
Soluções Restauradoras Estéticas

Um lindo 
sorriso a ser 
compartilhado.

Menu



Introdução

Soluções Restauradoras Estéticas
• Uma diferença perceptível!

Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal
• Nanotecnologia. Para um excelente 
polimento.
• Nanotecnologia. Para restaurações 
estéticas duradouras... em dentes 
anteriores e posteriores.

Sof-Lex™ Discos Espirais Diamantados
• Partículas diamantadas. Para um brilho 
semelhante ao obtido com pastas de 
polimento.

Informações de Compra

Menu Porque você quer que todos os 
pacientes saiam do consultório 
com um sorriso incrível.
Pacientes amam a sensação e a aparência de uma restauração altamente 
polida, mas atingir um resultado ímpar e com brilho natural pode tomar um 
pouco do seu precioso tempo. Então, geralmente você acaba sacrificando a 
elevada estética para obter maior produtividade? Ou gasta um tempo extra 
para obter um sorriso incrível, pois "é como as coisas são"?

Por este motivo a 3M desenvolveu as Soluções Restauradoras Estéticas. 
Tornando fácil criar sorrisos naturais com um brilho semelhante ao obtido 
com uma pasta diamantada.

Assista ao vídeo.

http://multimedia.3m.com/mws/media/1509434O/esthetics-video-pt-la.mp4
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Introdução

Agora as restaurações estéticas simplificadas podem ser 
fáceis como 1, 2, 3...

Sof-Lex™ Disco Espiral 
para Pré-polimento

Filtek™ Z350 XT Sof-Lex™ Disco Espiral 
para Polimento

2 31

Um fator determinante para o sucesso desta solução é o histórico sem precedentes da 3M em tecnologias abrasivas. Aproveitamos 
essa experiência para criar uma solução de polimento que pode ajudá-lo a maximizar os benefícios estéticos da Filtek™ Z350 XT com 
facilidade e simplicidade.
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Uma diferença perceptível! 

As imagens abaixo comprovam que a resina composta e o sistema de acabamento e polimento 
usados realmente importam. Observe uma maior reflexão de luz quando a Filtek Z350 XT 
Restaurador Universal é polida com o Sistema Sof-Lex™ Discos Espirais Diamantados.

Soluções Restauradoras Estéticas

Resina concorrente 
polida com sistema 
de polimento 
concorrente.

Resina concorrente 
polida com sistema 
de polimento 
concorrente.

Resina concorrente 
polida com sistema 
de polimento 
concorrente.

Filtek™ Z350XT 
Restaurador Universal 
polida com o sistema 
Sof-Lex™ Discos 
Espirais Diamantados

A beautiful smile  
she can’t wait to share. 

Esthetic Restoration Solution
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Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal

Nanotecnologia. 
Para um excelente polimento.

VERDADEIRA 
Nanotecnologia da 3M
Filtek Z350 XT possui a VERDADEIRA Nanotecnologia 
comprovada pela família Filtek™, líder em produtos 
restauradores. Esta tecnologia contribui não apenas para 
a elevada resistência mecânica, como também possibilita 
excelente manuseio e fácil polimento. Aumento de 5mil vezes 

de um nanoaglomerado
Aumento de 50mil vezes 
de um nanoaglomerado

Você pode desprender uma grande parte do seu tempo realizando 
o polimento de resinas compostas, somente para descobrir que o 
polimento inicial não dura por muito tempo. Ou, você pode criar 
sorrisos que os pacientes irão se encantar, utilizando as soluções 
restauradoras estéticas de 3M.

Devido à exclusiva e patenteada Nanotecnologia da 3M,  a 
Filtek™ Z350 XT é fácil de polir e apresenta uma retenção de 
polimento excelente.
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Nanotecnologia.
Para restaurações estéticas resistentes... 
Em dentes anteriores e posteriores.

Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal

Classe III

Classe IV Classe V

Classe IIClasse IA mesma Nanotecnologia que 
torna a Filtek™ Z350XT estética, 
também permite sua maior 
resistência mecânica, dando 
a você a opção de usar em 
dentes anteriores e psoteriores, 
para qualquer tipo de preparo 
cavitário.

Ter uma resina que seja versátil 
é super importante.
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Sof-Lex™ Discos Espirais Diamantados

Conheça essa forma simples e eficaz de polir suas restaurações. Você não precisará 
interromper o procedimento para trocar as pontas tradicionais em forma de chama, 
copo, discos e escovas. Os discos espirais flexíveis se adaptam a todas as superfícies 
dos dentes - anterior e posterior, convexa e côncava. Além disso, podem ser 
esterilizados e reutilizados, sendo uma opção econômica para sua prática clínica diária.

Partículas Diamantadas.
Para um polimento único, semelhante 
ao de uma pasta de polimento.

Sof-Lex™ Disco Espiral de Polimento (rosa) 
contém partículas diamantadas, para criar 
uma superfície lisa, de elevado brilho.

Sof-Lex™ Disco Espiral de Pré-Polimento 
(bege) torna a superfície mais lisa e suave, e 
remove os riscos das restaurações gerados  
durante o contorno, preparando a superfície 
para o elevado polimento final.

Veja como utilizar os Discos 
Espirais. Assista ao vídeo.

O aspecto estético de uma restauração depende da cor, formato e brilho obtido 
no polimento final. 

Com os 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Discos Espirais Diamantados, você pode 
obter o brilho semelhante ao de uma pasta diamantada de polimento — com a 
conveniência de um sistema emborrachado!

http://multimedia.3m.com/mws/media/1117113O/sof-lex-diamond-polishing-system-technique-video.mp4


Retornar ao menu

3M, “Ciência. Aplicada à 
vida.”, ESPE, Filtek y Sof-Lex 
são marcas registradas da 3M 
o da 3M Deutschland GmbH.
© 2018, 3M. Todos os direitos 
reservados.

Estética Simples
Enquanto a Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal é 
conhecida por sua ampla variedade de cores e opacidades, 
a maioria das restaurações em única opacidade é 
confeccionada com apenas 8 cores da opacidade corpo.

A1B A2B A3B A3.5B C2BB2BB1B C1B

www.3M.com.br/Odontologia

Portal 3M Health Care Academy

www.3m.com.br/3mhealthcareacademy

Acompanhe-nos

3M.OralCareBrasil

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_WW/3MESPE/worldwide/?WT.mc_id=www.3mespe.com

