
zerion® GI
Zircônia colorida para transmucoso da Straumann®

Zircônia de alta qualidade, colorida para transmucoso, produzida 
pela Straumann® para formadores de transmucoso e até arcadas 
completas

ESTÉTICA
Ambos os tons correspondem à coloração individual para transmucoso, para 
garantir que formadores de transmucoso e próteses protocolo discretos

RESISTÊNCIA
zerion® GI é um material durável indicado para estruturas de até 
arcada completa

ALTA QUALIDADE 
A alta qualidade da zircônia zerion® GI oferece durabilidade e garante um 
resultado protético previsível

Central de 
usinagem  
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Tonalidades disponíveis
 ► Restaurações zerion® GI (através de nossa solução de usinagem centralizada CARES®) 

estão disponíveis em 2 tonalidades de transmucoso (68 y 85)

Indicações disponíveis
 ► Para restaurações definitivas
 ► Até arcada completa

Indicação recomendada
Indicação possível
Indicação não possível (n/a)

BASEADA EM PILAR (DISPONÍVEL NA SOLUÇÃO CARES® X-STREAM™)

Coping sobre 
base de titânio

Coroa de contorno  
total sobre base  
de titânio

Estrutura para prótese 
fixa múltipla/prótese 
protocolo sobre base 
de titânio

Prótese fixa múltipla 
de contorno total  
sobre base de titânio

Coping sobre pilar 
CADCAM

Coroa de contorno 
total sobre pilar 
CADCAM

Estrutura para prótese 
fixa múltipla/prótese 
protocolo sobre pilares 
CADCAM

Prótese fixa múltipla 
de contorno total sobre 
pilares CADCAM

68 85 

DENTOSSUPORTADA

n/a n/a n/a n/a

Inlay Onlay Revestimento Coroa parcial Coping

Coroa de contor-
no total

Coroa  
telescópica

Estrutura para 
prótese fixa 
múltipla/prótese 
protocolo

Prótese fixa  
múltipla de  
contorno total

Revestimento 
vestibular
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Fluxo de trabalho

Composição química

Propriedades físicas

ETAPAS OPÇÕES

Acabamento Polimento 
Aplicação de coloração e glaze 
Disposição em camadas

Cimentação Adesiva
Autoadesiva
Convencional

PROPRIEDADES VALOR

Material Er, Y-TZP

Densidade [g/cm³] ≥ 6,0

Resistência flexural, de acordo com a norma ISO 6872 [MPa] ≥ 800

CTE (20 – 500°C) [10-⁶K-¹] 10,1 +/- 0,5

ELEMENTOS PESO

ZrO₂ + HfO₂ + Er₂O₃ + Y₂O₂ ≥ 99,0 %

Y₂O₂ + Er₂O₃ ≥ 4,5 – ≥ 9,5 %

HfO₂ ≤ 5 %

Al2O3 ≥ 0,01≤ 0,5 %

Outros óxidos ≤ 0,5 %
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Espessura parietal

≥ 9 mm² 

Corte transversal no conectorEspessura parietal da restauração

≥ 0,4 mm

DESIGN MÍNIMO DA RESTAURAÇÃO

Diretrizes para preparação
 ► A preparação não deve ter ângulos ou bordas afiadas
 ► A preparação do ombro deve conter bordas internas arredondadas e/ou chanfros
 ► A preparação deve conter superfícies retentivas para uma cimentação convencional
 ► Os cortes transversais devem ser ajustados em relação ao tamanho total da restauração
 ► A transição de um conector para uma coroa ou coping deve ser arredondada
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Esterilização
 ► Para as restaurações aderidas aos pilares, antes da instalação na boca do paciente, o pro-

duto deve ser esterilizado. Esterilize de acordo com os seguintes parâmetros, ou de acordo 
com as instruções de utilização do pilar, se forem diferentes.

MÉTODO CONDIÇÕES TEMPO DE SECAGEM

Calor úmido (Autoclave)
Deslocamento pré-vácuo

132°C / 134°C 
270°F / 273°F 
por 3 min

Prática local
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