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 ExpErtisE Em nano-híbridos aGora também na árEa do Cad / Cam

Cerâmica de silicato, dissilicato de lítio, cerâmica híbrida, compósito, óxido de zircônio. O mercado disponibiliza um 

grande número de materiais para restaurações por CAD / CAM. Mas qual material apresenta vantagens relacionadas 

não apenas ao processamento, mas também à durabilidade?

Os compósitos são utilizados já há anos para restaurações diretas duradouras. É o caso de Grandio e GrandioSO, dois 

compósitos utilizados rotineiramente no mundo inteiro e cujas propriedades ideais já foram comprovadas por inúme-

ros estudos. Pela combinação harmoniosa de propriedades semelhantes às dos dentes naturais, como um módulo 

de elasticidade semelhante ao da dentina, um altíssimo conteúdo de cargas inorgânicas e uma baixa contração de 

polimerização, Grandio e GrandioSO contam-se no mercado como compósitos de qualidade “premium”. É aí que se 

enquadra também o Grandio blocs. A linha de compósitos nano-híbridos Grandio une-se ao CAD / CAM, resultando 

num bloco que, para além de ser fácil de trabalhar e permitir confeccionar restaurações duradouras, tem muitas outras 

qualidades:

resistência excepcional

Num estudo da universidade de Tubinga, mediu-se no  

Grandio blocs uma resistência à flexão de 333 MPa, um 

resultado muito superior ao dos outros compósitos. Esta 

resistência excepcional e o conteúdo de carga de 86 % p/p, 

o maior de todos, são as propriedades que garantem a longe-

vidade das restaurações fabricadas com Grandio blocs.

o mais forte da sua classe

O conjunto das pesquisas apresentadas a seguir demonstra 

que Grandio blocs não é um simples compósito, mas sim um 

compósito que é o mais forte da sua classe.

Entre os blocos à base de compósito, Grandio blocs é o que 

possui o maior conteúdo de cargas inorgânicas: 86 % p/p. 

Este valor particularmente elevado, possível graças ao em-

prego da nanotecnologia, confere-lhe uma notável resistência 

e estabilidade.
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Cad

Fonte: J. Geis Gerstorfer et al., Universidade de Tubinga, relatório para a VOCO, 2016
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Fonte: Segundo dados do fabricante



   

Grandio® blocs   Grandio® disc
 
 o mais FortE da sUa CLassE

Favorável ao antagonista

O teste de abrasão de dois corpos demonstra que o  

Grandio blocs apresenta uma abrasão baixa, semelhante 

à do dissilicato de lítio, e é muito favorável ao elemento 

antagonista.

semelhante ao dente

O módulo de elasticidade expressa a resistência de um ma-

terial à deformação. Idealmente, deve ser igual ao do dente 

natural.

Grandio blocs também consegue vencer este desafio, 

apresentando não apenas uma altíssima resistência, como 

também uma grande semelhança ao dente natural, como 

esperado pelo dentista.

Como a maioria dos materiais, os compósitos expandem-se 

quando aquecidos e contraem-se durante o arrefecimento. 

Tal comportamento também é válido para os dentes. Quando 

se consomem alimentos quentes, o dente e o material de 

restauração expandem-se. Se a restauração expandir mais do 

que o dente, surgirá uma força de tração na interface adesi-

va. A pesquisa de Wolter et al. mostra que os valores obtidos 

pelo Grandio blocs são os que mais se aproximam dos do 

dente natural (s. Wu et al., 1989).
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Fonte: J. Geis Gerstorfer et al., Universidade de Tubinga, relatório para a VOCO, 2016
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Fonte: Spintzyk, S.; Geis-Gerstorfer, J. et al, 4th EuroBioMat, Weimar, 2017, accepted
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Grandio blocs Lava Ultimate Cerasmart  ambarino  
high Class

Vita Enamic

Fonte: H. Wolter et al., Fraunhofer ISC Würzburg, relatório para VOCO, 2016
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 VErsatiLidadE, EstétiCa, adEsão sEGUra

14L  – para restaurações maiores, p. ex. coroas

Número médio de restaurações por disco: 25 - 30

Grandio® blocs   Grandio® disc

Cimentação adesiva 

Os Grandio blocs são cimentados exclusivamente de forma 

adesiva. Para atender às mais elevadas exigências também 

neste aspecto, o sistema de eleição é o Bifix QM em combi-

nação com o Futurabond U e o Ceramic Bond. 

O Bifix QM é um material de cimentação universal de poli-

merização dual que, utilizado em conjunto com o adesivo 

universal Futurabond U e o silano Ceramic Bond, atinge 

uma adesão permanentemente segura, proporcionando 

assim maior segurança ao paciente em todos os aspectos.

10,5 mm

10,4 mm

12,5 mm

12,4 mm

16 mm

dois graus de translucidez, para uma estética ideal

LT  – ideal para dentes anteriores, nas cores   

  a1, a2, a3, a3.5, b1, C2, bL (disponível em disc)

HT  – ideal para dentes posteriores, nas cores   

  a1, a2, a3, a3.5 (disponível em disc)

Grandio disc

Caso clínico

Grandio blocs está disponível em dois tamanhos

12  – para restaurações pequenas, p. ex. inlays

14,5 mm

98 mm

94mm

14,5 mm

18 mm

14,8 mm

10 mm     15mm

Situação inicial das peças 36 e 37

Blocos na braçadeira

Restaurações fixas

Fonte: Dr. Jongki Hadi, Indonésia

Dente 37 mostrando a preparação 
do núcleo, dente 36 com cavidade 
aguardando incrustação

Restaurações de entalhe concluídas

Caracterização com FinalTouch
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Fonte: Disciplina de Materiais em Tecnologia Médica, Universidade de Rostock, 2016

 
 CompÓsito – o matEriaL dE ELEiÇão

Além das suas extraordinárias propriedades físicas, o 

Grandio blocs oferece uma série de outras vantagens, que o 

tornam a primeira alternativa aos blocos cerâmicos:

• Quando se utilizam blocos de compósito, é possível fresar  

 margens afi ladas com grande precisão, sem fraturas ou  

 lascagens. Desta forma, a restauração pode ser adaptada  

 com grande exatidão, bem como ser polida dentro ou fora  

 da boca. 

• Outra vantagem é que dispensa procedimentos de queima,  

 necessários no caso de cerâmicas. Como se trata de um  

 compósito totalmente polimerizado, é possível prosseguir  

 o trabalho imediatamente após a fresagem. O tempo   

 poupado permite confeccionar e entregar uma restauração  

 indireta ao paciente em apenas uma sessão.

• Com relação à cor, Grandio blocs é monolítico, podendo

 ser individualizado como as cerâmicas. Graças à exata  

 correspondência de cores com o GrandioSO Flow, de baixa  

 viscosidade, e o GrandioSO Heavy Flow, de alta viscosi-

 dade, esses compósitos são especialmente indicados para

 o procedimento. Efeitos especiais como fi ssuras e manchas  

 brancas, entre outros, podem ser reproduzidos de forma  

 bastante natural com o FinalTouch.

 

• Enquanto as lascagens em restaurações cerâmicas têm de  

 ser reparadas com técnicas trabalhosas, um possível defeito  

 numa restauração em compósito pode ser corrigido de  

 forma simples e rápida. Para isso, desgasta-se ligeiramente  

 a superfície no local do defeito, aplica-se o adesivo e, em  

 seguida, aplica-se o compósito para a reparação.

Imagem tomográfi ca 3D em que se observa a distribuição 

homogênea das partículas inorgânicas de Grandio blocs. Os 

cortes de 50 nm foram preparados com a técnica de duplo 

feixe, visualizados por microscopia e reunidos de forma a 

se obter uma imagem 3D. As zonas azul-claro e azul-escuro 

são imagens 3D das partículas vítreas, que se encontram 

circundadas por resina e nanopartículas.

margens fresadas

Fonte: Imagens de ensaio interno, facetas de 0,6 mm

Lava 
Ultimate

Vita 
Enamic

ips 
e.max 
Cad 

Grandio blocs

opinião de um expert
Dr. Marco Castellani, Verona (Itália): “Os blocos VOCO CAD / CAM já são muito fáceis de polir e estéticos. Em combinação com as cores fantásticas de 
FinalTouch na caracterização, são obtidas restaurações perfeitamente estéticas. Para dentes posteriores e também no caso de coroas e incrustações, onde a 
estabilidade seria muito baixa se fossem utilizados dissilicatos de cerâmica ou lítio, penso que este novo material é mais do que adequado e melhor do que 
todos os outros blocos compostos atualmente disponíveis no mercado.”

Grandio® blocs   Grandio® disc
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Low translucent (Lt)

A1 LT

A2 LT

A3 LT

A3.5 LT 

B1 LT

BL LT

C2 LT

high translucent (ht)

A1 HT

A2 HT

A3 HT

A3.5 HT

1 × 15 mm, ø 98 mm

REF 6050

REF 6051

REF 6052

REF 6053 

REF 6054

REF 6056

REF 6055

1 × 15 mm, ø 98 mm

REF 6057

REF 6058

REF 6059

REF 6060

 VC 84 006000 BR 0521

Vantagens 

• Altíssimo conteúdo de carga inorgânica (86 % p/p)

• Perfeita semelhança com o dente

• Excelente resistência à fl exão e à abrasão

• Dispensa procedimentos de queima

• Pode ser trabalhado com todas as fresadoras disponíveis  

 no mercado

• Excepcionais propriedades de polimento e facilidade  

 de reparação

• Permite uma fresagem ideal, mesmo em margens fi nas

• Baseado na tecnologia dos nano-híbridos

indicações

Coroas, inlays, onlays, facetas

Coroas implantossuportadas

apresentação

REF 6000  Kit blocos 

 2 × n.° 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × n.° 14L 

 (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifi x QM QuickMix  

 seringa 10 g universal, Futurabond U   

 SingleDose 5 un., Ceramic Bond frasco 5 ml,  

 Kit Dimanto, acessórios

Grandio® disc

*Ambarino High Class, Cerasmart, Coltene Brilliant Crios, VITA Enamic, IPS e.max CAD e 
  Lava Ultimate não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.

Grandio® blocs   Grandio® disc
 
 bLoCo Cad / Cam dE CompÓsito nano-híbrido

*(A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT)

Low translucent (Lt)

A1 LT

A2 LT

A3 LT

A3.5 LT

B1 LT

C2 LT

BL LT

high translucent (ht)

A1 HT

A2 HT

A3 HT

A3.5 HT

Cor

Mixed*

5 × n.° 12

REF 6003

REF 6004

REF 6005

REF 6006

REF 6007

REF 6008

REF 6009

5 × n.° 12

REF 6012

REF 6013

REF 6014

REF 6015

5 × n.° 12

REF 6033

5 × n.° 14L

REF 6018

REF 6019

REF 6020

REF 6021

REF 6022

REF 6023

REF 6024

5 × n.° 14L

REF 6027

REF 6028

REF 6029

REF 6030

5 × n.° 14L

REF 6034

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

Tel.: (51) 3337-5153

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

VoCo Gmbh
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

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

info@voco.com
www.voco.dental
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