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A tecnologia inova ao adicionar um novo elemento na composição de uma resina tipo 
Bulkfill que potencializa suas qualidades 

INVENTORES:

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS DA INVENÇÃO:

Compósitos dentais do tipo bulkfill são utilizados nos tratamentos odontológicos por apresentarem 
vantagens e benefícios em relação aos compósitos convencionais, como sua maior maior profundidade de 
cura e menor estresse de polimerização.

Este novo compósito tipo Bulkfill para uso em incremento único se diferencia por apresentar em sua 
composição um monômero elastomérico que melhora suas propriedades mecânicas. Com menor 
contração, maior resistência ao desgaste, melhor polimento da superfície e menor chance de erro, esta nova 
resina proporciona uma restauração de alta qualidade e contribui para uma redução no tempo clínico.
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