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olhando ao espelho 

Nenhum dente tem uma cor completamente uniforme. Zonas translúcidas, fissuras e colos dentários escurecidos, “white spots”, 

manchas no esmalte – tudo isso pode fazer parte da aparência dos dentes naturais.

Para parecer natural, uma restauração não tem necessariamente de ter uma cor uniforme e sem manchas. Mais desejável que 

isto é que as características naturais do dente sejam reproduzidas e acentuadas.  

por isso, para obter um máximo de naturalidade, às vezes é preciso jogar com mais cores!



5 cores para resultados estéticos naturais 

áreas de aplicação

Branco 

• Manchas no esmalte, manchas de calcificação, “white spots”

• Efeitos de halo

• Acentuação de cúspides e cristas

• Encobrimento de estruturas dentárias com alteração de cor

azul 

• Zonas de esmalte translúcidas e áreas opalescentes

amarelo, laranja 

• Colos dentários escurecidos

• Acentuação do núcleo dentinário

• Realce de fissuras

• Características individuais do esmalte

laranja, castanho 

• Sulcos no esmalte, fissuras escurecidas

FinalTouch



reprodução de fissuras durante o procedimento restaurador 

FinalTouch castanho – aplicado em combinação com o admira® Fusion

Preenchimento de uma cavidade de 
classe I e escultura de uma fina fissura 
para definir a linha de caracterização

Aplicação do FinalTouch castanho na 
fissura esculpida

Recobrimento com o material de 
restauração

Restauração com aparência natural e 
de elevada estética após o acabamento 
e o polimento

Fonte: Dr. Maurício Watanabe, Brasil



correção estética do dente 12

FinalTouch branco, azul, laranja – aplicado em combinação com amaris®

Situação inicial Resultado final: Estética natural

FinalTouch

Fonte: Dr. Clarence Tam, Nova Zelândia

Reconstrução do terço vestíbulo-incisal com o sistema Amaris 

e caracterização com FinalTouch.  

Conformação de características internas (extremidades dos 

mamelos) e reprodução da hipomineralização com FinalTouch 

branco. Caracterização dos lóbulos dentinários centrais com 

FinalTouch laranja e definição da opalescência nos ângulos 

incisais com FinalTouch azul.



correção da linha incisal do sorriso com facetas de estética natural 

FinalTouch branco, castanho – uso em facetas em compósito

Incisivos centrais demasiado curtos 
em relação aos incisivos laterais 
superiores e um pequeno diastema

Individualização da cor das facetas: 
caracterização dos bordos incisais 
com FinalTouch branco e das faces 
vestibulares com FinalTouch castanho

Restaurações bem adaptadas aos 
incisivos centrais e em perfeita  
harmonia com os dentes vizinhos

A paciente plenamente satisfeita após 
a correção da linha do sorriso

Fonte: Dr. Luís Gustavo Barrotte Albino, Brasil



FinalTouch

indicações

• Caracterização individualizada de restaurações em compósito   

 diretas ou indiretas

• Cobertura de alterações da cor dentária

• Caracterização de facetas CAD / CAM confeccionadas em  

 consultório

vantagens

• Para reproduzir características dentárias 

• Perfeito em combinação com os materiais de restauração de  

 compósito e de ORMOCER® da VOCO

• Ótimas qualidades de manuseio, que permitem obter  

 resultados de elevada estética

• Material com estrutura delicada e consistência homogênea,  

 para uma aplicação precisa

• 5 cores com opacidade adaptada à zona de aplicaçãolight-curing

20 sec
shades
5

caracterização para os mais elevados requisitos estéticos 



FinalTouch

apresentação 

REF 2321 Kit com 5 seringas de 1,5 g (branco, azul,  

  amarelo, laranja, castanho), acessórios

REF 2323 Seringa 1,5 g branco, acessórios

REF 2324 Seringa 1,5 g azul, acessórios

REF 2325 Seringa 1,5 g amarelo, acessórios

REF 2326 Seringa 1,5 g laranja, acessórios

REF 2327 Seringa 1,5 g castanho, acessórios

REF 2147 Cânulas de aplicação tipo 45, caixa com 100 un.
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