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SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.

SERINGA

Aura Easy Kit Seringa 
4x 4g seringa  
1 x Aura Easy escala de cor

8565112

Seringas avulsas ae1 – 4g 8560020

Seringas avulsas ae2 – 4g 8560021

Seringas avulsas ae3 – 4g 8560022

Seringas avulsas ae4 – 4g 8560023

ORDER DETAILS

M100405 C05-2021

LINHA DE RESINAS AURA

++DO36M1004051Y

Aura Dentine Chroma
Aura Enamel
Aura Bulk Fill
Aura Easy
Aura Easyflow 



4  
CORES

RESTAURAÇÕES  
SIMPLES E  
BRILHO 
PERMANENTE!

AURA EASY
RESINA COMPOSTA UNIVERSAL 



ESTÉTICA ACESSÍVEL 
CASO CLINICO

PROF. MACIEL JÚNIOR E PROF. MARCELO FERRAREZI PROF. PAULO VINICIUS SOARES E PROF. BRUNO REIS.

ANTES ANTESDEPOIS DEPOIS

RESTAURAÇÕES PERFEITAS FICARAM MAIS 
FÁCEIS.

A ESCALA DE COR AURA EASY  
CORRESPONDE A MAIORIA DAS SUAS 
RESTAURAÇÕES POSTERIORES E  
ANTERIORES. 
Elimine o esforço de encontrar a cor correta para suas 
restaurações ao escolher entre apenas 4 cores universais. 

Com cores dispostas equidistantes no espectro de saturação 
de cor e facilmente equivalentes a cores VITA, Aura Easy 
simplifica a personalização de cores para a maioria de suas 
necessidades diárias.  

Aura Easy simplifica seus procedimentos, reduz seu estoque e 
torna muito mais fácil seus procedimentos.

RESTAURAÇÕES EASY  
E PERFEITAS
A sua mescla única de matriz e carga trabalha em harmonia para 
proporcionar a força e a estética necessária para restaurações de 
longa duração. 

MANUSEIO EASY PARA PREENCHIMENTO  
SEM ESFORÇO
Consistência otimizada e não pegajosa simplifica o ato de esculpir e 
compactar.

 
 

Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide
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Composite: 
Universal-Multilayer

» Transformações estéticas do sorriso são grandes desafios para profissionais de diferentes especialidades. A odontologia estética avança ao longo do 
tempo, e novas tecnologias, materiais e protocolos são elaborados a todo momento. Ao contrário das técnicas sofisticadas e complexas elaboradas nas 
últimas décadas, o uso de resinas compostas para alterações estéticas é cada vez mais amplo, eficiente e simplificado. O Sistema Aura Easy representa 
este modelo de trabalho por representar um grupo de resinas de tecnologia nanométrica, alta resistência ao desgaste e fratura, simplificação para a 
seleção de cores e fácil manipulação. A idéia principal é permitir ao profissional trabalhar de maneira efetiva, objetiva, com o menor número de etapas para 
atingir o sucesso do procedimento restaurador. A seguir, pode-se observar caso clínico realizado para fechamento de diastema no qual foi utilizado apenas 
um único tipo de resina composta do sistema Aure Easy (cor ea2). Observe a inserção dos incrementos de resina, após condicionamento ácido e aplicação 
de adesivo apenas em esmalte, sem exposição de dentina. Todo o volume de resina composta foi foto-ativado com Radi-Plus (SDI) por 20s cada etapa. A 
satisfação da paciente com o resultado estético associado ao tempo reduzido do procedimento, agradaram a equipe de profissionais.  «PROF. PAULO VINICIUS SOARES E PROF. BRUNO REIS

PERMITE MAIS RESTAURAÇÕES COM 
MENOS ESTOQUE DE RESINAS!

ADVANTAGES
4 cores abrangem as 16 cores da vita 
A1 - B4

Resistência elevada ao desgaste e a 
fraturas 

Alto brilho permanente

Consistência não pegajosa e facilidade de 
esculpir

Baixa Contração de polimerização evitando 
o stress marginal

4 cores universais para minimizar o 
estoque de resinas 

Mantém a escultura sem escorrer

INDICAÇÕES
Restaurações anteriores

Restaurações Posteriores

Restaurações indiretas inlays, onlay e 
veneers

Preenchimento de núcleo

Técnica sanduíche com ionômero de Vidro

*SDI internal data

BAIXA CONTRAÇÃO 
VOLUMÉTRICA 
Aura Easy proporciona um estresse 
reduzido para restaurações de 
longa duração.

2.21%

EXCELENTE 
RESISTÊNCIA À 
FLEXÃO*
Aura Easy resiste às principais 
deformações sem fraturar.

115MPa

FORTE RESISTÊNCIA 
À COMPRESSÃO*
Aura Easy resiste às elevadas 
forças de compressão 
mastigatórias..

375MPa

EASY PARA RESISTIR AO TESTE DO TEMPO
Com uma profundidade de três milímetros de polimerização, 
alta  resistência à flexão e compressão e os benefícios próprios 
de uma resina de baixa tensão de contração de polimerização 
para compensar o estresse marginal, você obtém restaurações 
resistentes e duradouras. 


