
Restofill is een nanohybride composiet (76% vulstof) op basis van MNPT (multi nano-sized particles 
distribution technology). Restofill combineert zijn uitstekende mechanische eigenschappen met  
een hoge esthetiek voor esthetische en duurzame restauraties.

Klinische voordelen

Tinten
De 10 tinten Restofill tinten, waaronder de belangrijkste tinten Vita©, twee opake tinten en een Bleach-tint, maken alle soorten restauraties mogelijk, 
zowel posterieur als anterieur.

Esthetisch beeld

Productinformatie
-  Spuit van 4 g
-  20 x capsules van 0,25 g
-  Medisch hulpmiddel van klasse IIa

Verschillende referenties beschikbaar

Kenmerk Voordeel Meerwaarde
Laag krimppercentage (2,4%) Uitstekende randintegriteit Duurzaamheid van de restauratie

MNPT-technologie

Optimale manipulatie Plakt niet, valt niet uit elkaar

Diversiteit in de grootte van de vulstof Hoge esthetische vormgeving

Hoge radio-opaciteit Betere visuele controle van de restauratie
Hoge druksterkte (275 MPa) en 
buigsterkte (145 MPa) Uitstekende randintegriteit Duurzaamheid van de restauratie

Beschikbaar in 10 tinten Bestrijkt alle klinische casussen Breed esthetisch assortiment en vereenvoudig-
de tintkeuze

Spuit- en capsulesysteem Veelzijdigheid in gebruik Aangepast aan alle klinische casussen

A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 A20 A30 Bleach

Anatomisch herstel met Restofill door Erik-Jan Muts (MP3 Tandartsen)
Bij Sandro (42) zijn drie oude composiet restau-
raties vervangen in verband met zowel primaire 
als secundaire cariës. Het te restaureren gebied 
is eerst geïsoleerd met rubberdam (afbeelding 
1), waarna de oude restauraties zijn verwijderd. 
Na verwijdering wordt er gezandstraald en 
geëtst, waarna vervolgens de primer en bonding 
worden aangebracht. Volgens het biomimetische 
concept wordt daarna eerst een hele dunne laag 
(maximaal 0.5mm dik) flowable aangebracht en 
gepolymeriseerd (afbeelding 2). 

Deze laag wordt gedurende 5 minuten met rust 
gelaten en zorgt voor een vergelijkbaar sterke 
hechting aan zowel glazuur als dentine! Dit geeft 
ons de tijd om het matrix systeem aan te brengen. 

Van een klasse II wordt een klasse I restauratie 
gemaakt door eerst de wanden op te bouwen met 
composiet (Restofill A2) – (afbeelding 3). Daarna wordt 
een kern opgebouwd met composiet (Restofill A3.5) en 
vervolgens de knobbels (Restofill A2) (afbeelding 4).

De knobbels worden stuk voor stuk gemodel-
leerd. Na modellatie worden wat kleuraccenten 
aangebracht. Vervolgens wordt alles gepolijst en 
schoongemaakt (afbeelding 5).  Na verwijde-
ring van de rubberdam wordt de occlusie nog 
iets aangepast en is de behandeling afgerond 
(afbeelding 6). 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4 Afbeelding 5 Afbeelding 6

RESTAURATIE  I  NANOHYBRIDE COMPOSIET - RESTOFILL
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NIEUW

✔️ Laag krimppercentage 
✔️ Hoge druksterkte en buigsterkte 
✔️ Beschikbaar in 10 tinten

Restofill
Fotopolymeriseerbaar nanohybride

restauratief composiethars

Ga naar onze webshop
www.septodont.be

Bestellen? 

Capsules € 49,50

Spuit € 32,00
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