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É simples ter bom êxito!

x-tra base é um compósito fluido “autonivelante”, que 

possibilita inserir camadas de até 4 mm de espessura num 

só passo de trabalho, sem o uso de técnicas incrementais 

complexas. Quando utilizada a cor Universal, são necessá-

rios apenas 10 segundos para a polimerização. Isto signi-

fica que x-tra base é duas vezes mais rápido que os outros 

compósitos desta classe. Após a inserção e polimerização 

de x-tra base, deve-se cobrir a base de restauração com um 

compósito de uso universal ou especial para dentes poste-

riores, formando uma camada oclusal de apenas 2 mm de 

espessura. 

Para o sucesso longo prazo de uma restauração, a qualida-

de da sua base é crucial. Em virtude das ótimas proprie-

dades físicas de x-tra base, particularmente a sua elevada 

dureza e os seus baixos graus de absorção e solubilidade 

em água, o material oferece indiscutíveis vantagens em 

relação aos compósitos similares de outros fabricantes. 

a forma mais rápida de restaurar com segurança!

Graças a um conteúdo de cargas inorgânicas de 75 % em 

peso, particularmente elevado para os materiais desta clas-

se, e a uma matriz de resina especial, x-tra base apresenta 

uma contração de polimerização muito reduzida e uma ten-

são de contração bastante baixa. Isto garante uma adesão 

segura e duradoura e reduz o risco de infiltrações marginais 

e cáries secundárias, mesmo quando aplicado um incre-

mento de 4 mm de espessura.

x-tra base é o novo compósito fluido de baixa tensão de contração da VOCO para a técnica de inserção em bloco. 

Utilizado como base de 4 mm de espessura em cavidades de classe I e classe II, x-tra base proporciona-lhe uma enor-

me redução de tempo e custos, ao mesmo tempo que permite executar restaurações de elevada qualidade.

Qualidade extraordinária – cientificamente comprovada

1 Fonte: Prof. Dr. D. Behrend, Universidade de Rostock, 2011Fonte: VOCO GmbH, ensaio interno, 2011

10 seg.

SDR e Venus Bulk Fill não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.

      x-tra base  Venus Bulk Fill  SDR 
      Cor Universal  Cor Universal  Cor Universal 
      (VOCO)  (Heraeus Kulzer)  (Dentsply)

Tempo de fotopolimerização [s] para um incremento de 4 mm (segundo GI) 10  20  20 

Radiopacidade [%Al] (segundo ISO 4049)    350  247  306

Tensão de contração [MPa] (método Bioman)    5,93  6,79  6,54 

Contração [% V/V] (bonded disc)     2,54  3,25  2,57

Conteúdo de cargas inorgânicas [%] (segundo GI)   75  65  ca. 68

Resistência à flexão após 3000 ciclos térmicos [MPa]     
141  94  126

 
(segundo ISO 4049)

Resistência à compressão [MPa] (segundo ISO 9917)   357  328  220

Microdureza Vickers [MHV]1      100  52  61

Abrasão por escovagem [μm] (segundo ISO 11609,      
16  29  19

 
medida por perfilometria a laser)

Absorção de água / solubilidade em água [μg/mm³] (gemäß ISO 4049) 7,73 / < 0,1  24,90 / 0,41  20,18 / 2,89

x-tra base®
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x-tra base®

duas formas de aplicação

É frequente surgirem casos com cavidades proximais profun-

das e estreitas que são de difícil acesso. O escoamento ideal 

e a excelente adaptação do x-tra base às paredes e à base da 

cavidade favorecem o trabalho nestas situações. Mas as van-

tagens não se limitam a isto. A fina e longa cânula metálica 

da seringa antigotejamento NDT® e também a cânula flexível 

das cápsulas de aplicação possibilitam uma aplicação preci-

sa nas áreas de difícil acesso.

duas cores

x-tra base é fornecido nas cores Universal e A2. Na maioria 

das vezes, a cor Universal será a cor de eleição para a base 

das suas restaurações. A cor A2 é recomendada especial-

mente para áreas visíveis. 

Após o recobrimento da base com o compósito universal 

GrandioSO da VOCO, terá concluído uma restauração poste-

rior estética e de alta qualidade em pouquíssimo tempo.

Prefere trabalhar com seringas a utilizar cápsulas de aplicação ou o contrário? Com o x-tra base terá livre escolha, pois 

oferecemos-lhe ambas as opções. Além disso, temos disponíveis duas cores, Universal e A2, que lhe permitem optar, 

conforme a situação, entre trabalhar com grande rapidez ou executar um trabalho mais elaborado em termos estéticos. 

Em todo o caso, com x-tra base terá sempre a melhor escolha!

fácil aplicação

Cavidade preparada Aplicação do Futurabond DC nas paredes cavitárias Iniciar pelo ponto mais profundo da cavidade...

... e inserir uma camada de 4 mm de x-tra base Aplicar uma camada de 2 mm de GrandioSO Restauração após o acabamento

Universal a2

x-tra base®
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x-tra base®

VC 84 001790 BR 0315 V 

Indicações

Base para restaurações de classes I e II

Forramento cavitário, utilizado como primeira camada sob 

restaurações diretas de classes I e II

Restaurações pequenas de classe I que não estejam sujeitas 

a cargas oclusais, de acordo com as técnicas minimamente 

invasivas

Restaurações de classes III e V

Selagem de fissuras ampliadas

Preenchimento de áreas retentivas

Reparação de pequenos defeitos de esmalte

Reparação de pequenos defeitos em restaurações estéticas 

indiretas

Reparação de materiais provisórios para coroas e pontes

Reconstrução e preenchimento de núcleos

apresentações

REF 1790  seringa 2 × 2 g Universal

REF 1791  seringa 2 × 2 g A2 

REF 1794  Caps 16 × 0,25 g Universal 

REF 1795  Caps 16 × 0,25 g A2

Vantagens 

• Bases de restauração de 4 mm em um simples passo

• Polimerização completa em apenas 10 segundos  

 (na cor Universal)

• Baixas tensões de contração para uma adesão segura

• Capacidade de escoamento ideal para uma perfeita  

 adaptação  

• “Autonivelante”

• Elevada radiopacidade (350 %Al)

• Compatível com todos os adesivos e compósitos à base de  

 metacrilato  

• A seringa antigotejamento NDT®, assim como as  

 confortáveis cápsulas com cânula metálica flexível,  

 permitem uma aplicação segura e precisa

• Disponível nas cores Universal e A2

Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com
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