As suas restaurações.
O seu compósito.
O seu dia.

Universalmente

mais simples.

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Para os mais dedicados,
que enfrentam o dia a
dia sem medos.
A maioria dos dias passa a correr
— praticamente nem tenho tempo
para tomar um café e rever os casos
agendados para esse dia. E de uma coisa
pode estar certo, é que o seu dia não vai
correr conforme o planeado.
Mas... E se houvesse um material
de restauração que o ajudasse a
tomar as réde as do seu dia? E
se realizar restaurações fortes e
extraordinariamente estéticas pudesse
ser mais simples e mais rápido?
E se essa simplicidade significasse que
poderia, juntamente com a sua equipa,
andar menos stressado, para que assim
tivessem mais energia para desfrutar da
vida?
Está prestes a descobrir como ao mudar
uma única coisa — o seu compósito —
pode mudar tudo.

Isto é para os apaixonados,
que encaram um dia
atarefado.
Apenas 8 cores
A tecnologia 3M NaturalMatch permite-lhe encontrar
uma correspondência com a dentição da maioria dos seus
pacientes com um prático leque de 8 cores.
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Opaco Rosa (PO)

1 cor.
1 opacidade universal.
Mais simples é
impossível.
A eficiência é vital para lidar com uma
agenda apertada. É a razão pela qual
pela qual os dentistas utilizam uma única
tonalidade nas restaurações em cerca de
80% dos casos.*
Conscientes do impacto positivo que
essas restaurações poderiam ter no seu
consultório se fossem mais simples,
criámos 3M™ Filtek™ Universal Restorative.
*Dados internos da 3M

Tudo começa por simplificar a escolha
da cor. Apenas 8 cores mais um Extra
Branco (XW) cobrem as 19 cores VITA
clássica e branqueamento dentário.*
Além disso, as cores têm uma opacidade
universal que cobre a maioria das
necessidades clínicas.
• A tecnologia NaturalMatch (baseada
em nanómeros, patenteados
monómeros de desgate reduzido e
pigmentos) permite que a estética de
uma única cor mais natural.
• Os pigmentos fluorescentes melhoram
a aparência natural.
• A tecnologia de resina 3M permite
uma maior radiopacidade.

PO
Opacificador Rosa

Cor A1

Agora já pode evitar que as zonas
escuras prejudiquem os resultados
estéticos pretendidos. O primeiro
Opaco Rosa da 3M disfarça
eficazmente o metal e a dentição
manchada.

Para os pacientes
que têm orgulho
num sorriso bonito...
Restaurações
extra brancas para
os pacientes que
branqueiam os dentes
O negócio do branqueamento dos
dentes continua em expansão1, mas
os dentistas dizem-nos que é difícil
encontrar compósitos que condigam
com os dentes mais
brancos. A nossa
resposta é XW, para
que possa satisfazer as
expectativas dos seus
XW
pacientes.

Integração cromática Um brilho glamoroso
que supera a “ prova e duradouro
do amigo”
O polimento inicial de qualquer
Graças ao exclusivo efeito de
integração cromática da tecnoligía
3M Natural Match, mesmo as
restaurações anteriores, podem
passar despercebidas, mesmo
para os amigos mais próximos. A
opacidade universal do material
permite que seja impercetível na
dentição natural.

1. Previsão da dimensão do mercado global de produtos para o branqueamento dos dentes em 2024. Hexa
Research. (17 de agosto de 2017). Teeth Whitening Products Market Size Worth USD 7.40 Billion By 2024
[Comunicado de imprensa]. Obtido de www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-productsmarket.

restauração pode ser impressionante,
mas torna-se baço com o tempo.
Graças à tecnologia de
AUTÊNTICOS nanómeros,
patenteada pela 3M, o compósito
Filtek Universal oferece um
polimento de alto brilho, que pode
ser melhorado com a abrasão da
escova de dentes.*
Ampliação de 100K do
nanoaglomerado. Foto SEM,
cortesia do Dr. J. Perdigão,
Universidade do Minnesota.

* Dados internos da 3M

e para os corajosos que
dizem “Sim!” à vida.
Tecnologias de
“endurance” duplas
Mastigar, escovar, ranger e cerrar os
dentes… as restaurações estão sujeitas a
grandes forças.
Elevamos a durabilidade do compósito,
combinando tecnologias de monómeros de
baixo stress.
A tecnologia de monómeros de desgaste
reduzido aplicadas de forma pioneira
nos nossos compósitos de obturação em
bloco (Bulk fill), ajudam a proteger contra a
contração e o desgaste causado pela mesma.
A AUTÊNTICA nanotecnologia 3M oferece
uma elevada robustez e uma excelente
resistência ao desgaste.
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Até mesmo a cápsula foi concebida para
tornar as restaurações mais fáceis.
O design da nossa cápsula confere-lhe uma pseudoplasticidade
que permite ao material expandir-se como um fluido — tornandose posteriormente mais viscoso para ser moldado. A ponta é mais
comprida (8 mm), e a abertura flexiona durante a colocação — o que
garante uma boa adaptação em zonas de difícil acesso.
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Apresentamos o 3M™
Filtek™ Universal
Restorative
Para todos aqueles que
querem que as suas
restaurações, o seu
compósito, o seu dia,
sejam universalmente
mais simples.

Design
da ponta
melhorado

Caracteristicas

Indicações

• Seleção de cores simplificada: apenas 8 cores para se adaptar
à maioria dos seus pacientes.

• Restaurações diretas anteriores e
posteriores (incluindo superfícies
oclusais).

• Opacidade universal para combinar de maneira mais natural.

• Reconstrução de cotos.

• Extra branco (XW) para combinar com dentes branqueados.

• Ferulização.

• Pigmentos fluorescentes que conferem às restaurações.

• Restaurações indiretas, tais como
inlays, onlays e facetas.

• Pink Opaquer (Opacificador rosa) que disfarça facilmente
zonas escuras.
• Nanotecnologia de 3M para um polimento mais fácil e
duradouro.
• Monómeros patenteados de desgaste reduzido que oferecem
resistência à fratura.
• Maior radiopacidade para uma identificação mais fácil
durante a revisão.
• Aquecimento da cápsula — As cápsulas de Compósito 3M™
Filtek™ Universal Restorative podem ser aquecidas com total
segurança.*
* Ver Manual de Instruções.

Como realizar um pedido
3M™ Filtek™ Universal Restorative
Ref.		

Informação sobre o produto

6550CK		
Essential Kit 3M™ Filtek™ Universal Restorative, Cápsulas
		
O kit inclui: 90 cápsulas de 0,2 g 20 de cada: A1, A2, A3, A3.5; 10 cápsulas de 0,2 g de PO; Manual Técnico; Manual de Instruções.
6555SK		

Essential Kit 3M™ Filtek™ Universal Restorative, Seringas
O kit inclui: 5 seringas de 4 g 1 de cada: A1, A2, A3, A3.5 e PO; Manual Técnico; Manual de Instruções.

Recar

Ref.

Ref.

TONALIDADES
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
D3
XW—Branqueamento Extra Branco
PO—Ópaquer rosa

SERINGA
6555A1
6555A2
6555A3
6555A3.5
6555A4
6555B1
6555B2
6555D3
6555XW
6555PO

CÁPSULA
6550A1
6550A2
6550A3
6550A3.5
6550A4
6550B1
6550B2
6550D3
6550XW
6550PO

RECARGA COR

CÁPSULAS: inclui 20 cápsulas de 0,2 g

SERINGAS: inclui 1 seringa de 4 g

RECARGA OPACIFICADOR ROSA (PO)

CÁPSULAS: inclui 10 cápsulas de 0,2 g

SERINGAS: inclui 1 seringa de 4 g

Todas as recargas incluem um Guia Técnico e um Manual de Instruções.

www.3M.com/FiltekUniversal
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