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As receitas

3M é uma marca líder em tecnologias inovadoras de restauração. O diálogo constante 
que a 3M mantém com os profissionais dentistas, associado à pesquisa e 
desenvolvimento auxiliam a guiar a inovação e melhoria contínua de produtos, 
tornando a 3M uma das marcas mais confiáveis na indústria odontológica.

3M™ Filtek™ Z350 XT é ideal para a obtenção de uma aparência estética natural. 
Oferece um sistema muito simples para conseguir restaurações belas e fáceis com 
uma só cor, mas sua versatilidade permite ao dentista, com duas ou mais cores, de 
acordo com a preferência do profissional, realizar uma técnica estratificada múltipla 
mais detalhada. Por se tratar de uma resina verdadeiramente nanoparticulada, a   
3M™ Filtek™ Z350 XT possui um manuseio único, polimento duradouro e resistência 
mecânica tanto para restaurações de dentes anteriores, quanto de posteriores. 

StyleItaliano é composto por renomados especialistas apaixonados por resinas 
compostas. Sua meta é ensinar aos dentistas uma técnica simplificada de 
estratificação de resinas compostas, sem perder a qualidade ou os resultados 
estéticos.
Os membros de StyleItaliano são experts em cor, materiais e odontologia 
conservadora. Sua filosofia é criar receitas com uma resina composta da melhor 
qualidade, e capacitar os dentistas no uso de uma técnica simples e fácil, reprodutível, 
que os ajude a obter excelentes resultados estéticos na prática clínica diária.

A 3M tem o prazer de colaborar com StyleItaliano para fornecer aos dentistas os 
materiais e o conhecimento que contribuam a melhorar a Odontologia em todo o 
mundo.

A colaboração perfeita



O método do StyleItaliano está desenhado para mimetizar a aparência tridimensional dos dentes naturais, nos quais 
o croma surge do interior da dentina e eleva o valor pela translucidez do esmalte. Usando as opacidades de dentina 
e esmalte da 3M™ Filtek™ Z350 XT, foram criadas receitas que reproduzem a estética natural do dente.

Como a camada de esmalte modifica cor da dentina, sua espessura foi padronizada nas receitas com a   
3M™ Filtek™ Z350 XT. 0,5 mm foi o valor ideal obtido para as restaurações anteriores. Além disso, as receitas 
foram desenvolvidas de maneira que se ajustem à Escala Vita Clássica (VITAPAN®).

Receitas de cores do StyleItaliano

A cor A0 não é parte da Escala Vita Clássica 
(VITAPAN®).

As receitas com 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal

Receitas para a cor A: Receitas para a cor B:

Receitas para dentes clareado:

A0  Dentina W + Esmalte A2

A1  Dentina A1 + Esmalte A3

A2  Dentina A2 + Esmalte A3

A3  Dentina A3 + Esmalte A3

A3.5  Dentina A4 + Esmalte A3

A4  Dentina A4 + Corpo A4

B1  Dentina A1 + Esmalte B2

B2  Dentina A2 + Esmalte B2

B3  Dentina A3 + Esmalte B2

0M2  Dentina W + Corpo XW

0M3  Dentina W + Corpo W

A0  Dentina W + Esmalte A2
A espessura media da camada 
de esmalte é de 0,5 mm
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A 3M é a parceira perfeita para obter as vantagens da 

filosofia do StyleItaliano. Apaixonada pela educação 

odontológica de qualidade, possui um desejo infindável pela 

pesquisa e desenvolvimento e é reconhecida como líder em 

nanocompósitos. A 3M™ Filtek™ Z350 XT é o produto 

perfeito para o uso da técnica estratificada preconizada 

pelo StyleItaliano para a obtenção de restaurações belas.

Sobre StyleItaliano

Dr. Walter Devoto
»

«



Nós acreditamos que procedimentos odontológicos 

conservadores não precisam comprometer a 

estética. Nosso objetivo é ensinar aos dentistas uma 

técnica simplificada de estratificação de resinas 

compostas, usando apenas duas opacidades, que o 

dentista pode confeccionar utilizando nossas 

receitas documentadas de combinações de cores.

Prof. Angelo Putignano

»

«
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Situação inicial

1

2 3

6 7

Casos clínicos: Restauração tipo Classe IV

Receita com
3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

Dentina A2 + Esmalte A3 =  A2



Descrição do caso clínico:

1 Paciente adulto insatisfeito com as suas antigas 
restaurações de resina nos incisivos superiores.

2 Usando a Escala Vita Clássica (VITAPAN®), a se-
leção de cores deu como resultado a cor A2.

3 Remoção das restaurações e preparo do bisel, 
com uma broca diamantada.

4 Guia de silicone confeccionado a partir de um 
molde contendo enceramento diagnóstico feito 
em laboratório. Os limites das restaurações 
foram demarcadas com um instrumento afiado 
(p. ex., LM-Arte Fissura).

5 Observe as demarcações dos limites das restaurações.

6 Inserção da camada de esmalte palatina, Esmalte A3       
(3M™ Filtek™ Z350 XT A3E).

7 Depois da aplicação do sistema adesivo, coloca-se o guia de 
silicone, contendo a camada de esmalte palatina.
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8 109

Casos clínicos: Restauração tipo Classe IV

Descrição do caso clínico:

8 Aspecto da camada de esmalte palatina após a fotopo-
limerização.

9 Confecção das faces proximais com Esmalte A3.

10 Aspecto das paredes palatina e proximais confeccio-
nadas com Esmalte A3.

11 Inserção da camada de Dentina A2 (3M™ Filtek™ 
Z350 XT A2D). Um espaço de 0,5 mm para a camada 
de esmalte é obtido com o instrumento adequado (p. 
ex. LM-Arte Misura).

12 Escultura de mamelos.

13 Visualização da camada de dentina após a fotopolime-
rização.

14 Inserção da camada final de esmalte (A3E), no espaço 
de 0,5 mm obtido anteriormente.



11 12

13 14
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Restauração final
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Situação inicial

1

Facetas semidiretas em resina composta

2 3

Descrição do caso clínico:

1 Incisivo lateral desalinhado.

2 Vista palatina.

3 Após a profilaxia, aplicação da primeira camada de Dentina A1 
(3M™ Filtek™ Z350 XT A1D). Confecção dos mamelos e fo-
topolimerização. 

4 Aplicação de uma camada de Esmalte A3 de 0,5 mm   
(3M™ Filtek™ Z350 XT A3E) e fotopolimerização.

5 Remoção cuidadosa da faceta, com auxílio de um instrumento 
fino (p. ex. LM-Arte Eccesso). Acabamento e polimento. 

6 Cimentação da faceta e eliminação dos excessos.

Receita com
3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

Dentina A1 + Esmalte A3 = A1



4 5 6

Observações:

•  Esta é uma excelente solução para a obtenção de resultados 
ótimos em uma única consulta.

• Esta técnica permite a reavaliação da forma e a obtenção de 
um acabamento e polimento muito mais preciso à restauração.
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Receita com
3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

Dentina A3 + Esmalte A3 = A3

Situação inicial

Facetas indiretas em resina composta

2 3

1 Descrição do caso clínico:

1  Incisivos superiores com abrasão em um paciente adulto.

2 Enceramento diagnóstico após moldagem prévia.

3 Guia de silicone obtido a partir do enceramento diagnóstico, 
utilizado como referência para a reconstrução das bordas 
incisais (3M™ Filtek™ Z350 XT A3D).

4 Resultado da reconstrução direta usando a resina de Dentina A3. 
Em seguida, realiza-se a moldagem final.

5 Facetas em 3M™ Filtek™ Z350 XT foram confeccionadas em 
laboratório, com as cores Dentina A3 (A3D) e Esmalte A3  (A3E).

6 Cimentação das facetas e eliminação dos excessos.



4 5 6

Observações:

•  Facetas indiretas em resinas compostas são uma excelente al-
ternativa em relação às facetas cerâmicas, especialmente em 
pacientes com disfunção oclusal. Esta técnica permite a corre-
ção e, se necessário, reparo com o passar do tempo. 

• Neste caso, nenhum preparo dental foi necessário. O protéti-
co pode utilizar a 3M™ Filtek™ Z350 XT para confeccionar fa-
cetas em laboratório, simplificando a seleção de cor.

• Recomendações: asperizar a superfície interna das facetas e 
sempre condicionar o esmalte hígido com ácido fosfórico 
como parte do protocolo de cimentação. 7

Restauração final
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Receita com
3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

Dentina A4 + Esmalte A3 = A3.5

Situação inicial

1

Restaurações Classes III e IV em resina composta

2 3

Descrição do Caso Clínico:

1 Paciente adulto com restaurações de resina composta antigas e man-
chadas.

2 Margens do preparo polidas cuidadosamente com uma ponta de sili-
cone em formato cônico. 

3 Vista palatina dos preparos. Neste caso, não é possível utilizar guia 
de silicone. 

4 Após o procedimento adesivo, uma camada de dentina A4  
(3M™ Filtek™ Z350 XT A4D) é inserida cuidadosamente, deixando 
ainda um espaço de 0,5 mm para a camada de esmalte. Observe que 
foi utilizada uma matriz convexa para a determinação do contorno e 
contato proximais mesiais. 

5 Coloca-se uma camada de Esmalte A3 (3M™ Filtek™ Z350 XT A3E) 
e se faz o acabamento com uma broca multilaminada de polimento.



4 5

Observações:

• Para as restaurações tipo Classe III, recomenda-se a confec-
ção de um bisel vestibular longo com uma broca. É necessá-
rio polir as bordas perfeitamente com discos ou cones de 
borracha.

• A matriz convexa é ideal para estabelecer um bom ponto de 
contato.

6
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Restaurações Classe III em resina composta

Receita com
3M™ Filtek™ Z350 XT
Restaurador Universal

Dentina A4 + Corpo A4 = A4

Situação inicial

1

2 3

Descrição do Caso Clínico:

1 Paciente adulto com restaurações fraturadas no incisivo central e 
resina composta com manchamento no incisivo lateral.

2 Seleção de cor com as amostras A3 e A4 feitas com a   
3M™ Filtek™ Z350 XT, seguindo o guia de restaurações Single 
Shade para a 3M™ Filtek™ Z350 XT. 

3 A cor A4 é selecionada como a melhor opção.

4 Preparo final prévio ao procedimento adesivo. 

5 Inserção da camada de Dentina A4 (3M™ Filtek™ Z350 XT A4D), 
deixando 0,5 mm de espaço para a camada de Corpo A4   
(3M™ Filtek™ Z350 XT A4B).

6 Inserção e adaptação da matriz interproximal, seguida da confecção 
da restauração da parede distal do incisivo central e aplicação da 
camada final, Corpo A4.



4 5 6

Observações:

•  Os guias de seleção de cor confeccionados com a   
3M™ Filtek™ Z350 XT, seguindo as receitas do StyleItaliano e 
a técnica incremental, irão auxiliar na correta seleção de cor e 
obtenção de resultados estéticos consistentes. 

• A fim de obter um contato proximal adequado, é recomenda-
do, inicialmente, que se faça a restauração de um elemento de 
cada vez, realizando o polimento interproximal com uma tira 
de lixa adequada. Após a confecção da primeira restauração, 
realiza-se a restauração do segundo elemento dental, inserin-
do uma segunda matriz e uma cunha de madeira no espaço in-
terproximal.

• A consistência ideal da 3M™ Filtek™ Z350 XT permite a es-
cultura da resina de dentina sem o uso de uma matriz. 
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3M™ Single Bond Universal  
Adesivo

3M™ Filtek™ Z350 XT  
Restaurador Universal

Versátil. Elevada resistência 
de união. Uso em qualquer 
superfície dental, com qualquer 
técnica de condicionamento 
ácido e sem sensibilidade pós-
operatória (virtual).*

Excelente estética para dentes 
anteriores, com elevada 
resistência para restaurações 
posteriores. Insuperável 
estética, excelente retenção 
de polimento e manuseio 
incomparáveis.* Em técnicas autocondicionantes e de 

condicionamento ácido total.

Produtos apresentados

StyleItaliano - Excelente estética, de forma simplificada!



Com 3M e StyleItaliano fica fácil criar res-
taurações de alto nível, de aspecto natural, 
e ainda com economia de tempo. Otimize 
seus resultados simplificando sua técnica.

StyleItaliano - Excelente estética, de forma simplificada!

3M™ Sof-Lex™  
Discos Espirais

Polimento semelhante à da 
pasta diamantada com a 
conveniência de um 
sistema emborrachado. 
Fácil e simples de usar. 
Múltiplos usos, pode ser 
esterilizado e reutilizado. 



StyleItaliano recomenda:

• 3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal    www.3M.com/Filtek

• Instrumentos ARTE de LM    www.lminstruments.com

Fotos dos casos clínicos, cortesia do StyleItaliano.

Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN
55144-1000 EUA

Por favor, recicle.
Impresso no Brasil.

Visite www.3m.com.br

3M, “Ciência. Aplicada à vida.”, Filtek, Sof-Lex são marcas 
registradas da 3M o da 3M Deutschland GmbH.
Todas as outras marcas não são propriedade da 3M 
© 2017, 3M. Todos os direitos reservados.

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


