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 econóMico – rápido – inTeligenTe

A relação entre os custos e os rendimentos de facto obtidos no consultório com a realização de restaurações poste-

riores é um assunto muito discutido. Considerando que o paciente deseja uma restauração estética sem amálgama, 

porém pelo preço de uma restauração em amálgama, é preciso tomar uma decisão: utilizar um compósito que requer 

a inserção na cavidade de pequenos incrementos, fotopolimerizados individualmente, ou optar por uma solução de 

compromisso e utilizar, por ex., materiais não-compósitos. Com o x-tra fil, disponibilizamos-lhe uma real alternativa 

que só oferece vantagens.

A alternativa que só traz vantagens! 

O compósito híbrido fotopolimerizável e de alta radiopacidade 

x-tra fil foi desenvolvido especialmente para a rápida aplicação 

em dentes posteriores. x-tra fil distingue-se pelas suas exce-

lentes qualidades de manuseamento, por uma grande profun-

didade de polimerização e um baixo grau de contração. Este 

compósito de baixo custo permite-lhe executar restaurações 

posteriores estéticas sem prejuízos para o seu consultório. A 

elevada translucidez do x-tra fil proporciona uma adaptação de 

cor camaleónica à estrutura dentária circunvizinha. A estética 

assim obtida é muito bem aceita pelos pacientes que buscam 

uma alternativa económica às restaurações em amálgama.

rápido e económico 

x-tra fil permite aplicar incrementos de até 4 mm de espessura 

num só passo. Cada incremento requer apenas 10 segundos 

de fotopolimerização (intensidade de luz de, no mínimo,  

800 mW/cm2), o que resulta num trabalho extremamente 

rápido. O tempo de trabalho pode ser ainda mais reduzido, em 

comparação com as restaurações posteriores convencionais, 

quando se combina o x-tra fil com qualquer um dos adesivos 

autocondicionantes VOCO Futurabond SingleDose. O fácil 

manuseamento e o tempo de aplicação reduzido do x-tra fil, 

particularmente quando utilizado com um adesivo da família 

Futurabond, contribuem para uma excelente relação custo-be-

nefício no tratamento restaurador.

Seguro e durável 

As ótimas propriedades físicas do x-tra fil devem-se à combi-

nação de uma nova tecnologia de carga multi-híbrida com um 

inovador sistema fotoiniciador para a fotopolimerização. As 

baixas tensões de contração são a base que garante o veda-

mento marginal permanente das restaurações. A estabilidade 

mecânica do compósito e a sua alta resistência à abrasão  

atendem especificamente aos requisitos das restaurações sujei-

tas a forças de mastigação. Graças à elevada radiopacidade do  

x-tra fil, é possível distingui-lo facilmente da estrutura dentária.

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



X-Tra Fil®

x-tra fil®
 

 a escolha é sua

O compósito x-tra fil é uma alternativa de primeira classe, já bastante consolidada, à amálgama nas situações  

que requerem um tratamento rápido, económico e confiável. Em virtude das suas propriedades físicas excecionais, o 

x-tra-fil, diferentemente de outros materiais, oferece-lhe as seguintes opções:

No dente 26, a restauração de amálgama em 
mau estado deve ser substituída

Modelagem das cristas marginais contra a 
matriz

O brilho da superfície mostra que o adesivo foi 
aplicado satisfatoriamente antes da polimerização

Preenchimento da cavidade em incrementos de 4 mm Restauração da cavidade palatina
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Restauração com x-tra fil após o acabamento

Ou … constrói a restauração inteira com x-tra fil (incrementos de 4 mm 
em 10 segundos), podendo contar com a baixa tensão de contração do 
material, além de uma alta dureza de superfície e, consequentemente, 
um baixo grau de abrasão

Ou … utiliza x-tra fil para construir rapidamente uma base cavitária “em 
bloco” e, de seguida, a cobrir com uma camada de compósito universal 
de alta estética, como por ex. Grandio.

x-tra fil

você decide
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Aplicação clínica

Fonte: Prof. Jürgen Manhart, Munique / Alemanha

Compósito universal (por ex., Grandio)

x-tra fil
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 MaTerial de resTauração FoTopoliMerizável para denTes posTeriores

Para além da restauração de dentes posteriores, x-tra fil também pode ser utilizado no tratamento de pacientes pouco 

cooperativos, uma vez que o compósito pode ser trabalhado com grande rapidez. x-tra fil também é indicado para a 

reconstrução de núcleos a custos reduzidos.

indicações

Restaurações posteriores de classes I e II

Reconstrução de cotos

vantagens 

•  económico 
Restaurações posteriores estéticas com uma ótima relação 
custo-benefício

•  rápido 
Polimerização de camadas de 4 mm em apenas 10 s

•  Inteligente 
Fácil manuseamento, excelentes propriedades físicas

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.dental

Encomendas:

apresentações
REF 1739  Seringa 10 × 5 g

REF 1740  Seringa 5 g

REF 1741  Caps 20 × 0,25 g

REF 9301  Dispenser – Caps


