Se precisarem de uma
proteção acrescida…
dê-lhes a proteção
de que precisam.

Um tratamento completo
pode ser fácil e rápido.
Todos os dias vê pacientes que não escovam nem utilizam fio dental como
deveriam. A placa bacteriana e os açúcares presentes na boca formam ácidos
que enfraquecem a estrutura dos dentes, deixando-os vulneráveis a cáries. É por
isso que um plano eficaz para o tratamento das cáries também deve incluir uma
estratégia para os proteger dos hábitos causadores de cáries.
Se isso lhe soa a um processo demorado ou complicado — não é. A 3M oferece-lhe
uma solução completa que restaura e protege… e que, além disso, é fácil e rápida.

Ofereça um cuidado adicional através do poder do flúor.
O flúor ajuda a proteger os dentes ao potenciar a resistência do esmalte contra a
ação dos ácidos da placa bacteriana, açúcares e alimentos e bebidas ácidos. Tal como
irá constatar, cada produto desta solução liberta flúor — desde uma restauração por
ionómero de vidro a outros tratamentos realizados no consultório e em casa.

O cuidado eficaz para pacientes de alto risco
começa no seu consultório e continua em casa.
Restaurar

Proteger

Mineralizar

Restauradores de ionómero de vidro 3M™
Compósitos 3M™ Filtek™

3M™ Clinpro™ White Varnish
3M™ Clinpro™ XT

3M™ Clinpro™ Tooth Crème
Pasta de dentes anticáries

Restaurar
Ao tratar um paciente com cárie, o restaurador de eleição é um ionómero
de vidro (IV) libertador de flúor. Além disso, os ionómeros de vidro são
uma excelente opção para um procedimento o menos invasivo possível.

Estética de um CVMR (Ionómero de vidro modificado por resina)

Quando a estética é importante, escolha
o nosso IV com uma vasta gama de tonalidades.
3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap™
Restaurador dental de ionómero de vidro
fotopolimerizável
• Disponível em 8 tonalidades para suprir um maior
número de necessidades estéticas
• Libertação de flúor elevada que pode ser recarregada
após a aplicação de uma fonte de flúor tópica
• Autoaderente e fotopolimerizável
• Radiopaco e biocompatível
• Poupa tempo — não requer condicionamento nem
esmaltagem

Fácil e rápido

Quando o objetivo é a eficiência,
o nosso IV com aplicação de um só passo
é a solução ideal.
3M™ Ketac™ Universal Aplicap™
Restaurador de ionómero de vidro
• Permite soluções de restauro rápidas, aplicadas num único
passo, que suportam tensão
• Sem necessidade de processos de condicionamento,
revestimento ou fotopolimerização que atrasam o
procedimento
• Libertação de flúor contínua durante 24 meses
• A adesividade reduzida permite uma aplicação fácil
• Autoaderente e autopolimerização

Restaurar
Para um maior resultado estético, os compósitos nanoparticulados são
uma excelente opção para um restauro que simplifica a sua prática
e procedimentos.

Estética e resistência

Estética excecional e
resistência excelente
3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal
• VERDADEIRA tecnologia de nanopartículas que
permite resultados estéticos ímpares e máxima
retenção do polimento
• Mais de 600 milhões de restauros a nível global*
• Resistência e resultados estéticos excecionais para
uso em anteriores e posteriores
• Manuseamento excecional
• Resistência ao desgaste excelente
• Disponível em 36 tonalidades, 4 opacidades para
resultados altamente estéticos

Rápido e estético

A sua simplicidade irá agradar-lhe.
Os seus pacientes também apreciarão os resultados estéticos.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill
• Aplicação fácil e rápida num único passo
• Opacidade aumentada para um resultado estético superior
• Alívio da contração para permitir uma profundidade de até 5 mm de polimerização
• Excelente adaptação
• Sem necessidade de sobreposição de camadas ou de
dispositivos dispensadores dispendiosos
• Excelente manuseamento e moldagem
• A verdadeira nanotecnologia da 3M fornece uma
resistência ao desgaste superior e uma excelente retenção do polimento
• Elevada radiopacidade
• Design da ponta da cápsula único para um acesso mais fácil às cavidades mais profundas
• Disponível em 5 tonalidades

Proteger e mineralizar
Muitos estudos e anos de experiência clínica demonstram que a aplicação
de flúor, cálcio e fosfato é benéfica para a saúde dos dentes. Pode ajudar
a proteger os seus pacientes com uma combinação de produtos 3M de
aplicação na clínica e em casa com flúor e Tri Cálcio Fosfato (TCP).
Fórmula de libertação prolongada

Antes de saírem, aplique o verniz de flúor avançado
que os pacientes levarão consigo.
3M™ Clinpro™ White Varnish 5%
Fluoreto de sódio
Estudos demonstram que quanto mais tempo um verniz de
flúor permanecer em contacto com o dente, mais eficaz se
torna.1
Sabor a menta

O Clinpro White Varnish, com uma fórmula de libertação
prolongada e um revestimento de longa duração,
permanece nos dentes durante mais tempo para uma
proteção mais eficaz.
• Liberta mais flúor após 4 horas do que outros dos
vernizes mais vendidos, libertando continuamente
durante até 24 horas
• Absorção de flúor elevada — mesmo após a ação de
ácidos
• Contém 22 600 ppm de flúor e Tri Cálcio Fosfato (TCP)
• Alivia a hipersensibilidade

Aplicação deslizante horizontal fácil e rápida

1. Fonte: Karlinsey, Robert L. (2016). Fluoride Varnishes: Why They Work & What to Look
For. EC Dental Science, 5.6, 1220–1223.

Alívio rápido da sensibilidade

A barreira protetora que alivia a sensibilidade
imediatamente, fornece flúor e dura 6 meses.
Verniz de contacto prolongado 3M™ Clinpro™ XT
• Ideal para proteger superfícies radiculares expostas e sensíveis,
especialmente superfícies limpas recentemente após a raspagem e
o aplanamento radicular
• Permanece nos dentes durante 6 meses ou mais
• Tolerante à humidade: sem necessidade de secar ou pré-tratar a
superfície radicular
• Não requer a utilização de dique de borracha
• Fornece flúor, cálcio e fosfato

Mineralizar
Se considera difícil parar o aparecimento de novas lesões de cáries, esta
é uma ótima forma de equilibrar a balança a seu favor, além dos cuidados
dentários regulares. Cálcio, fosfato e flúor num único produto na forma de
pasta de dentes, de aplicação fácil.
Resistência sem prescrição

Envie os pacientes para casa com uma proteção
potente tão simples como escovar os dentes.
Pasta de dentes anticáries de fluoreto de sódio
3M™ Clinpro™ Tooth Crème 0,21%
Fazer com que os pacientes cumpram um tratamento
pode ser um desafio. Contudo, a pasta de dentes Clinpro
Tooth Crème com TCP simplesmente substitui a pasta de
dentes habitual da rotina de escovagem, até duas vezes
por dia, facilitando o cumprimento do tratamento.
• Contém 0,21% NaF (950 ppm de iões de flúor) e um
inovador ingrediente de cálcio e fosfato (TCP)
• Ajuda a fortalecer e a reparar lesões precoces
remineralizando através da lesão — não apenas na
superfície
• Cria minerais resistentes a ácidos nos túbulos de
dentina

Informações de encomenda — Soluções de prevenção
3M™ Ketac™ Universal Aplicap™
Restaurador de ionómero de vidro
3M Ketac Universal Aplicap Restaurador de ionómero de vidro —
Recargas
Cada recarga inclui 50 cápsulas
Item n.º Tonalidade
61085
Branco, A2, A3
61086

Branco

61087

A1

61088

A2

61089

A3

61095

A3.5

61096

A4

Item n.º
61097

Informações do produto
3M Ketac Universal, Pack poupança Aplicap
Restaurador de ionómero de vidro A3
Inclui: 300 cápsulas Aplicap

73040

3M™ ativador Aplicap™

73050

3M™ aplicador Aplicap™

76310

3M™ unidade de mistura de cápsulas RotoMix™

3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap™
Restaurador de ionómero de vidro
fotopolimerizável
61000

Kit de introdução Photac Fil Quick Aplicap
O kit contém: 50 cápsulas Aplicap em múltiplas
tonalidades – 10 cápsulas cada das tonalidades
A3 e A3.5; 5 cápsulas cada das tonalidades A1, A2,
B2, B3, C4 e DBO; ativador, aplicador e folhas de
mistura

Recargas Photac Fil Quick Aplicap
Item n.º
Tonalidade
61010
A1, tonalidade extra clara, 20 cápsulas
61020

A2, tonalidade clara, 50 cápsulas

61030

A3, tonalidade universal, 50 cápsulas

61060

A3.5, amarelo-castanho, 50 cápsulas

61050

B2, amarelo claro, 50 cápsulas

61040

B3, amarelo, 50 cápsulas

61070

C4, cinzento escuro, 20 cápsulas

61080

DBO, castanho escuro opaco, 20 cápsulas

61090

Múltiplas tonalidades, 50 cápsulas

3M™ Filtek™
One Bulk Fill

3M™ Filtek™ Supreme
XTE Universal

3M™ Filtek™ One Bulk Fill — Recargas
Todas as tonalidades estão disponíveis em seringas de 4 g e em
cápsulas de 0,2 g

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal — Recargas
Também disponíveis as opacidades Body, Dentin, Enamel,
Translucent e outras, em cápsula ou seringa.

Item n.º
4867A1

Tonalidade
Recarga 20 - cápsulas de 0,2 g na tonalidade A1

Item n.º
4911A1B

Tonalidade
20 cápsulas de 0,2 g cada, tonalidade Body A1B

4867A2

Recarga 20 - cápsulas de 0,2 g na tonalidade A2

4911A2B

20 cápsulas de 0,2 g cada, tonalidade Body A2B

4867A3

Recarga 20 - cápsulas de 0,2 g na tonalidade A3

4911A3B

20 cápsulas de 0,2 g cada, tonalidade Body A3B

4867B1

Recarga 20 - cápsulas de 0,2 g na tonalidade B1

4911A3.5B

20 cápsulas de 0,2 g cada, tonalidade Body a3.5B

4867C2 Recarga 20 - cápsulas de 0,2 g na tonalidade C2

4911A4B

20 cápsulas de 0,2 g cada, tonalidade Body A4B

3M™ Clinpro™ 5% Fluoreto
de sódio White Varnish

Pasta de dentes anticáries de
fluoreto de sódio 3M™ Clinpro™ Tooth
Crème 0,21%

12249

3M™ Clinpro™ White Varnish 5% Fluoreto de sódio,
Menta — Pack 50
Inclui: 50 pacotes de doses unitárias (0,5 ml cada),
sabor a menta; 50 escovas de aplicação

12218

12250

3M™ Clinpro™ White Varnish 5% Fluoreto de sódio,
Menta — Pack 100
Inclui: 100 pacotes de doses unitárias (0,5 ml cada),
sabor a menta; 100 escovas de aplicação

Clinpro™ XT Varnish
12348

Clinpro™ XT Varnish
Verniz de revestimento de libertação de flúor de longa
duração

Pasta de dentes anticáries de fluoreto de
sódio 3M™ Clinpro™ Tooth Crème 0,21%
Sabor a baunilha-menta – tubo de 90 ml
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NOTA: Médicos e dentistas
prescribentes devem considerar a
exposição a flúor total (saúde oral
e alimentos, água e outras fontes)
ao prescrever estes produtos para
utilização pediátrica.
3M, Aplicap, Clinpro, ESPE, Ketac,
Photac e Rotomix são marcas
comerciais da 3M ou da 3M
Deutschland GmbH.
Utilizado sob licença no Canadá.
© 3M 2017. Todos os direitos
reservados.

