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Sulzer Mixpac AG obtém liminar contra as pontas de mistura da empresa DMX 
 
A Sulzer anuncia que obteve uma medida liminar no processo instaurado pela 
Sulzer Mixpac AG contra a DXM Co. Ltd. e a Dentazon Corporation. A Sulzer 
Mixpac AG ajuizou a ação na Justiça Federal do Distrito Sul de Nova York, EUA, 
para executar um acordo celebrado com a DXM e uma sentença que proibiu a 
DXM de usar as marcas Candy ColorTM da Sulzer Mixpac em pontas 
misturadoras de uso odontológico. 
 
A Corte concluiu que a Sulzer Mixpac AG tem alta probabilidade de sucesso na sua 
demanda de violação contratual e ordenou que a DXM parasse de vender suas 
pontas misturadoras dentárias  identificadas pelo uso das Candy ColorTM . Em 
particular, a liminar proíbe que a DXM:  

1. Venda, ofereça à venda, distribua ou anuncie  
a. as pontas misturadoras com (tampas) bases em forma de borboleta 

identificadas pelas cores de titularidade das rés (mostradas abaixo 
na Figura A) ou  

b. qualquer outra ponta misturadora dental que traga as Mixpac Candy 
ColorsTM de qualquer forma, e/ou imitações coloridas das mesmas; 

 
Figura A: Pontas misturadoras proibidas 

 
2. Use qualquer das Mixpac Candy ColorsTM em conexão com a venda, oferta 
à venda, distribuição ou anúncios de pontas misturadoras ou acessórios 
odontológicos, incluindo qualquer modalidade ou localização dos produtos, ou 
em embalagens ou exibições de produtos; e 
3. Assista, auxilie ou instigue qualquer pessoa, física ou jurídica, no 
envolvimento ou realização de quaisquer das atividades descritas no item 
acima. 
 

Por mais de 20 anos, a Sulzer Mixpac AG vem usando suas marcas Candy ColorsTM 
em pontas misturadoras e acessórios odontológicos, como tampas de cartuchos e 
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pontas intraorais. A Sulzer Mixpac AG possui diversos Registros de Marca nos EUA 
para suas Candy ColorsTM (verde azulado, azul, roxo, amarelo, rosa e marrom). Em 
mais de 25 processos judiciais vencidos nos EUA, a Sulzer Mixpac AG obteve 
sentenças e liminares proibindo a venda de imitações de seus produtos. 
A Sulzer Mixpac AG utiliza a seguinte menção de marca: “LOOK FOR the CANDY 
COLORS” (“PROCURE AS CANDY COLORS”), e apenas pontas misturadoras 
autênticas possuem MIXPACTM impresso na extremidade superior. Fabricados 
apenas em uma moderna fábrica em sala limpa automatizada situada na Suíça, os 
produtos odontológicos da Sulzer Mixpac AG são projetados para misturar e aplicar 
compostos odontológicos consistentemente para atingir o resultado pretendido. 
 

 
 
Sobre a Sulzer Mixpac  
 
A Sulzer Mixpac AG é líder mundial na fabricação e fornecimento de produtos e serviços de aplicação de líquidos 
e tecnologia de mistura. 
 
Como parte da Divisão de Sistemas de Aplicação do Grupo Sulzer, a Mixpac dispõe de uma forte rede 
internacional. A matriz está sediada na Suíça. Para melhor atender nossos clientes, temos filiais instaladas nos 
EUA, Reino Unido e China. 
 
Os pontos fortes da Sulzer são controle de fluxo e aplicadores. Nossas especialidades são soluções e serviços 
de tubulação para equipamentos rotativos, assim como tecnologia de separação, mistura e aplicação. Nossos 
clientes dispõem de uma rede de mais de 180 unidades de produção e serviço em todo o mundo. A Sulzer tem 
sua sede em Winterthur, Suíça, desde 1834. Em 2019, tivemos um faturamento aproximado de 3,7 bilhões de 
francos suíços em vendas, com cerca de 16.500 funcionários. Nossas ações são negociadas na Bolsa de 
Valores Suíça SIX (SIX: SUN). www.sulzer.com  
MIXPAC™ é uma marca comercial registrada da Sulzer Mixpac Ltd., Suíça. 
 
Consultas: 
Nadja Rohrer, Gerente de RP & Digital, Sulzer Mixpac Ltd 
Telefone: +41 81 414 70 40 
Nadja.rohrer@sulzer.com 
 
Este documento pode conter afirmações prospectivas, como, entre outras, projeções de desenvolvimentos 
financeiros, atividade do mercado ou desempenho futuro de produtos e soluções que contenham riscos e 
incertezas. Essas afirmações prospectivas estão sujeitas a mudanças em virtude de riscos, conhecidos ou não, e 
diversos outros fatores que podem fazer com que os resultados ou o desempenho reais divirjam 
substancialmente das afirmações feitas aqui. 
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