
R
eg

is
tr

ad
o®

 X
-t

ra
 ·

 R
eg

is
tr

ad
o®

 C
le

ar

siliCone de adição paRa RegistRos de moRdida

Registrado® X-tra · Registrado® Clear



Registrado® X-tra
 

 teCnologia ConsagRada paRa RegistRos oClusais peRfeitos

Registrado X-tra é um silicone de adição para o registro oclusal 

em reabilitações com coroas e pontes, a fixação de registros 

com arco facial e a confecção de guias de posicionamento em 

registros com pino de apoio intraoral. 

O material de cor azul se distingue por uma elevada dureza 

final (51 Shore-D) e, ao mesmo tempo, uma grande resistên-

cia à fratura. Seu grau de elasticidade ideal permite que os 

registros de mordida sejam removidos facilmente por inteiro, 

mesmo sob condições desfavoráveis como a presença de áreas 

retentivas ou dentes pilares divergentes. A tixotropia acentu-

ada de Registrado X-tra proporciona um contato perfeito com 

o arco dentário, sem que o material escorra para dentro dos 

espaços interproximais ou dos sulcos gengivais. Isso garante 

uma grande precisão de moldagem, com máxima reprodu-

ção de detalhes. A consistência plástica de Registrado X-tra 

minimiza a resistência do material, evitando interferências na 

mordida. Assim você fornece ao laboratório um registro oclusal 

que reproduz perfeitamente a situação da mordida.

mais comodidade para o cirurgião-dentista

Registrado X-tra garante facilidade de manuseio. Assim que é 

extruído do cartucho de câmara dupla, o material pode ser  

trabalhado por 30 segundos na boca, endurecendo em apenas 

40 segundos após o fechamento da boca. Assim se garante 

que o material seja aplicado sobre a arcada inteira, mas tam-

bém registra rapidamente a mordida.

O procedimento também pode ser otimizado com o uso da 

ponta de aplicação especial. Trata-se de uma ponta achatada 

que possui a largura dos dentes do arco. Além de facilitar a 

aplicação na região dos molares, essa ponta também torna a 

aplicação mais homogênea, poupando material e melhorando a 

retenção do silicone às faces oclusais.

mais comodidade para o técnico de laboratório

Registrado X-tra atende perfeitamente às exigências do labo-

ratório quanto à qualidade dos registros oclusais: uma alta 

resistência à fratura, máxima resiliência e um grau mínimo de 

deformação à compressão são as propriedades que o mate-

rial apresenta. Dessa forma, é possível recortar facilmente os 

registros de mordida confeccionados com Registrado X-tra e 

posicionar com perfeição os modelos no articulador. O alto 

grau de dureza e estabilidade dimensional evita movimentos 

verticais ou basculantes entre os modelos. Graças ao contraste 

entre o azul intenso e opaco de Registrado X-tra e o material 

do modelo, também é possível recortar com exatidão o registro 

de mordida e examiná-lo sobre o modelo.

Registrado® X-tra na prática

Fácil de aplicar com o bico em forma de 
leque

Ótimo grau de tixotropia Não interfere na oclusão das arcadas

Registra perfeitamente a mordida Registro oclusal fácil de recortar com o 
bisturi



RegistRado® X-tRa · RegistRado® CleaR

Registrado Clear é um silicone de adição transparente para 

o registro oclusal em reabilitações com coroas e pontes, a 

fixação de registros com arco facial e a confecção de guias de 

posicionamento em registros com pino de apoio intraoral. Em 

virtude da sua transparência, Registrado Clear é recomenda-

do principalmente nos casos de difícil obtenção do registro 

oclusal. O fechamento das arcadas pode ser conduzido preci-

samente, pois é feito sob controle visual. Por oferecer apenas 

uma mínima resistência durante a mordida, Registrado Clear 

não interfere na oclusão.

Registrado Clear também é um recurso auxiliar excelente nos 

procedimentos diretos para restaurações altamente estéticas. 

Quer seja utilizado como matriz oclusal ou como guia de sili-

cone, Registrado Clear facilita enormemente o trabalho, pois 

permite a fotopolimerização de compósitos. 

Uma vez que Registrado Clear não é radiopaco, é possível 

obter radiografias com o registro de mordida em posição, sem 

que o material oculte ou adultere detalhes importantes da 

imagem.

Registrado® Clear
 

 o soluCionadoR de pRoblemas

Restauração escurecida no dente 21 Aplicação de Registrado Clear Guia transparente antes do preparo

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda

Dente 21 após o preparo

Fotopolimerização da face palatina através 
da guia transparente

Prova da guia confeccionada com  
Registrado Clear

Parede palatina reconstruída e  
fotopolimerizada

Restauração concluída

Incremento palatino de resina composta 
na guia

mais comodidade para o cirurgião-dentista 

O processo de presa especial de Registrado Clear é regulado 

pela temperatura. Assim o material pode ser aplicado sem pres-

sa, e somente após o fechamento da boca a presa do material 

se acelera. Decorridos, no máximo, 90 segundos de permanên-

cia na boca, o silicone endurece, e o registro pode então ser 

retirado sem sofrer nenhuma fratura ou alteração dimensional. 

Dependendo da situação clínica ou da preferência do usuário, 

Registrado Clear pode ser aplicado diretamente com a ponta 

misturadora ou em combinação com a ponta larga intraoral. 

Registrado Clear e Registrado X-tra têm sabor e odor neutros, 

para maior conforto do paciente.

mais comodidade para o técnico de laboratório 

Para o técnico de laboratório, é indispensável que o material 

seja resistente à fratura e apresente máxima resiliência e um 

grau mínimo de deformação à compressão. Com uma dureza 

Shore A superior a 70 e uma estabilidade dimensional > 99 

%, Registrado Clear é capaz de satisfazer essas exigências.



RegistRado® X-tRa · RegistRado® CleaR
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 siliCone de adição paRa RegistRos de moRdida

Registrado® X-tra
indicações

Registros de mordida 

Fixação de registros com arco facial 

Fixação de grande diversidade de registros

Vantagens

• Dureza ideal

• Tempo de aplicação clínica ideal

• Excelentes propriedades tixotrópicas

• Pode ser desgastado com instrumentos rotatórios

• Registros muito precisos

• Pontas misturadoras para economia de material

Registrado® Clear
indicações

Registros de mordida 

Guia de posicionamento em registros com pino de apoio 
intraoral

Fixação de posicionadores radiográficos

Matrizes oclusais e anteriores

Guias de silicone para restaurações de resina composta

Vantagens

• Elevada dureza final e grande transparência

• Consistência favorável: estabilidade do material sobre os  
 dentes

• Tempo de trabalho suficiente graças ao processo de presa  
 regulado pela temperatura (presa acelerada somente após  
 o fechamento da boca)

• Alta estabilidade dimensional e de forma (> 99 %)

• Fácil manipulação, baixo risco de fratura

• Sabor e odor neutros

• Controle visual direto da mordida

• Possibilidade de fotopolimerizar através do  
 Registrado Clear

• Não é radiopaco

apresentações

REF 2037 Cartucho 50 ml, pontas misturadoras   
 tipo 16, pontas intraorais tipo 2

REF 2158  Dispensador universal – tipo 2

REF 2196  Pontas misturadoras tipo 16, caixa com 50 un.

REF 2140  Pontas intraorais tipo 2, caixa com 50 un.

apresentações

REF 2035 Cartucho 2 un. × 50 ml, pontas misturadoras  
 tipo 16, pontas intraorais tipo 2

REF 2036 Cartucho 8 un. × 50 ml, pontas misturadoras  
 tipo 16, pontas intraorais tipo 2

REF 2158  Dispensador universal – tipo 2

REF 2196  Pontas misturadoras tipo 16, caixa com 50 un.

REF 2140  Pontas intraorais tipo 2, caixa com 50 un.

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.br

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


