
GRANDIO®SO · SILICONE PARA MODELOS

VC 84 002642 BR 0114 V 

Vantagens 

 Confecção fácil e rápida de inlays de resina composta no  

 próprio consultório

 Agregação de valor gerada totalmente no consultório, sem  

 participação do laboratório

 Componentes de extraordinária qualidade e perfeitamente  

 harmônicos 

 – confecção fácil e rápida do modelo 

 – longevidade e estética das restaurações garantidas pela  

  resina composta “premium” GrandioSO 

 

 – procedimento confortável, mesmo na confecção de  

  restaurações com várias faces 

 – confecção de “corredores de inlays” em dentes vizinhos 

 – a conformação dos contatos proximais dispensa o uso de  

  técnicas complexas e dispendiosas com matrizes 

 – anatomia oclusal perfeita – escultura fora da boca 

 – confecção de restaurações estéticas e duráveis sem  

  qualquer estresse, até mesmo em pacientes com pouco  

  grau de colaboração
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Apresentação

× 50 ml

 ponta misturadora tipo 11, pontas intraorais  

 tipo 4, acessórios

REF 1164  Futurabond DC – SingleDose 50 un., acessórios

REF 2380  Dimanto – set 5 un. mixed (1 × cada forma:  

 chama pequena, chama grande, taça pequena,  

 taça grande, lentilha)

Grandio®SO · Silicone para Modelos
CONFECÇÃO DE INLAYS DE RESINA COMPOSTA NO 
CONSULTÓRIO
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Caps 16 × 0,25 g
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 INLAYS DE RESINA COMPOSTA DE ALTA QUALIDADE EM POUCOS PASSOS

Rapidez e economia 

Na restauração de dentes posteriores, as inlays oferecem 

grandes vantagens em muitos aspectos. Até hoje, porém, 

as inlays são associadas a custos elevados e a um grande 

dispêndio de tempo, pois, na maioria das vezes, as peças 

são feitas em um laboratório externo. Nesse caso, é preciso 

restaurar o dente provisoriamente, e o paciente tem que 

retornar ao consultório para uma segunda sessão. 

Com o silicone para modelos, você agora pode confeccionar 

facilmente no consultório, em uma única sessão, inlays em 

resina composta de excelente qualidade. Assim o valor agre-

quanto para o paciente: sem qualquer restauração provisória, 

sem uma segunda sessão e sem outra anestesia!

Confeccione facilmente as suas inlays 

Você prepara a cavidade e faz uma moldagem com um bom al-

ginato da sua preferência. Os componentes da VOCO, perfeita-

mente adaptados para uso em conjunto, são então empregados 

nos passos seguintes. Esta é a sequência do procedimento:

 1. Confecção do modelo com o silicone para modelos  

 

 2. Confecção da inlay com GrandioSO e acabamento  

  preliminar 

 

  diamantada para o polimento preliminar e de alto  

  brilho em um só passo

Com a confecção extraoral da inlay no modelo, você também 

tem a vantagem de poder conformar os contatos proximais 

sem técnicas trabalhosas com matrizes. Dessa forma é possí-

vel realizar, sem estresse, restaurações estéticas e duráveis, 

mesmo em pacientes pouco ou nada colaboradores.

Por que confeccionar uma inlay (a um alto custo) em um laboratório? Economize tempo e dinheiro! Utilize o silicone 

para modelos da VOCO e faça no próprio consultório, em uma única sessão, inlays indiretas de alta qualidade com a 

resina composta “premium” GrandioSO.
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