
FiltekMR

Bulk Fill
Flowable Restorative 

Agora nossa resina fluida 
está mais fácil de dispensar 
e manusear.
A nova seringa para resina fluida oferece melhorias, com seu design mais ergonômico para melhorar o conforto e a 
facilidade de dispensar o material*. O material fluido continua o mesmo, com a confiança e os benefícios que você já 
conhece.

Ponta dobrável 
É fácil dobrar a ponta de 
metal para melhor acesso 
à cavidade e ela resiste 
à torção após dobrá-la 
manualmente.

Sem suposições
O design da seringa possibilita visualizar 
facilmente a quantidade de material 
remanescente. O cilindro da seringa verde 
indica o restante de volume do material. 
Quando sua seringa estiver vazia, apenas a 
parte branca do êmbolo aparecerá.

Reduz a formação de 
bolhas e o desperdício
Praticamente nenhuma bolha 
é observada nas pastas após a 
extrusão e além disso você não terá 
escoamento indesejável do material 
após o uso, evitando o desperdício.

Fácil de dispensar e manusear
O formato triangular da nova seringa permite 
uma manipulação mais rápida e fácil.

*comparada a seringa antiga das resinas fluidas 3M
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Dispense até 4 mm da resina 
fluida  3M™ FiltekMR Bulk Fill 
Flowable Restorative no preparo 
cavitário e polimerize, por 
exemplo, com o 
fotopolimerizador 3M™ EliparMR 
DeepCure-L.

Prepare o dente e aplique o 
adesivo, por exemplo, 3M™ 
Single Bond Universal

Coloque uma camada de 
(mínimo) 2mm da resina 
composta, por exemplo, 3M™ 
FiltekMR Universal Restorative e 
fotopolimerize seguindo as 
instruções de uso.

Principais benefícios
•  Praticamente nenhuma bolha e minimiza o desperdício 

•  É fácil dobrar a ponta de metal, permitindo melhor acesso à 
cavidade*

•  Design mais ergonômico para melhorar o conforto e a facilidade 
de dispensar*

•  Incremento único de até 4mm

•  Excelente adaptação e baixa tensão de contração de 
polimerização

3M™ FiltekMR Bulk Fill                         
Flowable Restorative
1 seringa de 2g e 10 pontas 
aplicadoras

Restauração posterior simplificada

Indicações  
(Técnica incremental até 4mm)

Reparo de 
restaurações indiretas 
(pequenos defeitos)1

Consulte as instruções de 
uso para a lista completa 
de indicações.

COR

A1

A2

A3

Universal

Classe III Classe V

Fotos clínicas gentilmente cedidas pelo  
Dr. Reich, Seefeld, Alemanha

Pode ser aquecida 
para técnica de 
“injection molding”
A seringa pode ser aquecida até 
70°C por uma hora até 25 vezes.

* comparada a seringa antiga das resinas fluidas 3M

 1.  Incluidas restaurações oclusais pequenas e que não sofra cargas 
mastigatórias.

2.  Reparo de resina composta e materiais provisórios bisacrílicos.
3.  Onde pelo menos metade da estrutura coronária do dente 

permanece para fornecer suporte para a coroa.

Núcleo de 
preenchimento3

Informação adicional

3M e Filtek são marcas registradas da 
3M ou da 3M Deutschland GmbH. 
Todas as outras marcas no são propriedade da
 3M.© 2018, 3M. Todos os direitos reservados. 

Acompanhe-nos

3M.OralCareBrasil
Os produtos comercializados pela 3M Oral Care são para uso exclusivo de profissionais dentistas. Para maiores informações sobre as 
especificações e precauções de cada produto, por favor leia as instruções de uso ou visite www.3m.com.br

Portal 3M Health Care Academy

www.3m.com.br/Odontologia


