Admira® Fusion

Admira Fusion
Materiais de restauração de ORMOCER®
nano-híbridos

Admira® Fusion
EXCLUSIVAMENTE À BASE DE CERÂMICA
A inovadora tecnologia de ORMOCER® – desenvolvida pelo Instituto Fraunhofer para a investigação de silicatos – foi
empregada pela VOCO, pela primeira vez, em 1999. A partir de então, esta tecnologia virada para o futuro continuou a
ser investigada e aprimorada sistemática e meticulosamente. O objetivo era trazer ao mercado um material de restauração de ORMOCER® que prescindisse por completo dos monómeros convencionais. Para além disso, deveria ser implementada a tecnologia de nano-híbridos desenvolvida pela VOCO e utilizada pela primeira vez no compósito Grandio.
Daí surgiram os extraordinários materiais de restauração de ORMOCER® nano-híbridos da linha Admira Fusion!

Por dentro da “Pure Silicate Technology”
A substância química de base utilizada quer para as cargas

Graças a esta extraordinária “Pure Silicate Technology”, o

inorgânicas (nanopartículas e partículas de vitrocerâmica),

Admira Fusion é o primeiro material de restauração do

quer para a matriz de resina – sendo esta a grande inovação

mundo a ser fabricado exclusivamente à base de cerâmica,

de todos os produtos Admira Fusion – é o óxido de silício.

pelo que apresenta apreciáveis vantagens.
Nanopartícula

Resina de ORMOCER®

Vitrocerâmica

Imagem à esquerda: micrografia eletrónica de transmissão (MET) com aumento de 20.000 x; fonte: Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Universidade de Rostock
Imagem à direita: Desenho esquemático da MET e legendas explicativas

ORMOCER® = altamente biocompatível
Os produtos Admira Fusion não contêm monómeros clássi-

inorgânica com um ótimo grau de reticulação. De modo

cos como o Bis-GMA, TEGDMA ou HEMA e, portanto, não

geral, atribui-se ao Admira Fusion uma “excelente biocompa-

libertam nenhum destes monómeros após a polimerização.

tibilidade”.[1]

As ORMOCER es (organically modified ceramic) constituem®

se de moléculas grandes e pré-condensadas de uma matriz

[1] Leyhausen et al., Faculdade de Medicina de Hannover, relatório para a VOCO, 2015.

Admira® Fusion
Admira® Fusion
UNIVERSAL. BIOCOMPATÍVEL. ESTÉTICO.
Com o Admira Fusion é possível realizar restaurações an-

fácil e rápido de polir, o Admira Fusion possui uma elevada

teriores e posteriores da mais alta qualidade. A inovadora

dureza superficial, o que garante a obtenção de restaurações

tecnologia ORMOCER , aliada à consagrada tecnologia de

íntegras e esteticamente estáveis a longo prazo. Dependendo

nano-híbridos, oferece-lhe a possibilidade de trabalhar com

das exigências de cada caso, pode utilizar-se o sistema de

um material que estabelece novos parâmetros em termos

uma só cor ou o sistema de múltiplas cores do Admira Fusion.

de manuseamento, bem como relativamente à resistência e

Para tanto, estão disponíveis três níveis de translucidez e

estabilidade. Comprove por si mesmo: graças à sua con-

opacidade, e as dez cores universais da escala Vita propor-

sistência plástica e não pegajosa, o material modela-se e

cionam o equilíbrio perfeito para a obtenção de um resultado

adapta-se perfeitamente às paredes cavitárias. Além de ser

natural, ainda que com apenas uma cor.

®

10 cores Vita universais –

4 cores especiais muito úteis

4 cores opacas de dentina

perfeitas para o uso diário

em situações particulares

proporcionam um trabalho de
alta estética

Casos clínicos

Fratura de esmalte e dentina no dente
21

Modelagem do núcleo de dentina
(OA2) e do bordo incisal (I)

Aplicação da última camada (A2) e
adaptação final do dente

Resultado estético após o polimento

Restaurações de amálgama em más
condições nos dentes 46 e 47

Cavidades preparadas

Modelação do material de restauração
ainda com consistência plástica (A2)

Restaurações após o acabamento e
polimento

Fonte: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brasil

O Admira Fusion introduz novos parâmetros para os materiais utilizados na dentisteria restauradora. A partir
de agora é possível realizar restaurações diretas exclusivamente à base de cerâmica – com a mesma facilidade
que já conhece dos trabalhos com compósitos de boa qualidade.
Com o Admira Fusion, poderá oferecer aos seus pacientes restaurações estéticas com uma qualidade nunca
antes conhecida.

84 % w/w

300 %
radiopacity

Característica:
Cargas inorgânicas e matriz de resina exclusivamente à
base de óxido de silício, sem conter nenhum monómero
clássico.

Vantagem:
Máxima biocompatibilidade[1], risco de alergia minimizado.
[1] Leyhausen et al., Faculdade de Medicina de Hannover, relatório para a VOCO, 2015.

Alto brilho após o polimento

Dureza superficial

[MHV]
160
140
120

Característica:

100

Dureza superficial extremamente elevada (141 MHV)

80

e, ao mesmo tempo, fácil polimento.

60
40

Vantagem:

20
0

Restaurações estáveis e com superfícies lisas
Admira Fusion

Ceram
X Mono

Filtek
Supreme XTE

Kalore

Fonte: Prof. Dr. D. Behrend, Universidade de Rostock, 2014

Tetric
EvoCeram

Venus
Diamond

resistem otimamente às cargas mastigatórias diárias e
dificultam a adesão de microrganismos.

shrinkage
1.25%

Característica:
Mínima contração de
polimerização (1,25 % v/v)
e tensão de contração
particularmente baixa
(3,87 MPa).

Tensão de contração [MPa]

Admira® Fusion

6

Quixfil
Tetric EvoCeram
Bulk Fill

5

Tetric EvoCeram

4

Vantagem:
Excelente ajuste marginal,

2

restaurações a longo prazo.

Filtek Bulk Fill
Posterior
Filtek Supreme XTE
Ceram X Mono

7

3

para a integridade das

Compósitos à base de
metacrilatos

8

Admira Fusion
Admira Fusion x-tra

0,5

1

1,5

2

2,5

Contração de polimerização [% v/v]
Fonte: Ensaio interno, VOCO, 2014

Inicial

Após duas
semanas de
imersão em
vinho tinto

Admira Fusion
A3

Venus Diamond
A3

Tetric EvoCeram
A3

Característica:
Extremamente estável, até mesmo sob condições desfavoráveis (duas semanas de imersão em vinho tinto).

Vantagem:
Ceram X Mono, Filtek Bulk Fill Posterior, Filtek Supreme XTE, Kalore, Quixfil,
Tetric EvoCeram, Tetric EvoCeram Bulk Fill, Venus Diamond e Vita não são
marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.

Restaurações com estética permanentemente estável,
para a máxima satisfação dos seus pacientes.

Admira® Fusion Flow
FLUIDO. BIOCOMPATÍVEL. ESTÉTICO.
Sabe valorizar os materiais de restauração fluidos e as suas qualidades especiais? Então, com o ORMOCER® nano-híbrido
Admira Fusion Flow em mãos, terá o material perfeito para executar restaurações com um extraordinário grau de qualidade, estética e, sobretudo, biocompatibilidade. Assim como no Admira Fusion pastoso, a notável “Pure Silicate Technology”
também é empregada no Admira Fusion Flow. Deste modo, a partir de agora, poderá executar restaurações diretas, quer
rotineiramente, quer em situações especiais, utilizando um compósito fluido feito exclusivamente à base de cerâmica.

Inovador e prático

Versátil e estético

Graças à sua inovadora tecnologia ORMOCER , o

O compósito fluido está disponível em 12 cores absoluta-

Admira Fusion Flow apresenta uma contração volumétrica

mente estáveis e perfeitamente harmonizadas com as cores

bastante baixa (2,75 %) e uma tensão de contração muito

do Admira Fusion. Assim, o Admira Fusion Flow permite

baixa (7,27 MPa). Portanto, particularmente em cavidades

realizar, muito comodamente, restaurações com uma estética

com um fator C elevado, o Admira Fusion Flow consiste

duradoura.

®

numa base ideal e um excelente complemento para o
material de restauração universal Admira Fusion.

As cores especiais BL (bleach-light) e WO (white-opaque)
permitem atender a necessidades especiais. A cor BL é

Além disso, o Admira Fusion Flow possui uma elevada

adequada para dentes branqueados e uso em dentisteria

dureza superficial, bem como uma grande facilidade e boas

pediátrica. A cor WO é ideal para bases de restaurações

propriedades de polimento, pelo que é capaz de oferecer

em casos de zonas de dentina escurecida ou núcleos, por

soluções estéticas de primeira classe.

exemplo.

Caso clínico

Cárie mesial no dente 12 e cárie
distopalatina no dente 11

Preparação das cavidades de acordo
com as regras da técnica de restauração adesiva

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha

Manuseamento inteligente
O Admira Fusion Flow é um material tixotrópico com a
propriedade “flow on demand”. A grande vantagem conferida
por esta propriedade é que o material se torna fluido quando
submetido à pressão, mas mantém depois a forma para a
fotopolimerização, permanecendo onde deve estar. Graças à
sua extraordinária fluidez, o material cobre as paredes cavitárias por completo, adaptando-se perfeitamente às mesmas.
Até mesmo zonas retentivas e preparações em túnel podem
ser preenchidas sem qualquer problema.

Aplicação fácil e escoamento ideal do
Admira Fusion Flow

Excelente resultado obtido com o
Admira Fusion Flow / Admira Fusion

Admira® Fusion Flow
Admira® Fusion Flow
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO DE ORMOCER® NANO-HÍBRIDO

Indicações

Vantagens

Restaurações de pequenas cavidades e selagem de fissuras
estendidas

• O primeiro material de restauração fluido do mundo
exclusivamente à base de cerâmica
– Pure Silicate Technology, isto é, cargas inorgânicas e
		 matriz de resina exclusivamente à base de óxido de silício
– não contém monómeros convencionais

Preenchimento de áreas retentivas
Forramentos ou bases cavitárias
Restauração de cavidades de classes III a V
Reparações em restaurações, facetas e provisórias
Cimentação de peças protéticas translúcidas
Fixação e ferulização de dentes com mobilidade

Apresentações
REF 2816

Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), escala de cores,
acessórios

REF 2146

• Graças à mais inovadora tecnologia ORMOCER®
– apresenta uma contração de polimerização mínima
		 (2,75 % v/v) e uma tensão de contração particularmente
		 baixa em relação a todos os outros compósitos de
		 restauração fluidos convencionais
– é inerte, ou seja, altamente biocompatível e extremamente
		 resistente a alterações de cor
• „Flow on demand“ – só se torna fluido quando submetido
à pressão e à movimentação. Depois de aplicado é tão
consistente, que não escorre para fora da cavidade.
• Excelente molhamento, por isso cobre perfeitamente as
paredes da cavidade

Cânulas de aplicação tipo 41, 100 un.

Cor

Seringa 2 × 2 g

Cor

Seringa 2 × 2 g

A1

REF 2818

B2

REF 2825

A2

REF 2819

C2

REF 2826

A3

REF 2820

Incisais

REF 2828

A3.5

REF 2821

OA2

REF 2829

A4

REF 2822

BL

REF 2831

B1

REF 2824

WO

REF 2832

• A seringa antiescorrimento e antigotejamento NDT®,
patenteada pela VOCO, proporciona precisão e segurança
durante a aplicação do material. Desta forma, as perdas de
material tornaram-se coisa do passado.
• 12 cores para restaurações estéticas, em perfeita harmonia
com o Admira Fusion pastoso
• Excelentes qualidades de manipulação, fácil polimento
de alto brilho e elevada dureza superficial para ótimos
resultados a longo prazo
• Compatível com todos os adesivos convencionais

74 % w/w

240 %
radiopacity

shrinkage
2.75%

Admira® Fusion x-tra
Rápido. BIOCOMPATÍVEL. Bulk-Fill.
O Admira Fusion x-tra é a versão “bulk-fill” do Admira Fusion. Isto quer dizer que é possível aplicar o material de
restauração em camadas com espessura de até 4 mm e polimerizá-lo seguramente. Dessa forma conseguem-se restaurações posteriores rápidas e, portanto, mais económicas. Facilita ainda mais o trabalho a cor Universal (U), com a
qual é possível obter resultados estéticos graças à sua adaptação “camaleónica” aos tecidos dentários circundantes.

Excelente adaptação marginal
As moléculas especiais de ligação Ormocer® do Admira

nas grandes cavidades restauradas “em bloco”, uma adap-

Fusion x-tra conferem ao material uma contração volumérica

tação marginal ideal, contribuindo de forma decisiva para o

mínima (1,25 % v/v), aliada a uma tensão de contração muito

êxito duradouro da restauração.

baixa (3,87 MPa). Ambos os fatores proporcionam, sobretudo

Compósito à base de metacrilato

Admira® Fusion x-tra

Elevado grau de contração

Baixo grau de contração

Alta qualidade com uma única cor universal
O Admira Fusion x-tra permite não apenas realizar restau-

da complicada seleção de cores graças à cor universal. Ao

rações posteriores de alta qualidade no que toca a proprie-

mesmo tempo, os resultados estéticos convincentes contri-

dades materiais, mas também prescindir ocasionalmente

buem para a satisfação dos seus pacientes.

Caso clínico

Restauração do dente 45 em más
condições
Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha

Cavidade preparada para receber a
restauração

Aplicação do Admira Fusion x-tra em
camadas de 4 mm

Resultado funcional e estético

Admira® Fusion x-tra
Admira® Fusion x-tra
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO DE ORMOCER® NANO-HÍBRIDO
Indicações

Vantagens

Restaurações posteriores de classes I e II

• Material de restauração “bulk-fill” exclusivamente à base
de cerâmica

Base para restaurações de classes I e II

• Rápido e de alta qualidade – polimerização segura de
camadas com 4 mm

Restaurações de classe V
Fixação e ferulização de dentes anteriores
Reparação de facetas, defeitos no esmalte e materiais
especiais para coroas e pontes provisórias
Selagem de fissuras ampliadas
Restauração de dentes decíduos

• Graças à mais inovadora tecnologia ORMOCER®
– apresenta a menor contração de polimerização
		 (1,25 % v/v) e uma tensão de contração particularmente
		 baixa, para um ótimo selamento marginal
– é inerte, ou seja, altamente biocompatível e extremamente
		 resistente a alterações de cor

Reconstrução de cotos

• Excelentes qualidades de manipulação, fácil polimento de
alto brilho e elevada dureza superficial para ótimos
resultados a longo prazo

Apresentações

• Cor universal com efeito camaleónico

REF 2810

Seringa 3 g universal

REF 2811

Caps 15 × 0,2 g universal

REF 9301

Dispenser – Caps

84 % w/w

300%
radiopacity

• Compatível com todos os adesivos convencionais
• Idêntico ao Admira Fusion em termos de propriedades
materiais – um sistema em harmonia perfeita

shrinkage
1.25%

max. 4 mm

Admira® Fusion x-base
FLUIDO. BIOCOMPATÍVEL. BULK-FILL.
O Admira Fusion x-base, a versão “bulk-fill” fluida, assim como o Admira Fusion x-tra, permite a polimerização de
camadas com até 4 mm de espessura. Em virtude da sua capacidade de “autonivelamento” e do seu escoamento
ideal, o Admira Fusion x-base pode ser trabalhado rápida e facilmente, distinguindo-se por uma excelente adaptação
às paredes da cavidade.

Um “plus” de segurança

Contração volumétrica

[% v/v]

Particularmente em zonas de difícil acesso, a inserção de
incrementos de um material condensável pode ser um grande desafio. Em incrementos com até 4 mm de espessura, o
Admira Fusion x-base fluido polimeriza seguramente, proporcionando rapidez e eficiência ao trabalho. O “autonivelamen-

4
3,5
3
2,5

to” e a excelente adaptação às paredes cavitárias oferecem
ainda mais vantagens relativamente ao manuseamento. Após
a fotopolimerização, basta aplicar mais uma camada de
cobertura oclusal.

2
1,5
1

Estas características, combinadas com uma contração volumétrica extremamente baixa (2,5 % v/v), permitem restaurar grandes cavidades com segurança e obter um perfeito
selamento marginal.

0,5
0

Admira
Fusion
x-base

BeautifilBulk
Flowable

Filtek
Bulk Fill
Flowable
Composite

SDR

Tetric
EvoFlow
Bulk Fill

Venus
Bulk Fill

Fonte: Ensaio interno, 2017

Caso clínico

Cárie oclusal no dente 36

Cavidade preparada para se prosseguirem os passos preliminares da
técnica de restauração adesiva

Condicionamento do esmalte dentário

Aplicação do adesivo Futurabond M+

Aplicação do Admira Fusion x-base em
camadas de 4 mm

Fotopolimerização

Aplicação do Admira Fusion para a
camada oclusal e fotopolimerização

Resultado funcional e estético

Fonte: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munique / Alemanha

Admira® Fusion x-base
Admira® Fusion x-base
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO DE ORMOCER® NANO-HÍBRIDO
Indicações

Vantagens

Base para restaurações de classes I e II

• Exclusivamente à base de cerâmica

Forro cavitário, utilizado como primeira camada sob restaurações diretas de classes I e II

• Rapidez e qualidade – bases de restauração de 4 mm num
simples passo

Restaurações pequenas de classe I que não estejam sujeitas
a cargas oclusais, de acordo com as técnicas minimamente
invasivas

• Graças à mais inovadora tecnologia ORMOCER®
– mínima contração de polimerização (2,5 % v/v) e uma
		 tensão de contração particularmente baixa, para uma
		 ótima adaptação marginal
– é inerte, ou seja, altamente biocompatível e extremamente
		 resistente a alterações de cor

Restaurações de classes III e V
Selagem de fissuras ampliadas
Preenchimento de áreas retentivas
Reparação de pequenos defeitos de esmalte
Reparação de pequenos defeitos em restaurações estéticas
indiretas
Reparação de materiais provisórios para coroas e pontes

• Capacidade de escoamento ideal para uma perfeita
adaptação
• Excelentes propriedades de manuseamento, mesmo em
zonas de difícil acesso
• Fornecido na seringa antigotejamento NDT®
• Compatível com todos os materiais de restauração de
compósito / ORMOCER® e adesivos convencionais

Reconstrução de cotos

Apresentações
REF 2812

Seringa 2 × 2 g universal, acessórios

REF 2148

Cânulas de aplicação tipo 46, 100 un.

72 % w/w

250%
radiopacity

shrinkage
2.5%

max.
4 mm

Beautifil-Bulk Flowable, Filtek Bulk Fill Flowable Composite, SDR, Tetric
EvoFlow Bulk Fill e Venus Bulk Fill não são marcas comerciais registadas da
VOCO GmbH.

Admira® Fusion
Admira® Fusion
Material de restauração de ORMOCER® nano-híbrido, universal
Indicações

Vantagens

Restaurações de classes I a V

• O primeiro material de restauração do mundo
exclusivamente à base de cerâmica
– Pure Silicate Technology, isto é, cargas inorgânicas e
		 matriz de resina exclusivamente à base de óxido de silício
– não contém monómeros convencionais

Base para restaurações de classes I e II
Reconstrução de dentes anteriores fraturados
Facetas em dentes anteriores com alterações de cor

• Graças à mais inovadora tecnologia ORMOCER®
– apresenta a menor contração de polimerização
		 (1,25 % v/v) e uma tensão de contração particularmente
		 baixa em relação a todos os outros compósitos de
		 restauração convencionais
– é inerte, ou seja, altamente biocompatível e extremamente
		 resistente a alterações de cor

Correções estéticas de forma e cor
Fixação e ferulização de dentes anteriores
Reparação de facetas, pequenos defeitos no esmalte e
materiais especiais para coroas e pontes provisórias
Selagem de fissuras ampliadas

• De uso universal, satisfaz os mais exigentes requisitos
restauradores, quer na região anterior, quer na posterior
– opacidade e translucidez perfeitamente harmónicas, para
		 resultados naturais
– a gama de cores perfeitamente selecionadas proporciona
		 grande versatilidade ao trabalho com o sistema de uma
		 só cor ou de múltiplas cores

Restauração de dentes decíduos
Reconstrução de cotos
Inlays de compósito

• Excelentes qualidades de manipulação, fácil polimento de
alto brilho e elevada dureza superficial para ótimos
resultados a longo prazo
• Compatível com todos os adesivos convencionais

Apresentações
REF 2750

Set + Bond
seringa 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra),
escala de cores + Futurabond U SingleDose 20 un., acessórios

REF 2780

Set + Bond
Caps 75 × 0,2 g (15 × cada cor: A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra), escala de cores + Futurabond U
SingleDose 20 un., acessórios

REF 2778

Embalagem de amostra
Caps 9 × 0,2 g (3 × cada cor: A2, A3, A3.5), Admira Fusion Flow
seringa 2 g A3, Admira Fusion x-tra Caps 3 × 0,2 g universal,
acessórios

REF 2752

Escala de cores

Cor

Seringa 3 g

Caps 15 × 0,2 g

Cor

Seringa 3 g

Caps 15 × 0,2 g

Cor

Seringa 3 g

Caps 15 × 0,2 g

A1

REF 2754

REF 2782

B1

REF 2762

REF 2790

OA3

REF 2772

REF 2800

A2

REF 2755

REF 2783

B2

REF 2763

REF 2791

OA3.5

REF 2773

REF 2801

A3

REF 2756

REF 2784

B3

REF 2764

REF 2792

BL

REF 2775

REF 2803

GA3.25

REF 2757

REF 2785

C2

REF 2766

REF 2794

Incisais

REF 2776

REF 2804

A3.5

REF 2758

REF 2786

D3

REF 2768

REF 2796

Mixed

–

REF 2806*

A4

REF 2759

REF 2787

OA1

REF 2770

REF 2798

GA5

REF 2760

REF 2788

OA2

REF 2771

REF 2799

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemanha
Linha Gratuita: 00 800 44 444 555
Fax:
+49 (0) 4721-719-140
info@voco.com
www.voco.dental

VC 84 002812 PT 0418 V

Encomendas:

*(3 × cada cor: B1, B3, D3, BL, Incisais)

