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x-tra fil®
 

 econôMico – rápido – inTeligenTe

O equilíbrio do custo-benefício de um material restaurador vem sendo muito debatido. Neste contexto temos a  

discussão sobre o amálgama, que apresenta o desejo do paciente por restaurações sem o aspecto pouco estético 

do amálgama porém pelo preço de restaurações de amálgama. Aqui uma decisão deve ser tomada: usar uma resina  

composta de custo acessível, alta qualidade e que permita, em curto espaço de tempo, devolver a tão desejada estética 

ao paciente, deixando-o satisfeito com o resultado e o custo.

A alternativa real sem comprometimentos!  

Essa resina híbrida foto-ativada, apresentando alta radiopa-

cidade foi desenvolvida para uso rápido na região de dentes 

posteriores. Excelente manipulação, excepcional profundi-

dade de polimerização e baixa contração distinguem x-tra fil 

das demais resinas com a mesma finalidade. Este compósito 

universal com ótima relação custo-benefício, permite estabe-

lecer restaurações posteriores com exatidão de cor, incluindo 

grandes vantagens econômicas para a prática clínica diária. 

A alta translucidez desse material cria um efeito camaleão 

que reproduz com exatidão a coloração da estrutura dental 

circundante. A estética obtida é mais do que aceitável como 

alternativa para diminuir custos nas substituições do amálga-

ma por restaurações estéticas. 

rápido e econômico 

x-tra fil oferece uma possibilidade segura de fotopolimerizar 

incrementos de até 4 mm de espessura em apenas um passo 

único. Necessitando de um tempo de exposição de apenas 

10 segundos (em potência mínima de luz de 800 mw/cm2), o 

resultado é um trabalho extremamente rápido. O tempo de  

trabalho pode ser bastante reduzido comparado com restaura-

ções convencionais em dentes posteriores quando se combina  

x-tra fil com o adesivo autocondicionante Futurabond DC da 

VOCO. A fácil manipulação de x-tra fil, o tempo de aplicação 

reduzido e a associação da resina com o adesivo Futurabond DC 

contribuem de forma conjunta para a realização de uma res-

tauração com custo-benefício marcante.

Segura e durável 

As excelentes propriedades físicas de x-tra fil são obtidas através 

da combinação de uma nova tecnologia de cargas multi-híbri-

das com um inovador sistema fotoiniciador para a fotopolime-

rização. O baixo estresse de contração resultante oferece uma 

base segura para restaurações duráveis e de margens cavitárias 

seladas de forma eficaz. A estabilidade física e a alta resis-

tência à abrasão são os detalhes perfeitos para alcançar os 

requisitos de uma restauração altamente eficaz. Devido a sua 

radiopacidade, x-tra fil pode ser facilmente identificada da 

estrutura dentária ao exame radiográfico.

Fonte: Dr. M. Rosentritt, Universidade de Regensburg (Germany), 2005
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Fonte: Prof. Behrend, Universidade de Rostock, 2005
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Quixfil e Tetric Evo Ceram não são marcas comerciais registradas da VOCO GmbH.



X-Tra Fil®

x-tra fil®
 

 oFerece a você a escolHa cerTa

x-tra fil é a escolha perfeita para uma alternativa de primeira classe ao amálgama e nas situações que requerem re-

sultados rápidos, econômicos e igualmente confiáveis. Devido às suas marcantes propriedades físicas, comparada a 

outros materiais, x-tra fil oferece também as seguintes opções:

Dente 26 com restauração de amálgama 
necessitando substituição

Modelando a crista marginal de encontro a 
matriz

A superfície brilhante indica um excelente  
molhamento da cavidade antes da polimerização

Preenchendo a cavidade em incrementos de 
4 mm

Restaurando a cavidade palatina
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Aspecto final

ou … Você constrói a restauração completa com x-tra fil (incrementos de 
até 4 mm com 10 segundos) e, além de sua baixa contração, conta com 
a vantagem da alta dureza de superfície desta resina e de suas baixas 
taxas de abrasão.

ou … Você usa x-tra fil como uma base cavitária rápida e eficaz e res-
taura em seguida com uma resina restauradora de alta estética, tal como 
as resinas Grandio e GrandioSO da VOCO, tanto uma como outra sendo 
usadas como resinas de cobertura.

x-tra fil

você decide
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x-tra fil® em uso

Fonte: Dr. Jürgen Manhart, Instrutor particular

Compósito universal (ex: Grandio)

x-tra fil



X-Tra Fil®

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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apresentação
REF 1740 Seringa 5 g

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g 
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 MaTerial de resTauração FoTopoliMerizável para denTes posTeriores

indicações

Restaurações de classes I e II

Reconstrução e preenchimento de núcleos

suas vantagens 

•  econômico 
Restaurações posteriores da coloração dos dentes com um 
custo-benefício atrativo

•  rápido 
Camadas de 4 mm polimerizadas em 10 segundos 

•  Inteligente 
Fácil manipulação, excelentes propriedades físicas

Complementando sua indicação para restaurações em dentes posteriores, x-tra fil pode também ser usada para pa-

cientes com pouco grau de colaboração, isso devido ao seu tempo de preparação que economiza tempo. Esse material 

também é indicado para diminuição de custos e construções de núcleos.


