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AGORA É MAIS FÁCIL DO QUE 
NUNCA COM eASY

4 CORES = 
Restauros simples 
e brilhantes, 
sempre!

REFERÊNCIA QTD CÁPSULAS

8565113 Kit Cápsulas

80 Cápsulas de 0.25g

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 Guia de cores aura eASY 

Recargas

8565020 20 ae1 – 0.25g

8565021 20 ae2 – 0.25g

8565022 20 ae3 – 0.25g

8565023 20 ae4 – 0.25g

REFERÊNCIA QTD SERINGAS

8565112 Kit Seringas

4 Seringa 4g (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 Guia de cores aura eASY 

Recargas

8560020 1 ae1 – 4g

8560021 1 ae2 – 4g

8560022 1 ae3 – 4g

8560023 1 ae4 – 4g

Informação de encomenda

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
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Resistência ao 
teste do tempo

Manuseio fácil e 
sem esforço

A sua consistência otimizada e não 
colante simplifi ca o ato de esculpir 
e compactar.

Restauros elegantes

A sua mistura proporciona a 
força e a estética necessárias 
em restaurações de 
longa duração.

Consegue-se obter restaurações 
resistentes e robustas devido à 
profundidade de três milimetros, à alta 
compressão e à resistência à flexão.

2.21%
Baixa retração volumétrica 
O aura eASY proporciona 
um stress reduzido em 
restaurações de longa duração.

115
MPa

Excelente resistência à flexão

O aura eASY resiste às 
principais deformações sem 
fracturar.

As restaurações estéticas 

Depois de estar a utilizar o aura há alguns dias no meu consultório, 
foi fácil constatar que as quatro cores eram tudo que eu necessitava. 
O seu manuseamento e a correspondência de cor facilitam muito as 
restaurações, sendo rápidas e maravilhosas.

Dr Lori Trost, DMD

“

As cores de eASY correspondem à maioria 
das restaurações posteriores e anteriores
Acabe com a difi culdade de encontrar a cor correcta para 
as suas restaurações. Com eASY só tem que decidir entre 
4 tons universais.

Com cores que são equidistantemente colocadas no 
espectro de saturação de cor e facilmente equivalem 
à cor VITA®, aura eASY simplica-lhe a personalização 
de cores para a maioria de suas necessidades diárias. 

aura eASY simplifi ca os seus procedimentos, 
minimiza o seu stock e torna tudo mais fácil.

aura eASY é a escolha inteligente para o seu consultório
• Maior resistência ao desgaste 

• Acabamento de alto brilho 

• A consistência não colante facilita o processo

• Simples de esculpir

• Mantém sempre a sua forma

• Preenchimento rápido e fácil em segundos

A1/B1 ≈ aae1e1

A2/B2 ≈ aae2e2

A3/B3 ≈ aae3e3

A3.5/B4 ≈ aae4e4

Dr Terry Wong (Australia) Dr Hugh Flax (USA)

ANTES DEPOIS

Forte resistência à compressão 

O aura eASY resiste às elevadas 
forças de compressão na boca.

375
MPa

ae1 ae2 ae3 ae4

Vai conseguir dar mais, por menos.

ANTES DEPOIS

tornaram-se ainda mais fáceis


