
Restauração perfeita 
com Tecnologia SonicFill ™
SonicFill ™– Sistema restaurador rápido e  
prático para dentes posteriores.
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Preenchimento único

Um único passo para a 
restauração completa.

Sistema restaurador
A tecnologia do SonicFill é diferente de qualquer outro material do 
mercado. 

A resina SonicFill, além da propriedade de ser uma resina com alta 
concentração de partículas (83,5% de concentração por peso), possui 
modificadores especiais capazes de reagir à energia sônica. Essa 
energia é aplicada através da peça de mão que reduz a viscosidade 
da resina em até 87%, garantindo uma precisa e rápida adaptação às 
paredes da cavidade.

Quando a energia sônica é interrompida, a resina volta ao seu estado 
inicial (mais viscoso), permitindo uma melhor escultura da anatomia 
dental.

O processo patenteado de ativação sônica da resina do SonicFill 
reduz significativamente a viscosidade da resina para preencher a 
cavidade rapidamente. Dentistas que utilizam o SonicFill reduzem o 
tempo de preenchimento, adaptação, escultura e polimerização das 
suas restaurações.  

Características e benefícios.
PRÁTICO

  Preenche em um único passo cavidades de até 5 mm.
  Reduz a necessidade de trabalho a quatro mãos e requer utilização de poucos instrumentos. Menor tempo de procedimento.

CONFIÁVEL
  A baixa viscosidade da resina permite uma melhor adaptação nas paredes da cavidade e a atuação sônica minimiza bolhas na restauração.
  Material restaurador de baixa contração e baixo estresse de contração durante a polimerização.

FÁCIL
  Pequena ponta ergonômica unidose permite fácil acesso à cavidade.
  Acionamento pelo pedal com 5 configurações de velocidades para aplicação da resina.
  Fácil manipulação - não gruda no instrumento, não é pegajoso e possui uma excelente modelagem.

O Sistema SonicFill permite realizar restaurações posteriores em 
um único passo. É um sistema de fácil utilização, que combina 
as vantagens de uma resina de alta fluidez às de uma resina 
universal.  O Sistema SonicFill é constituído por uma peça de 
mão que permite a ativação sônica de uma resina especialmente 
projetada e distribuída pela Kerr, a resina SonicFill. 

Técnicas restauradoras.

Procedimento

Vantagens de uma restauração  
posterior rápida.
A restauração de resina em dentes posteriores sempre foi um 
procedimento tedioso, que consome muito tempo. SonicFill é o 
primeiro sistema de restauração capaz de preencher uma cavidade 
de até 5 mm em um único passo, sem necessidade de adicionar 
camada de cobertura.

Agora você tem a possibilidade de preencher, adaptar e 
polimerizar uma restauração posterior com um único material de 
preenchimento.

 
O resultado: 

  Preenchimento único.

  Não precisa de camada incremental.

  Fácil manipulação.

  Não pegajosa. Não gruda na espátula.

  Fácil de esculpir.

 
Resultado estético SonicFill:

Herculite Ultra*  

* Imagem para fins de comparação estética, produto não disponível para comercialização.  

SonicFill
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Da ativação à fluidez eficiente

Técnica tradicional 

Resina universal em camadas
incrementais

Duas camadas

Resina fluida (bulk fill) 
com a última camada 
de resina universal

Resina bulk fill de alta 
viscosidade com resina
flow liner (duas camadas)
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Alta performance.

Radiopacidade  
 
A radiopacidade de SonicFill é superior ao esmalte e a dentina.  
Esta radiografia ilustra sua alta capacidade de adaptação.

Dados internos Kerr. Disponível mediante solicitação.

Estudo conduzido por Jeffrey Y. Thompson, NOVA University.  
Dados disponíveis mediante solicitação.

SonicFill

Resistência à Compressão  
 
Testes in vitro têm mostrado que SonicFill é uma das melhores e 
mais fortes resinas restauradoras disponíveis.

Estresse de contração 
 
Resina de alta concentração de cargas, gerando uma menor 
contração. O SonicFill foi comparado a outros produtos e os 
resultados mostraram cerca de 30% menos estresse de contração.

Estudo conduzido por Jeffrey Y. Thompson, NOVA University.  
Dados disponíveis mediante solicitação.

SonicFill

Contração volumétrica 
 
A Resina SonicFill apresenta 83,8% de carga por peso e baixa 
contração volumétrica (1,69%).

- 30% 

Profundidade de polimerização 5 mm      
 
Níveis maiores de foto-iniciadores no material restaurador 
permitem uma profundidade de polimerização de 5 mm completa 
em 20 segundos com uma fonte de luz de 550 mW/cm². A alta 
translucidez não compromete a estética. 

Os dentistas que utilizam SonicFill, em comparação com a técnica 
convencional por incrementos, experimentaram uma economia 
de tempo de aproximadamente 30%. Esta economia de tempo 
se deve ao procedimento de passo único (5 mm). O resultado é 
que você pode ir do preenchimento ao polimento em menos de 3 
minutos!

Dentistas que utilizam SonicFill podem reduzir o tempo de  
suas restaurações.

Método convencional

Sistema SonicFill™

Tempo

Vá do preenchimento ao polimento 
em menos de 3 minutos

Restaurações 
prontas em 
3 minutos!

O Sistema rápido 
de restauração.

Resultados previsíveis 
A mudança da viscosidade após a ativação sônica da resina permite uma melhor adaptação às paredes da cavidade. A resina, em sua fase de 
modelagem, responde bem às forças de cisalhamento e permite uma justa adaptação à cavidade, gerando boa previsibilidade nos resultados 
obtidos com SonicFill.

Estudos independentes in vitro.
A tecnologia de restaurações de passo único de até 5 mm de profundidade foi testada e validada em estudos independentes na Europa e EUA. 
Os resultados mais importantes são de estudos in vitro que investigaram a integridade marginal da dentina e do esmalte.

Integridade Marginal em Esmalte

Esmalte inicial  (%) Esmalte após termociclagem  (%)

Integridade Marginal na Dentina

Estudo conduzido por Prof. Roland Frankenberger, Universidade 
de Marburg. Dados disponíveis mediante solicitação.

Estudo conduzido por Prof. Roland Frankenberger, Universidade 
de Marburg. Dados disponíveis mediante solicitação.

Dentina inicial (%) Dentina após termociclagem (%)



Manter a pressão moderada na 
ponteira e girar a peça de mão 
no sentido horário. Isso irá 
rosquear a ponteira no lugar.

3
Certifique-se de que a ponteira 
está totalmente encaixada. 

Selecionar a taxa de distribuição 
na parte inferior da peça de 
mão. 5 sendo a mais rápida e 1 
sendo a mais lenta. Nos 
primeiros usos recomenda-se 
utilizar em velocidade média.

4

5
Posicione a ponteira no fundo 
da cavidade. Obs.: a cunha foi 
omitida da imagem para melhor 
visualização.

6

Após preparar o dente, colocar 
a matriz e aplicar o sistema 
adesivo, puxe para remover as 
tampas de proteção.

Insira a ponteira (unidose) 
empurrando-a contra a peça de 
mão, o embolo será empurrado 
para dentro da ponteira, é normal 
sentir resistência nesse passo.

1 2

Fácil acesso à cavidade. 
A ponta aplicadora de pequeno diâmetro, especialmente produzida para a Unidose SonicFill, permite fácil acesso à cavidade.  
Ao mesmo tempo, o ângulo da ponta permite o acesso a qualquer parte do dente.

Ponta convencional: 
Ø 2,5 mm

Ponta do Sonicfill:  
Ø 1,5 mm 

Aplicação com peça de mão SonicFill.
O anel regulador na base da peça de mão SonicFill também permite 
ajustar a velocidade de aplicação com 5 velocidades diferentes. O 
ajuste 5 corresponde à velocidade mais rápida; o ajuste 1 é a mais 
lenta. A viscosidade fluida atingida através da ativação sônica é 
concebida independente da velocidade selecionada.

O acoplamento MULTIflex
O SonicFill é uma peça de mão acionada a ar que pode ser 
acoplada a qualquer unidade de tratamento. O seu acoplamento 
MULTIFlex facilita seu uso, permitindo alternar o uso entre 
diversos outros produtos KaVo como:

• Turbina EXTRAtorque 503C.

• ULTRAjet flex.

• SONICflex.

• SonicFill.

Limpeza e manutenção
A manutenção e limpeza da peça de mão do SonicFill é muito 
simples, seguindo materiais e procedimentos idênticos* a outras 
peças de mão KaVo. 

Controle por pedal.

O sistema SonicFill permite uma precisa quantidade de 
dispensação da resina através do acionamento por pedal. 

Comparação da quantidade de resina dispensada em 15s. com 
configurações 5 e 1.

15  
seg. Configuração 5

Configuração 1

Peça de mão SonicFill é usada com  
Acoplamento MULTIflex KaVo.

Ponteira com geometria projetada para maximizar a transferência da energia sônica (produzida pela peça de mão) e promover 
uma fácil distribuição nas cavidades dos dentes posteriores.

Corpo da câmara onde a resina é acondicionada. O volume de material restaurador é de 20% a 30% superior comparado com 
outras ponteiras unidoses.

A cápsula unidose é protegida por capas vermelhas na ponta e base do corpo. As proteções devem ser removidas antes do uso.

A energia sônica é produzida pela peça de mão e transferida para ponteira unidose aumentando a fluidez da resina em 87% 
aproximadamente.

O avanço do pistão dentro da peça de mão dispensa a resina enquanto a energia sônica é aplicada.

O anel regulador, na base da peça de mão, permite ajustar a velocidade de aplicação da resina.

A peça de mão usa acoplamento MULTIflex e pode ser utilizada em qualquer equipamento, por meio do acoplamento BORDEN/
MULTIflex ou com mangueiras MULTIflex. 

Conheça o Sistema SonicFill ™
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Conteúdo
20 pontas unidose de 0,3 g cada 

20 pontas unidose de 0,3 g cada 

20 pontas unidose de 0,3 g cada 

20 pontas unidose de 0,3 g cada

1 unidade 

1 unidade

Descrição
Resina SonicFill - A1

Resina SonicFill - A2

Resina SonicFill - A3

Resina SonicFill - B1

Peça de mão SonicFill

Peça de mão SonicFill
com adaptador MULTIflex

Referência
1011 5764 

1011 5765

1011 5766

1011 5767

30019426

30021159

* Esterilização após cada uso e lubrificação semanal com o KaVo UNIspray. O SonicFill, assim como outras 
peças de alta rotação, não deve ser submergido em água, líquidos desinfetantes ou cubas ultrassônicas.

Guia técnico
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Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns ítens mostrados ou mencionados 

são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor. Janeiro, 2017. 

Presente onde você estiver 

Para assistência técnica entre em contato com: 

falecom@kavo.com

 (47) 3451 0100 (opção 1, 2, 1).

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda     

Rua Chapecó 86, Joinville/SC - CEP 89221-040 - Fone: (47) 3451 0152

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 São Paulo/SP - Fone: (11) 3323 0500   

www.kerrdental.com.br  |  www.kavo.com.br 

ANTES UM GRUPO, AGORA UMA ÚNICA CORPORAÇÃO

Oficialmente, somos KaVo Kerr em todos os países do 

mundo a partir de agora. Unimos nossas forças para inspirar 

e ser inspirados, oferecendo um portfólio de Odontologia 

completo para os nossos clientes, melhorando o suporte local 

e garantindo a simplicidade de vendas, serviços e processos.

Parte fundamental da estratégia organizacional, a união 

garantirá o crescimento sustentável e a consolidação de uma 

empresa líder inovadora em tecnologias dentárias. Iremos 

além de antecipar as suas necessidades: ofereceremos 

produtos cada vez mais inteligentes e eficazes – reflexo da 

paixão pelo que fazemos todos os dias. Queremos que vocês 

vivam a melhor experiência junto conosco.

facebook.com/kavokerrla ident.com.br/kavokerr twitter.com/kavokerrinstagram.com/kavokerr

Use o pedal para ativar a peça 
de mão. Preencha a cavidade 
em um fluxo contínuo e 
constante. Mantenha a ponteira 
no fundo da cavidade e retire 
enquanto preenche.

A partir da superfície oclusal, 
pressione o material para 
assegurar que não haja lacunas 
entre o material e o dente. 
Adaptar a margem e remover o 
excesso com um instrumento. 
Em seguida esculpa a anatomia.

7 8

Fotopolimerizar a superfície 
oclusal. Para luzes melhores que 
550 mW/cm², 20 segundos são 
suficientes para todas as cores 
de resina. Remover a matriz.

9
Remover qualquer excesso de 
adesivo ou resina com um 
bisturi afiado.

Fotopolimerizar a face lingual e 
vestibular por mais 10 segundos.

10

Realizar o acabamento e 
polimento. Recomendamos 
utilizar polidores de borracha 
para melhores resultados.

11 12

Guia técnico


