Soluções em Restauração

Filtek™ Supreme XTE
Restaurador Universal

versáteis
com excelentes resultados estéticos

Soluções de opacidades

Restaurações bonitas
podem não ser complicadas
Se preferir a simplicidade de uma técnica de uma opacidade única, ficará satisfeito com a estética
real do Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE. Mantivémos a já impressionante estética e
melhorámos a retenção de polimento e fluorescência para ajudar a criar restaurações mais naturais.
Encontrarão uma maior oferta de tons Body para ter mais opções para restaurações de uma única opacidade. E porque este compósito tem uma resistência mecânica excepcional, pode usar um único compósito para restaurações em anteriores e posteriores.

Restauração em amálgama substituído pelo Restaurador Universal Filtek Supreme XTE.
Restauração no dente posterior altamente estética.
Fotos cortesia do Dr. Grant Chyz.

simplicidade
na sua técnica
de restauração.

Colocamos a

As vantagens num piscar de olhos.
Simples de utilizar
• Excepcional no manuseamento
• Mais tons Body para restaurações
single-shade
• Códigos de cor por opacidades
Verdadeiramente estético
• Excelente retenção de polimento
• Ampla gama de tons e opacidades
• Fluorescência melhorada
Tecnologia única de nanopartícula
• Melhor retenção de polimento do que			
um microparticulado
• Desgaste muito inferior aos principais		
concorrentes
• Notável resistência mecânica para uso			
em anteriores e posteriores

Rótulos com código de
cores de opacidades
para uma fácil e rápida
leitura, poupando tempo
na procura da opacidade.

Veja porque a nanotecnologia
3M ESPE é tão apelativa para
os dentistas
Para perceber porque razão o Restaurador Universal Filtek™ Supreme
XTE proporciona resultados que nenhum outro compósito consegue,
precisa entender como a nossa nanotecnologia é diferente, e porque
razão é melhor.

Polimento que

consegue ver.

Tetric EvoCeram®

A união das nanopartículas é a razão
pela qual o Filtek Supreme XTE mantém
um polimento brilhante.

Restaurador Universal
Filtek™ Supreme XTE.
Opacidade Body.

Restaurador Universal
Filtek™ Supreme XTE.
Opacidade Translúcida.

Polimento que consegue ver. Esta fotografia tem lado a lado a comparação da retenção
do polimento entre um concorrente após 6000 ciclos de simulação de escovagem.

O brilho inicial da maioria das restaurações pode ser muito impressionante. Mas será que a sua restauração vai manter o brilho natural por
alguns anos? Estudos comprovam que a retenção de polimento do restaurador Filtek Supreme XTE é melhor que qualquer outro compósito
e ainda melhor que um microparticulado. A 3M ESPE constrói o seu nanocompósito usando um processo patenteado que cria clusters únicos do tamanho de nanopartículas. Os nanoclusters têm uma alta capacidade de resistência ao desgaste semelhante à da dentina durante
a abrasão. Isso permite que a restauração mantenha uma superfície mais lisa e uma retenção de polimento a longo prazo.
Em contrapartida, muitos outros compósitos incluindo micro e nano-híbridos incorporam partículas maiores que contribuem para uma
significativa rugosidade.
Retenção de polimento.
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Fotos SEM cortesia do Dr. J. Perdigão, Universidade de Minnesota.

Esta análise óptica compara as superfícies de compósito num nano-híbrido
com o Filtek Supreme, após a abrasão da escovagem após 6000 ciclos.
Fonte: Dados internos 3M ESPE

A nossa “verdadeira” nanotecnologia oferece resistência ao desgaste semelhante ao esmalte.
Um recente estudo clínico de 5 anos* medição de “desgaste do contacto oclusal”, não mostrou estatisticamente diferenças significativas entre o Restaurador Universal Filtek Supreme XT e o esmalte. Porque o Restaurador Filtek Supreme XTE é derivado da
mesma nanotecnologia patenteada, estudos in vitro mostram que tem uma resistência mecânica equivalente ao desgaste do restaurador Filtek Supreme XT. Assim pode aplicá-lo com segurança em qualquer restauração.

* Fonte: Professor Paul Lambrechts e colegas, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica. Dados em ficheiro.

Um sistema de tonalidades 						
com infinitas possibilidades
Sabemos que está empenhado em fazer de cada restauração a melhor possível. Se preferir uma técnica de dual-shade ou multi-shade,
então pode apreciar a gama completa de opacidades e tons que o Restaurador Filtek Supreme XTE oferece.
Para facilitar, nós actualizámos o nosso sistema de opacidades. Os rótulos das nossas seringas e cápsulas são codificados por cores de
opacidade. Adicionalmente, os rótulos têm a descrição do tom com letras maiúsculas para uma rápida selecção de tonalidades.

Os dentistas apreciam a excelente manipulação, e estão 				
impressionados com a melhoria do polimento.
A excelente estética e manuseamento levam a que os dentistas tenham opiniões positivas
sobre o Restaurador Universal Filtek Supreme XTE. E o feedback para o Restaurador
Universal Filtek Supreme XTE é muito aceitável e excede todas as expectativas.
Melhoramento chave inclui:
• Extraordinário polimento: A restauração é agora mais fácil de polir e							
oferece uma melhor retenção de polimento que um microparticulado.
• Manuseamento da opacidade translúcida: Agora as nossas opacidades						
Translúcidas têm as mesmas propriedades que as restantes opacidades,							
oferecendo uma grande facilidade de manipulação e o facto de não se 							
Translúcido
agarrarem à espátula. Agora disponíveis também em cápsulas.
O Restaurador Universal Filtek Supreme XTE é um sistema que oferece							
excelentes resultados estéticos, mesmo usando uma técnica de single-shade,							
dual-shade ou multi-shade.

Esmalte

Restauração criada usando 2 opacidades com 3 tons (A3D, A3.5D, A1E) do Restaurador
Universal Filtek™ Supreme XTE.
Fotos cortesia do Dr. Gabriel Krastl, Departamento de Periodontologia, Endodontia e Cariologia,
Universidade de Basel, Suíça

Body

versátil

Maravilhosamente
para poder satisfazer todas as 			
necessidades da sua

prática clínica.

Dentina
Opacidades: As designações
Dentina, Body, Esmalte e
Translúcido dizem respeito 		
a diferentes opacidades.

Todos os pacientes têm uma tonalidade natural,
e agora encontrou a maneira fácil de a igualar
Como líder inovador nas tecnologias das resinas compostas a 3M
continua em busca de caminhos para aperfeiçoar os nossos produtos. Reunimos o feedback dos dentistas que usam os nossos produtos
diariamente, para projectar a próxima geração de nanocompósitos: O
Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE.

Se nunca usou o Restaurador Filtek Supreme, está prestes a descobrir o
que tem vindo a impressionar os dentistas ao longo dos anos. Se já for
utilizador do Restaurador Universal Filtek Supreme XT, ficará satisfeito em saber que o tornámos ainda melhor. Optimizámos a
retenção de polimento e melhorámos a fluorescência,
ajudando a criar restaurações ainda mais vibrantes
e de aspecto natural.

Encontrará no Restaurador Filtek Supreme XTE uma utilização mais fácil – com mais soluções para restaurações 				
com uma única opacidade, códigos de cores por opacidades 				
e uma ampla gama de tons 								
e opacidades para escolher.

Casos clínicos
Antes

Depois

Restauração posterior com a técnica single-shade.
Fotos cortesia do Dr. Andreas Gier, Smile Doctors Salzburg

Antes

Restauração anterior com uma técnica multi-shade.
Fotos cortesia do Dr. Antonella Leone, Palermo

Depois

Informação de Encomenda
Recargas					

Refª

Descrição do Produto

4911S

Restaurador Universal Filtek Supreme XTE
Kit de Introdução single-shade – Cápsulas
Kit inclui: 40 cápsulas de 0,2 gr: 20 de cada opacidade Body: A2 e A3;
Guia técnico e instruções de utilização

4910S

4911D

4910D

4911P

4910P

™

Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE
Kit de Introdução single-shade – Seringas
Kit inclui: 4 seringas de 3 gr: 2 de cada opacidade Body: A2 e A3;
Guia técnico e instruções de utilização
Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE
Kit de Introdução Dual-shade – Cápsulas
Kit inclui: 40 cápsulas de 0,2 gr: 10 de cada opacidade Dentina: A3, A4, e
opacidade Esmalte A2 e A3; 1 guia de cores; um guia técnico e instruções de
utilização
Restaurador Universal Filtek Supreme XTE
Kit de Introdução Dual-shade – Seringas
Kit inclui 4 seringas de 3gr: 1 de cada opacidade Dentina A3 e A4 e opacidade
Esmalte A2 e A3. 1 guia de cores, um guia técnico e instruções de utilização
™

Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE
Kit Profissional – Cápsulas
Kit inclui: 160 cápsulas de 0,2 gr reutilizáveis:
10 de cada opacidade Dentina: A2, A3, A4
20 de cada opacidade Body: A2, A3, A3.5, A4
10 de cada opacidade Esmalte: A1, A2, A3, W
10 de cada opacidade Translúcido: AT
1 guia de cores, guia técnico e instruções de utilização
Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE
Kit Profissional – Seringas
Kit inclui: 12 seringas de 3gr de cada opacidade:
Opacidade Dentina: A2, A3, A4
Opacidade Body: A2, A3, A3.5, A4
Opacidade Esmalte: A1, A2, A3, W
Opacidade Translúcido: AT
1 guia de cores, guia técnico e instruções de utilização

Crie restaurações de aspecto natural com o fácil de
usar guia de cores 3M ESPE.
Eficiência é tudo na azáfama da clínica. O nosso guia de tons
e opacidades único e fácil de usar simplifica o processo de
selecção e serve como um guia para colocar de uma a quatro
opacidades de compósito. Para o ajudar a perceber as necessidades do paciente, nós incluimos um guia de cores em
todos os Kits de opacidades dupla e Kits Profissionais.

Opacidade Dentina 		

Seringas		

A1D 				

4910A1D 		

Cápsulas
4911A1D

A2D 				

4910A2D 		

4911A2D

A3D 				

4910A3D 		

4911A3D

A4D 				

4910A4D		

4911A4D

B3D 				

4910B3D		

4911B3D

C4D 				

4910C4D 		

4911C4D

White 				

4910WD 		

4911WD

Opacidade Body 		

Seringas		

Cápsulas

A1B 				

4910A1B 		

4911A1B

A2B 				

4910A2B 		

4911A2B

A3B 				

4910A3B 		

4911A3B

A3.5B 				

4910A3.5B		

4911A3.5B

A4B 				

4910A4B		

4911A4B

A6B 				

4910A6B 		

4911A6B

B1B 				

4910B1B 		

4911B1B

B2B 				

4910B2B 		

4911B2B

B3B 				

4910B3B 		

4911B3B

B5B 				

4910B5B 		

4911B5B

C1B 				

4910C1B		

4911C1B

C2B 				

4910C2B		

4911C2B

C3B 				

4910C3B 		

4911C3B

D2B 				

4910D2B 		

4911D2B

D3B 				

4910D3B 		

4911D3B

White 				

4910WB 		

4911WB

Extra White 		

4910XWB 		

4911XWB

Opacidade Esmalte 		

Seringas		

Cápsulas

A1E 				

4910A1E

4911A1E

A2E 				

4910A2E 		

4911A2E

A3E 				

4910A3E 		

4911A3E

B1E 				

4910B1E 		

4911B1E

B2E 				

4910B2E 		

4911B2E

D2E 				

4910D2E 		

4911D2E

White 				

4910WE 		

4911WE

Extra White 		

4910XWE 		

4911XWE

Opacidade Translúcido 		

Seringas		

Cápsulas

Clear 				

4910CT

4911CT

Blue 				

4910BT 		

4911BT

Grey 				

4910GT		

4911GT

Amber 				

4910BT 		

4911AT

Recargas seringas inclui: 1 seringa de 3gr; Recarga de cápsulas: As recargas da
opacidade Dentina, Esmalte e Translúcido incluem: 10 cápsulas de 0,2gr. A recarga da
opacidade Body inclui 20 cápsulas de 0,2gr. Instruções de utilização.

Seringas e cápsulas codificados por cores de opacidade para uma selecção mais rápida.

3M Portugal, Lda.
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Internet: www.3mespe.com
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