905017

RATATOUILLE
PORTA-DENTES

3 +

Pack de 50 unidades.
Recipiente porta-dentes com forma 
de rato em cores sortidas. Modelo de 
orelhas com borracha flexível.

Ref. 0905016

O RATINHO GONZÁLEZ

3 +

Pack de 25 unidades.
Recipiente porta-dentes em 
forma de rato em cores sorti-
das. Modelo de orelhas e rabo 
preto de borracha flexível.

Ref. 0905014

O RATINHO PÉREZ

RATATOUILLE PORTA-DENTES              O RATINHO GONZÁLEZ                          O RATINHO PÉREZ
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3 +



Pack de 4 unidades.
Dois modelos diferentes. Produto ideal 
para que os pacientes possam guardar 
os seus dentes de leite quando caem.

Ref. 0905058

ÁLBUM ODONTOLÓGICO

Pack de 20 unidades.
Presente prático para meninas ou meninos que se 
comportarem melhor durante a consulta. Disponí-
vel em espanhol, francês, português e inglês.

Ref. 0905039

DIPLOMAS DO BOM PACIENTE
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VAMOS PARA 
A ESCOLA!
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Pack de 24 unidades. 
Canetas brancas de tinta azul 
com detalhes dentários na ponta.

Ref. 0905043

CANETAS MOLARES

Pack de 48 unidades.
Canetas de tinta azul, com lâmpada LED 
e tampa. Contém um interruptor que 
permite iluminar enquanto a pessoa 
escreve.

Ref. 0905047

CANETAS COM LUZ LED

CANETAS
Com estes produtos, os mais pequenos poderão 
divertir-se a desenhar na sala de espera da clínica!

http://www.bader.es/es/fantasia-dental/960-boligrafo-con-luz-led-bader.html?search_query=boli&results=3
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Pack de 50 unidades.
Mini marcadores disponíveis em várias cores 
com a imagem das nossas personagens Mia, 
Dino e Baddy. Sortido embalado em recipiente de 
plástico transparente com tampa.

Ref. 0905091

MARCADOR FLUORESCENTE 
MIA, DINO E BADDY

Pack de 50 unidades.
Mini marcadores disponíveis em várias 
cores com a imagem de emoji. Sortido 
embalado em recipiente de plástico 
transparente com tampa.

Ref. 0905092

MARCADOR 
FLUORESCENTE EMOJI
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Pack de 36 unidades.
Borrachas coloridas com 6 mode-
los de diferentes caras.

Ref. 0905052

BORRACHAS SMILEY

Pack de 60 unidades.
Borrachas engraçadas na forma 
de dente com sorriso. Desenho 
frente e verso.

Ref. 0905068

BORRACHA MOLAR

3 +

BORRACHAS

Ref. 0905061

Pack de 24 estojos. 
Set de estojos com borrachas em 
temas dentário em miniatura.

SET DE BORRACHAS
DENTAL FUNNY SET

3 +

Ref. 0905061

http://www.bader.es/es/fantasia-dental/963-goma-de-borar-smiley.html?search_query=goma&results=27
http://www.bader.es/pt/vamos-pra-escola/1156-borracha-molar-bader.html?search_query=BORRACH&results=12
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Pack de 72 unidades.
Borrachas planas de cor cinza 
em forma de tubarão.

Ref. 0905096

BORRACHA SHARK

3 +

Pack de 50 unidades.
Borrachas planas com forma de 
dente sorrindo. Um único modelo 
em cor branca.

Ref. 0905095

BORRACHA BADDY

3 +

Pack de 72 unidades.
Borrachas em forma de dente. Quatro 
modelos com rostos expressivos diferen-
tes.

Ref. 0905094

BORRACHA BABYTOOTH

3 +
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Pack de 20 sets. 
Cores sortidas e desenhos.
Cada conjunto contém:
* 1 Lápis.
* 1 Borracha.
* 1 Régua.

Ref. 0905062

SET DE LÁPIS COM 
BORRACHA MOLAR E RÉGUA

3 +

NOVOS

 PRODUTOS

Pack de 12 conjuntos.
Cada conjunto contém: lápis, bo-
rracha, régua, afia-lápis e cader-
no. Conjuntos individualmente 
embalados para facilitar a entre-
ga. Todos os elementos são pro-
jetados com as nossas persona-
gens de Fantasía dental®.

Ref. 0905210

KIT DE ESCREVER

3 +

Pack de 16 conjuntos.
Cada conjunto contém: lápis, 
borracha, régua, afia-lápis e 
marcador de livros. Todos os 
elementos são projetados com 
as nossas personagens  de 
Fantasía Dental®.

Ref. 0905204

KIT DE LEITURA

3 +
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Pack de 25 unidades.
Afia-lápis molares
com face e tampa de
grande capacidade para
manter as aparas do 
lápis. Os packs vêm 
em cores sortidas.

Ref. 0905072

AFIA-LÁPIS
MOLAR FACE

3 +

Pack de 48 unidades. 
Afia-lápis com sorriso e tampa para 
guardar as aparas. Em diferentes 
cores e desenhos.

Ref. 0905059

AFIA-LÁPIS BOLA

3 +

AFIA-LÁPIS



DIVERSÃO 
GARANTIDA
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Pack de 48 unidades.
Tubos de bolhas de sabão de
diferentes cores para que os
pacientes se divirtam depois
da sua visita à clínica. Packs
de cores sortidas.

Ref. 0905049

BUBBLE COLORS

Pack de 20 unidades.
Bolas de salto brilhantes com caras 
e cores sortidas.

Ref. 0905077

BOLAS SALTITANTES

3 +

3 +

Pack de 20 unidades.
Labirintos com desenhos mo-
lares. Presente engraçado para 
alegrar os pacientes. Packs em 
cores aleatórias.

Ref. 0905060

LABIRINTO MOLAR

3 +
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Pack de 48 unidades. 
Novos carimbos com desenhos das 
nossas personagens de Fantasia 
Dental®: Mia, Gus, Mollie e Baddy. 
Cada pack tem 12 unidades de cada 
personagem e cada carimbo tem 
tampa para sua ótima conservação.

Ref. 0905208

CARIMBOS MIA Y GUS

3 +

Pack de 8 jogos.
Desenhos exclusivos de Fantasía 
Dental®. Cada jogo tem 6 carim-
bos e incluí um pequeno bloco de 
notas para estampar os desen-
hos, incluí também tinta para 
realizar a estampagem.

Ref. 0905089

JOGO DE CARIMBOS 
COM TINTA

3 +



NOVO PRODUTO

6.5 cm

6.
5 

cm
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Pack de 10 unidades. 
Boca saltitante com corda. Sistema de ilu-
minação LED nos olhos por botão. Luz azul e 
vermelha.

Ref. 0905083

BOCA SALTITANTE GIGANTE

3 +

Pack de 10 unidades. 
Brinquedo engraçado saltitan-
te de corda em dois modelos 
diferentes.

Ref. 0905025

BOCA SALTITANTE

3 +

Boneco de pano composto 
de língua e 20 dentes. Ideal 
para entreter pacientes na 
clínica odontológica.
Medidas: 20x20 cm.

Ref. 0905217

BONECO COM 
DENTADURA

http://www.bader.es/pt/diversao-garantida/1314-boneco-de-dentadura-bader.html
http://www.bader.es/pt/diversao-garantida/1314-boneco-de-dentadura-bader.html


Ref. 0905066
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Pack de 24 unidades. 
Mola de plástico flexível com 
sorrisos e em várias cores.

Ref. 0905065

SMILE MAGIC SPRING

Pack de 20 unidades.
Slime com recipiente em
forma de dente. Packs
em cores sortidas.

Ref. 0905066

BLANDY DENT

3 +

3 +

Pack de 30 unidades.
Pulseiras de fecho automático e à 
pressão. Adaptam-se facilmente a 
qualquer pulso. Diferentes desenhos 
das personagens de Fantasía Dental®.

Ref. 0905205

PULSEIRA MÁGICA

3 +



PERSONALIZADOS
Agora pode personalizar alguns dos nossos produtos com o seu logótipo. 

Digita http://www.bader.es/pt/ para ver nossa seleção de produtos de Fantasía Dental 
personalizados.
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Ref. 0905085

CANETA MOLAR

Ref. 0905084

PORTA ESCOVAS 
COM AMPULHETA

Ref. 0905087

PORTA CHAVES MOLAR

Ref. 0905086

AMPULHETA DENTAL
Ref. 0905088

AMPULHETA MOLAR



Todos os produtos da nossa linha de Fantasía Den-
tal obedecem estritamente a todos os controles de 
qualidade e segurança dos produtos promocionais. 
Neste catálogo existem artigos cujas peças podem 
ser perigosas para crianças menores de 3 anos de 
idade. Estes devem ser usados com a supervisão 
de um adulto. Todos os produtos são marcados de 
acordo com os regulamentos atuais. 



Desde a Bader® queremos agradecer

a todos aqueles dentistas, protésicos,

estudantes e profissionais dentais

toda a confiança que têm

depositado em nós.

Obrigado por fazeres com que todo o nosso

esforço valha a pena e por nos

encorajares a continuar a desenvolver

novos produtos e serviços com ilusão.



Parque Empresarial Porto do Molle
Calle Madanela, Nave 3D 36350 Nigrán

Pontevedra - España

ES  +34 986 190 307
PT +351 211 156 082

www.bader.es          info@bader.es
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