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ormoceres® 
Os ORmOCER®es consistem numa rede de moléculas 

grandes e pré-polimerizadas de uma matriz inorgânica. Em 

virtude da sua estrutura reticulada e da sua composição 

química, os ORmOCER®es são ainda mais biocompatíveis 

que os compósitos convencionais. Além disso, a constituição 

molecular dos ORmOCER®es permite que a contração de 

polimerização do Admira seja consideravelmente baixa  

(1,97 % em volume). A qualidade excepcional dos ORmO-

CER®es reside também na sua estabilidade de cor, o que 

proporciona resultados estéticos duradouros, garantindo 

assim a plena satisfação dos pacientes.

estudos clínicos 
A durabilidade e a qualidade das restaurações com Admira 

foram comprovadas em diversos estudos in vivo. Num estudo 

da Universidade de Bolonha foram examinadas 100 restau-

rações de classe II, três anos após a sua execução. Todas as 

restaurações receberam a avaliação “intacta e clinicamente 

satisfatória”1. Um estudo da Universidade de Leipzig cons-

tatou uma taxa de retenção de 100 % em restaurações de 

classe I e classe II feitas com Admira, dois anos após a sua 

execução2. Num estudo sobre a restauração de cavidades de 

classe II realizado na Universidade de Würzburg, examina-

ram-se 83 restaurações após dois anos da sua elaboração. 

Apenas duas restaurações apresentaram falhas, o que signifi-

ca uma taxa de sucesso de 97 %3. Um estudo da Universida-

de de Istambul examinou restaurações de classe V dois anos 

após a sua execução. A taxa de retenção observada foi de  

91 %, e nenhuma das restaurações apresentou cárie secun-

dária4. Desta forma, os estudos in vivo vêm confirmar que  

Admira é um material excepcional para restaurações estéti-

cas definitivas em molares e pré-molares.

1 Dondi Dall´Orologio et al; Universidade de Bolonha, 2005, IADR 2005 Baltimore, USA,  
 Abstract # 0582. 
2 merte et al. Universidade de Leipzig, 2004, dados não publicados, VOCO GmbH.
3 Denner, Orth, Klaiber e Hugo, Universidade de Würzburg, Jahrestagung DGZ 2004, Wuppertal,  
 Vortrag # 49
4 Koray et al. Universidade de Istambul, 2004, dados não publicados, VOCO GmbH.
5 Klimm et al. Schweizer monatsschr Zahnmed. 2004; 114(2):104-14.

Imagens realizadas num estudo microbiológico da Universi-

dade de Dresden exibiram interfaces sem quaisquer fendas 

entre o esmalte e as restaurações com Admira5.

O sistema restaurador Admira é o resultado bem sucedido das pesquisas em ORmOCER®es realizadas pela VOCO conjun-

tamente com o Instituto Fraunhofer de pesquisas de Silicatos, em Würzburg, Alemanha (ORmOCER® = Organic Modified 

Ceramics). Admira é o primeiro material de restauração à base de ORmOCER® do mundo e está solidamente integrado no 

leque de materiais da odontologia moderna. Em combinação com Admira Flow, a versão fluida do material, e com Admira 

Bond, Admira permite realizar quaisquer tipos de restaurações diretas / indiretas com elevada biocompatibilidade.

Imagem de mEV: Ausência de fendas no interface entre a restauração com Admira 
(A) e o esmalte (S). A imagem evidencia a ótima adesão do Admira / Admira Bond 
ao dente, corroborando os bons resultados obtidos pelos estudos in vivo.
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Admira – estética excelente

Admira não só pode ser polido com grande facilidade, como 

também proporciona uma estética admiravelmente natural. As 

imagens comparativas (antes e depois) apresentadas abaixo 

mostram o excelente resultado das restaurações com Admira.

Fonte: J. manhart, 2001
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Aplicação

O adesivo de esmalte e dentina universal e fotopolimerizável 

também foi desenvolvido com base nas pesquisas em  

ORmOCER®es. A adesão forte e estável do material de  

restauração aos tecidos dentários é essencial para evitar a 

formação de fendas marginais na restauração. Admira Bond 

ajuda a obter a adesão necessária. Admira Bond é um adesivo 

monocomponente, tornando-o fácil e rápido de aplicar.  

Tal como Admira e Admira Flow, também Admira Bond possui 

uma elevada biocompatibilidade.
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 iNlAYs de formA simples e seGurA feitos em seu prÓprio coNsultÓrio

Admira® Bond
 

 reteNção seGurA

Fonte: Dr. marcelo Balsamo, São Paulo
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Apresentações

Admira®

Vantagens

• Excelente biocompatibilidade

• Excelente estética

• Comprovado por vários anos

• Consistência não pegajosa, fácil de modelar, boa adaptação 
  marginal

• Contração inferior à dos compósitos convencionais

• Expansão térmica similar à do dente

• Excelente adesão à dentina e ao esmalte com Admira Bond

• Resistente à abrasão, cores estáveis

• Ideal para todas as classes de cavidades

Admira® Bond 

REF 2479    Frasco 4 ml

Admira®
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indicações

Restaurações das classes I até V

Reconstrução de dentes anteriores com lesões traumáticas

Facetas para dentes anteriores pigmentados

Correções de forma e cor para melhorar a estética

Ferulização e splinting de dentes anteriores com mobilidade

Reparos de facetas

Construção de munhões para coroas

Inlays / onlays com compósitos

Para uso laboratorial também

Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com
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