
Não existem  
aspectos Negativos  

a destacar No   
admira FusioN.

Novidade: cerâmica pura para restaurações diretas.

Apenas vantagens impressionantes:

1) Nenhum monómero clássico, sem monómeros residuais!

2) Contração de polimerização extremamente baixa!

3) Utilização universal e técnica de aplicação convencional!

pode agora transmitir algum aspecto negativo.
apenas no caso de encontrar.
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o que apreciam os dentistas

• Técnica de aplicação familiar, semelhante à utilizada para  
 bons compósitos

• Ideal para o dia-a-dia do consultório 
 – vasta gama de indicações, quer para dentes anteriores  
  como para posteriores 
 – compatível com os adesivos e compósitos convencionais

• Versatilidade: pode ser aplicado numa ou em múltiplas  
 camadas

• Segurança extra: a contração de polimerização de apenas  
 1,25 % v/v estabelece um novo padrão de referência

nada mais que vantagens impressionantes

o que agrada aos pacientes

• Tratamento rápido e sem desconfortos, graças ao  
 moderníssimo material cerâmico para restaurações diretas

• Restauração invisível: perfeita adaptação à cor dos dentes  
 naturais

• Estética duradoura: a alta estabilidade de cor previne  
 alterações estéticas

• Excelente biocompatibilidade, em virtude do baixo  
 potencial alergénico do material

Imagine como seria se pudesse realizar no consultório restaurações diretas à base exclusiva de cerâmica – com a 
mesma facilidade que já conhece dos procedimentos com compósitos de boa qualidade. 

Com o Admira Fusion, tudo isto se tornou realidade!

Conheça o Admira Fusion – na versão compactável ou na 
versão fluida, para inserção em camadas de 2 mm ou em 
incremento único (“bulk-fill”).

descubra mais em www.admira-fusion.dental

Admira® Fusion

 o mELHor PArA Todos!

Dr. Yassine Harichane, França / Canadá:  

« Dans ma pratique quotidienne, Admira Fusion me donne la tranquillité d‘esprit. Ce composite  

est facile à manipuler, le polissage est très aisé et il s‘intègre parfaitement avec le tissu dentaire. »

No meu dia-a-dia clínico, sinto segurança com o Admira Fusion. É um compósito prático e muito 

fácil de polir, que se adapta perfeitamente ao dente natural.
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