
PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

Com um degradê de cor natural para arcadas completas monolíticas



PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

Restaurações em zirconia Prettau® são usadas há mais de 10 anos em pacientes por todo o mundo. Milhares de 
estruturas foram infi ltradas à mão através de um trabalho manual habilidoso e individualizadas para cada paciente.
Toda esta experiência foi integrada no desenvolvimento da nova zirconia Prettau® 2 Dispersive®. O resultado é uma 
zirconia particularmente translúcida, extremamente resistente à fl exão e com cor infi ltrada durante o processo de 
produção. De forma a obter uma transição suave e uniforme no gradiente de cor depois do processo de sinterização, 
é importante que as cores não sejam distribuídas em camadas mas sim dispersa de forma delicada. Dependendo dos 
requisitos estéticos as estruturas podem ser individualizadas manualmente aplicando Colour Liquids, cerâmica ou 
pigmentos. As estruturas de zirconia monolíticas ou reduzidas podem ser utilizada sem limitações em restaurações 
individuais ou arcadas completas e são biocompatíveis. 

Depois da sinterização mesmo sem infi ltração personalizada obtemos uma cor natural

No software Zirkonzahn.Nesting a restauração pode ser posicionada de forma fl exível no bloco pré colorido



ZIRCONIA SEM LIMITAÇÕES 
De coroas unitária até arcadas totais, monolíticas ou reduzidas
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- Zirconia pré-colorida com um gradiente de cor natural, 
com uma excelente resistência à flexão e grande translucidez 
(disponível na gama de cores VITA A1 – D4)

- O suave e contínuo gradiente de cor, imita a cor natural da 
dentina até ao esmalte; a coloração manual da estrutura, 
antes da sinterização, com Colour Liquids já não é necessária, 
pode, no entanto, ser realizada para a obtenção de resultados 
mais personalizados

- Sem limitações! Particularmente indicado para arcadas totais 
(totalmente anatómicas ou reduzidas para revestimento com 
cerâmica), mas também para coroas individuais, inlays, onlays, 
facetas, barras e pontes de vários elementos

- Não há chipping de cerâmica (graças ao possível desenho 
monólitico), sem abrasão no antagonista

- Pode ser personalizada após sinterização com 
ICE Zirkon Ceramics e ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger

NOVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®


