Filtek
Suas restaurações.
Sua resina composta.
Seu dia.

Universalmente
mais simples.
3MMR FiltekMR
Universal Restorative

8 cores. 1 opacidade universal. Não tem como ser mais simples!
Eficiência é o segredo para manter a agenda no horário. Este é um dos motivos pelos quais a maioria dos dentistas
utiliza uma única opacidade em quase 80% dos casos clínicos*. Simplificar o procedimento restaurador foi o objetivo
do desenvolvimento da 3MMR FiltekMR Universal Restorative.

Tudo começa com a
simplificação da seleção de cor.
Apenas 8 cores mais a Extra White (XW) correspondem
às 19 cores da escala VITA*. Além disso, as cores têm uma
opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos
casos clínicos.

• Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração
com o substrato dental remanescente.

Uma nova classe de
resina universal.

8 cores
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• Pigmentos fluorescentes melhoram o aspecto
natural da restauração.
• Nanotecnologia: 100% de nanopartículas
de até 100 nm, para a elevada resistência ao
desgaste e excelente manuseio.

As cores Extra White (XW) e Pink Opaquer (PO)
possibilitam excelentes resultados estéticos em
situações desafiadoras.
Utilize a Extra White
(XW) para casos
desafiadores em dentes
clareados.
XW
*Dados internos 3M

Utilize a Pink Opaquer
(PO) para mascarar
substratos escurecidos,
melhorando o resultado
estético.

Logo após a polimerização, as restaurações
são submetidas aos desafios da mastigação,
escovação e trituração. A FiltekMR Universal
combina as tecnologias de exclusivos
monômeros de baixa tensão de contração
de polimerização (stress) com nanopartículas
para obter elevadas propriedades mecânicas
e físicas numa resina composta universal.

Tecnologia para alívio de tensões.
Pioneiros na
FiltekMR Bulk Fill,
esses monômeros
atuam no alívio
de tensões de
contração de
polimerização
(stress).

AUDMA

AFM

Patenteada
Nanotecnologia 3M.

Pink Opaquer
(PO)

Cor A1

Permite a obtenção de
polimento e brilho de forma
rápida e fácil, além de
contribuir para a elevada
resistência ao desgaste e
excelente manuseio.
100 x de aumento de um nanoaglomerado.
MEV gentilmente cedida pelo Dr. J. Perdigão,
Universidade de Minnesota.

Características

Indicações

• Seleção de cores simplificada – apenas 8 cores para a
maioria dos casos clínicos.

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

• Opacidade universal para mimetização com naturalidade da
restauração.
• Extra White (XW) para dentes clareados.

• Confecção de núcleos de
preenchimento.

• Pigmentos fluorescentes para melhorar o aspecto
natural da restauração.

• Esplintagem.

• Pink Opaquer para mascarar substratos escurecidos.

• Restaurações indiretas, incluindo
inlays, onlays e facetas.

• Nanotecnologia 3M: Polimento obtido de forma rápida e fácil.
• Exclusivos monômeros AFM e AUDMA, para alívio de
tensões, sem comprometer a resistência mecânica.
• Radiopacidade.
• Aquecimento da cápsula – FiltekMR Universal na apresentação
em cápsula pode ser aquecida com segurança*.
*Observe as Instruções de Uso.

Informação de Compra
3MMR FiltekMR Universal Restorative
Reposição

Item #

Item #

Apresentação Comercial

CORES
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
D3

SERINGA
6585A1
6585A2
6585A3
6585A3.5
6585A4
6585B1
6585B2
6585D3

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

SERINGA
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g
1 seringa de 4 g

CÁPSULA
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada
20 cápsulas de 0,2 g cada

XW – Extra White

PO – Pink Opaquer

cores

cores

6585XW

6550XW

1 seringa de 4 g

20 cápsulas de 0,2 g cada

6585PO

6550PO

1 seringa de 4 g

10 cápsulas de 0,2 g cada

Conheça mais sobre este
lançamento 3M Oral Care.

3M.com.br/odontologia
3M do Brasil, Rod. Anhanguera, km 110,
Sumaré, SP
0800-0132333
falecoma3M@mmm.com
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3M.OralCareBrasil

