
Guia rápido

Straumann® n!ce® Glass-Ceramic

Transforme o tempo gasto a fresar 
em tempo passado a sorrir.
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Produza a restauração com o programa específico1 para 
n!ce® Glass-Ceramic do seu sistema CADCAM. 

Alise o ponto de fixação com ferramentas padrão de fre-
sagem para cerâmica vítrica de dissilicato de lítio2.

Experimente a restauração, verifique e ajuste os pontos 
de contacto, se necessário.

1 2 3

Processamento da n!ce® Glass-Ceramic – 
apenas polimento

PRODUÇÃO POLIMENTO COLOCAÇÃO

Prepare o dente, digitalize e desenhe a restauração pretendida 
como habitualmente.

1

2 Efetue o polimento com um conjunto padrão de polimento 
para cerâmica vítrica de dissilicato de lítio (ou use uma 
pasta de polimento com um acessório de escovagem) 
para conseguir um acabamento natural de alto brilho3.

Limpe a restauração de n!ce® Glass-Ceramic num banho 
ultrassónico de água ou com um jato de vapor.

3 Condicione a restauração de n!ce® Glass-Ceramic (aplique 
o condicionamento ácido na superfície de união usando 
ácido fluorídrico em gel a 5 % durante 20 segundos e sila-
nize a superfície de união).

Limpe e condicione o dente preparado e simplesmente 
coloque a restauração de n!ce® Glass-Ceramic fresada 
com o sistema de cimentação adesiva4 para cerâmica 
vítrica de dissilicato de lítio.

Nota:
 ѹ Respeite as diretrizes de espessura mínima para a n!ce® Glass-Ceramic
 ѹ Não sujeite a restauração a polimento com jato de Al₂O₃ ou microsferas de polimento em vidro
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Produza a restauração com o programa específico1 para 
n!ce® Glass-Ceramic do seu sistema CADCAM. 

Alise o ponto de fixação com ferramentas padrão de fre-
sagem para cerâmica vítrica de dissilicato de lítio2.

Experimente a restauração, verifique e ajuste os pontos 
de contacto, se necessário.

1 2 3

Processamento da n!ce® Glass-Ceramic – 
coloração e glaze

PRODUÇÃO COLORAÇÃO E GLAZE COLOCAÇÃO

Prepare o dente, digitalize e desenhe a restauração pretendida 
como habitualmente.

1

2 Limpe a restauração de n!ce® Glass-Ceramic num banho 
ultrassónico de água ou com um jato de vapor.

Aplique colorações individuais seguidas de glaze. Aplique 
n!ce® 3D transpa paste para criar pontos de contacto pre-
cisos ou fazer pequenas correções (humedeça previamente 
a superfície da coroa com uma camada muito fina de n!ce® 
Glaze paste). Coloque a restauração de n!ce® Glass-Ceramic 
numa base de queima simples com bandeja de queima ou 
numa base de queima com uma folha de platina⁵.

Proceda à queima conforme recomendado (consulte o 
perfil de aquecimento).

3 Condicione a restauração de n!ce® Glass-Ceramic (aplique 
o condicionamento ácido na superfície de união usando 
ácido fluorídrico em gel a 5 % durante 20 segundos e sila-
nize a superfície de união).

Limpe e condicione o dente preparado e simplesmente 
coloque a restauração de n!ce® Glass-Ceramic fresada 
com o sistema de cimentação adesiva4 para cerâmica 
vítrica de dissilicato de lítio.

Nota:
 ѹ Respeite as diretrizes de espessura mínima para a n!ce® Glass-Ceramic
 ѹ Não sujeite a restauração a polimento com jato de Al₂O₃  ou microsferas de polimento em vidro
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OnlayInlay

Faceta Coroa parcial

Restauração de n!ce® Glass-Ceramic

 ѹ a preparação não deve apresentar 
ângulos ou rebordos vivos.

 ѹ A preparação do ombro tem de apresentar re-
bordos interiores arredondados e / ou chanfre.

 ѹ Os contactos antagonistas estáticos e 
dinâmicos devem ser tidos em consideração e 
a margem de preparação não deve localizar-
se sobre o ponto central de contacto com os 
antagonistas.

Diretrizes de espessura mínima para restaurações de n!ce® Glass-Ceramic

Diretrizes para a preparação do dente

Coroa
≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm≥ 0,6 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm ≥ 1,0 mm

A n!ce® Glass-Ceramic está indicada na restauração de 
um elemento dentário e destina-se a restaurar dentes 
naturais ou a ser colocada sobre pilares.
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Perfil de aquecimento 
da n!ce® Glass-Ceramic
A n!ce® Glass-Ceramic pode receber coloração e glaze se pretender uma caracterização mais pronunciada.

Assegure-se do seguinte:
 ѹ Utilize apenas material de coloração e glaze compatível com um valor de coeficiente de dilatação térmica de 

7,1 x 10-6 K-1. Recomendamos a n!ce® Glaze paste e pastas específicas. apenas a n!ce® 3D transpa paste pode ser 
utilizada como acréscimo.

 ѹ Aplique apenas uma camada de glaze muito fina em toda a restauração com uma escova limpa e seca. Se forem 
necessárias caracterizações mais pronunciadas, podem ser aplicadas colorações.

 ѹ Se necessário, aplique a n!ce® 3D transpa paste para criar pontos de contacto precisos ou fazer pequenas correções.

Após coloração e glaze ou adição

Utilize o seguinte perfil de aquecimento (não é necessário vácuo):

* Aumente o tempo de secagem de acordo com a espessura

 ѹ a temperatura de cozimento não deve ultrapassar os 820 °C.
 ѹ A utilização de uma taxa de arrefecimento lenta é importante para evitar desvios na translucidez.

Parâmetros para a esterilização 
da n!ce® Glass-Ceramic
As restaurações de n!ce® Glass-Ceramic, especialmente as coroas usadas em combinação 
com os Ti-Bases, podem ser esterilizadas de acordo com os seguintes parâmetros:

Método Condicionamento

Autoclave, calor húmido 
Vácuo fracionado

134 °C (273 °F), 
durante 3 minutos

Transforme o tempo gasto a fresar 
em tempo passado a sorrir.

Temperatura 
base

Tempo de pré-
aquecimento

Tempo de 
secagem

Taxa de 
aquecimento

Início do 
vácuo

Início do 
vácuo

Temperatura 
final

Tempo de 
retenção

Temperatura de 
arrefecimento 

Taxa de 
arrefecimento

(°C) (mín.) (mín.) (°C/mín.) (°C) °C °C (mín.) (°C) (°C/mín.)

Glaze paste | 
n!ce® paste 450 5 5 55 450 790 790

1
(sem 

vácuo)
400 25

n!ce® 3D 
transpa paste 450 5/6* 5/6* 55 450 790 790

1
(sem 

vácuo)
400 25
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1 A n!ce® Glass-Ceramic pode ainda ser fresada com o programa de fresagem de dissilicato de lítio 2 Utilize preferencialmente instru-
mentos com arrefecimento a água, efetue a fresa apenas a baixa velocidade e sob pressão ligeira para evitar a delaminação e fragmenta-
ção dos rebordos 3 Para polir as superfícies oclusais, utilize preferencialmente ferramentas de polimento diamantadas para cerâmica 
vítrica de dissilicato de lítio 4 As coroas também podem ser colocadas com cimento auto-adesivo 5 Alternativamente, use um pino 
de queima, sendo que recomendamos pinos de platina.

Sede internacional 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basileia, Suíça 
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www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2022. Todos os direitos reservados.
Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logótipos da Straumann® aqui mencionados são marcas 
comerciais ou marcas comerciais registadas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.
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