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NOW eASIER THAN EVER
ACUM, MAI UȘOR CA NICIODATĂ

4 NUANȚE  = 
Restaurări strălucite 
și simple, de fiecare 
dată.

COD COMANDĂ CANT. SYRINGES

8565113 aura eASY Kit Capsule

20x4 0.25g complets

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY Cheie de culori

aura eASY Capsule Refill

8565020 20 ae1 – 0.25g

8565021 20 ae2 – 0.25g

8565022 20 ae3 – 0.25g

8565023 20 ae4 – 0.25g

COD COMANDĂ CANT. SYRINGES

8565112 aura eASY Kit Seringi

4x1 4g syringe (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY Cheie de culori

aura eASY Seringi Refill

8560020 1 ae1 – 4g

8560021 1 ae2 – 4g

8560022 1 ae3 – 4g

8560023 1 ae4 – 4g

Informații de comandă

Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
ultra universal restorative material

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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eASY – rezistă în timp

eASY manipulare ușoară 
și fără efort

eASY restaurări 
elegante

Consistență optimă, nelipicioasă  
– ușor de modelat și condensat.

Într-un amestec optim de particule 
de umplere și rășină, materialul 
se modelează armonios pentru 
restaurări rezistente și estetice de 
durată.

Cu o adâncime de fotopolimerizare 
de 3mm, o înaltă rezistență la 
îndoire și compresie, alături de 
componenta rășinincă cu indice de 
contracție marginală minim, veți 
obține restaurări solide și robuste.

2.21%
Compresie volumetrică minimă
aura eASY – tensiune de 
suprafață redusă pentru 
restaurări de durată

115
MPa

Excelentă rezistență la îndoire
aura eASY rezistă cu succes 
deformărilor majore, fără fracturare.

Restaurări reușite, mai ușor

După câteva zile de utilizare a compozitului aura în cabinetul meu,  
mi-am dat seama cu ușurință că cele patru nuanțe îmi sunt mai mult 
decât suficiente. Modelarea și potrivirea nuanțelor de aura se face la 
fel de ușor, astfel că restaurările sunt și rapide, și frumoase.

Dr Lori Trost, Medic Stomatolog

“

eASY – potrivirea nuanțelor pentru majoritatea restaurărilor 
anterioare și posterioare se face cu multă ușurință

Eliminați riscurile ghicirii nuanței corecte, alegând 
una dintre cele 4 nuanțe universale. 

Cu nuanțe echidistante în spectrul de saturație 
cromatică și similitudini reale cu sistemul Vita, 
compozitul aura eASY ușurează semnificativ 
customizarea nuanțelor utilizate zilnic. 

aura eASY simplifică procedurile zilnice, 
minimizează volumul instrumentarului folosit, 
ușurându-vă real munca în cabinet.

aura eASY – o decizie ușoară pentru cabinetul Dvs

• Rezistență crescută la uzură 

• Strălucire de finețe de fiecare dată

• Consistența nelipicioasă simplifică modelarea

• Stabilitate dimensională de durată

•  Amplasarea materialului se face rapid și ușor,  
în câteva secunde

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

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

Înainte Înainte După După

Înaltă rezistență la compresie
aura eASY prezintă o rezistență 
crescută în fața forțelor masticatorii.

375
MPa

Veți obține mai mult, cu un stoc de materiale mai mic.

Echivalență aproximativă față de Cheia de culori  
VITA Clasic


