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Material de reStauração bulk-fill  
nano-híbrido eStético

x-tra

4 mm



Grandio®So x-tra
 

 iMbatíVel, MeSMo coM 4 MM

incrementos aumentados com segurança para 4 mm

Além da economia de tempo durante a realização da restau-

ração, os compósitos bulk-fill têm a vantagem de poder ser 

aplicados mais facilmente em áreas de difícil acesso, onde 

inserir incrementos de 2 mm é mais custoso. O aumento da 

espessura dos incrementos para 4 mm e a redução do nú-

mero de incrementos foram modificações possíveis graças ao 

aperfeiçoamento do material de restauração, particularmente 

no que respeita à profundidade e à contração de polimeriza-

ção. GrandioSO x-tra atende impecavelmente às exigências 

que lhe foram colocadas. 

Sem medo de contrações e infiltrações

Os incrementos de 4 mm implicam um percentual relativamen-

te grande da superfície de compósito em contacto com a mar-

gem cavitária, o que põe em foco a questão da contração de 

polimerização. Quanto a isto, o profissional pode ficar despreo-

cupado, pois o GrandioSO x-tra é um compósito “bulk-fill” de 

primeiríssima classe, que apresenta uma contração volumétrica 

de apenas 1,4 % v/v e uma tensão de contração de 5,16 MPa.

GrandioSO é um compósito nano-híbrido da VOCO de primeiríssima classe, que está disponível no mercado já há 

muitos anos. O compósito distingue-se pelas suas extraordinárias qualidades de manuseamento e as suas excelentes 

propriedades físicas, muito semelhantes às do dente natural. Desde o lançamento do GrandioSO, a história de sucesso 

tem vindo a renovar-se continuamente – primeiro com o GrandioSO Flow e o GrandioSO Heavy Flow, e agora com o 

GrandioSO x-tra, o material “bulk-fill” condensável que atende aos mais elevados requisitos de durabilidade e estética.

Sem medo de uma má resistência e uma polimerização 

incompleta

Um estudo da Universidade de Zagreb mostrou que o  

GrandioSO x-tra possui uma dureza de superfície extraor-

dinária, de 223 MHV, mais próxima à do dente natural do 

que a de outros compósitos “bulk-fill”. Dessa forma, as 

restaurações com o GrandioSO x-tra são, a longo prazo, 

bastante resistentes à abrasão e às alterações de forma.

Além de uma elevada dureza de superfície, a polimerização 

completa dos incrementos espessos é muito importante. 

Também quanto a esse aspeto o GrandioSO x-tra alcança  

um resultado excelente – 219 MHV, numa profundidade de  

4 mm –, claramente superior aos valores medidos na superfí-

cie de outros compósitos “bulk-fill”.

Fonte: T. Skrinjaric, Universidade de Zagreb / Croácia, 2017Fonte: Ensaio interno, 2017
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Grandio®So x-tra

Restauração antiga em amálgama a 
ser substituída

Cavidade de classe II preparada Restauração com GrandioSO x-tra em 
incrementos de 4 mm

caso clínico

Grandio®So x-tra
 

 eStética Para oS denteS PoSterioreS

Quatro cores – a escolha é sua

GrandioSO x-tra é sinónimo de restaurações bulk-fill  

posteriores estéticas. O GrandioSO x-tra é oferecido nas 

cores A1, A2 e A3. 

Deseja trabalhar de maneira muito eficiente e ter apenas 

uma cor universal no consultório? Não há problema algum. 

GrandioSO x-tra também está disponível numa cor universal, 

com um tempo de polimerização bastante curto, de apenas 

10 s.

durável e seguro graças à baixa absorção de água

Um baixo grau de absorção de água é um requisito importante, 

e que a maioria dos compósitos modernos satisfaz, para que 

as restaurações sejam duráveis e volumetricamente está-

veis. Também quanto a este importante aspeto o GrandioSO 

x-tra consegue atingir valores ainda melhores, apresentando 

uma absorção de água de apenas 10 μg/mm³, um resultado 

de primeiríssima classe. Uma vez que a absorção de água 

também pode levar à penetração de substâncias que alteram 

a cor da restauração, este é mais um dos pontos fortes que o 

GrandioSO x-tra oferece de forma plena – para restaurações 

mais seguras e estéticas a longo prazo.

alta radiopacidade

O elevado grau de radiopacidade do GrandioSO x-tra, de 

420 %Al, proporciona um ótimo contraste com a estrutura 

dentária e com outros materiais de restauração. Assim, a óti-

ma visibilidade do material na imagem radiográfica permite 

um controlo ideal da restauração – mais uma vantagem do 

GrandioSO x-tra.

Em razão das suas propriedades físicas excelentes, o GrandioSO x-tra resiste a todas as cargas que incidem nos dentes 

posteriores e comporta-se como o dente natural, pelo que as restaurações têm vida longa, exatamente como as res-

taurações com o GrandioSO que já conhece. E o que é particularmente importante: os ótimos parâmetros físicos não 

foram obtidos à custa de piores qualidades estéticas ou de manuseamento.

O GrandioSO x-tra alia a estética à 
eficiência do trabalho com materiais 
bulk-fill

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha

Fonte: Ensaio interno, 2017
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Grandio®So x-tra

VC 84 002595 PT 1017 V 

Vantagens 

• Restaurações estéticas posteriores feitas rapidamente

• Mais duro do que outros compósitos “bulk-fill” – quer na  

 superfície, quer a 4 mm de profundidade

• Altíssimo conteúdo de carga (86 % p/p) e mínima  

 contração de polimerização (1,4 % v/v)

• Nas cores A1, A2, A3 e universal

• Alta estabilidade de cor

• Excelentes qualidades de manipulação e fácil polimento de  

 alto brilho

indicações

Restaurações posteriores de classes I e II

Base para restaurações de classes I e II

Restaurações de classe V

Fixação e ferulização de dentes com mobilidade

Reparação de facetas, defeitos no esmalte e materiais 

especiais para coroas e pontes provisórias

Selagem de fissuras ampliadas

Restauração de dentes decíduos

Reconstrução de cotos

apresentação

REF 2599 Seringa 5 × 4 g A3

REF 2719 Caps 80 × 0,25 g A3

REF 9301 Dispenser – Caps

Filtek One Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill e SonicFill 2 não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.
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 Material de reStauração bulk-fill nano-híbrido eStético

cor 

Universal

A1

A2

A3

Seringa 4 g

REF 2595

REF 2596

REF 2597

REF 2598

caps 16 × 0,25 g

REF 2714

REF 2715

REF 2716

REF 2717

radiopacity
420%

86 % w/w

i-ii
class

restorations

light-curing

10-20 
sec

shrinkage

1.4%

4 mm

bulk fill shades
4

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

Linha Gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.pt

Encomendas:


