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Preenchimento 
até 5 mm

Fotopolimerização 
20 seg.

bulk fi ll
material restaurador ultra universal

“Tenho vindo a utilizar o aura bulk fi ll há três anos. O compósito sai suavemente da seringa 
ou da cápsula, não havendo contração. O polimento é incrível e as minhas restaurações 
posteriores nunca foram melhores. As características são ideais para qualquer restauração, 
seja em dentição primária ou defi nitiva. Tenho recomendado este produto a vários colegas 
e pretend continuar a utilizar o aura bulk fi ll como o meu principal compósito.

Dr Liel Grinbaum, DMD

Seu Sorriso. Nosso Visão.
www.sdi.com.au



•  Acabamento natural com apenas uma tonalidade universal

• Fotopolimerização profunda sem necessidade de uma 
 camada de nivelamento

• Colocação fácil em poucos segundos

• Consistência cerosa, compacta e não colante para optimizar o manuseamento

Profundidade de polimerização

A opacidade do aura bulk fi ll é proporcional ao 
seu índice de refração. Isto devido aos seus dois 
componentes: a matriz de resina e o conteúdo de 
carga.

O processo de polimerização altera ligeiramente o 
índice refractivo da resina para que este corresponda 
ao índice refractivo do conteúdo de carga.

Este processo permite a diminuição da opacidade 
temporária, permitindo a polimerização até ao limite 
mais profundo da camada de restauração. 

Uma cor. Uma camada. 
Compósito simples e rápido para restaurações posteriores.
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bulk fi ll

Dr. Bob Lowe (USA)

ANTES

Dr. Gregor Thomas (Germany)

DEPOIS

Muito opaco

Pré-polimerização Polimerização Pós-polimerização

Ideal 
esteticamente

Muito 
transparente
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Excelente 
resistência à flexão
O aura bulk fi ll 
resiste às principais 
deformações sem 
fracturar.

Forte resistência 
à compressão
aura bulk fi ll resiste 
às elevadas forças de 
compressão na boca.

Baixa contração 
volumétrica
O aura bulk fi ll apresenta 
uma contração reduzida 
para proporcionar 
restaurações duradouras.

2.21% 115
MPa

375
MPa

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

// 8565012  20 cápsulas x 0.25g de Bulk Fill  // 8560012  1 seringa x 4g de Bulk Fill
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