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Structur 3
MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA
tYMcZASOWYcH KOrON I MOStÓW

Połysk bez 
polerowania



   

Structur 3

 „3” DO TYMCZASOWYCh KORON I MOSTóW Z POŁYSKIEM

Structur 3 to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów, oparty na 

sprawdzonej i przebadanej technologii nanohybrydowej firmy VOCO. Trzy podstawowe cechy – łatwość pracy, estetyka 

i trwałość – zostały znacząco ulepszone i doskonale zgrane ze sobą, dzięki czemu materiał ten pozwala Ci bez trudu 

tworzyć nienaganne uzupełnienia tymczasowe.

Praca z materiałem  

System kartridży 1:1 i przeznaczone do nich końcówki mieszają-

ce zapewniają jednorodne, doskonałe wymieszanie i równomier-

ną polimeryzację materiału Structur 3. Po opracowaniu zębów 

do wycisku nanosi się materiał i wprowadza go do jamy ustnej 

pacjenta. Po 45 sekundach wiązania w jamie ustnej (czas przy-

jazny dla pacjenta) materiał jest wciąż lekko elastyczny, dzięki 

czemu można łatwo go zdjąć z filaru (filarów). Po upływie łącz-

nego czasu 4 minut od chwili rozpoczęcia mieszania materiał 

Structur 3 jest dostatecznie spolimeryzowany, aby można było 

rozpocząć wykańczanie pobrzeża i konturów.

Po zakończeniu polimeryzacji wystarczy tylko przetrzeć uzupeł-

nienie tymczasowe gazikiem nasączonym alkoholem, aby usu-

nąć warstwę inhibicji tlenowej, powstałą na skutek dostępu tle-

nu atmosferycznego. Nie ma konieczności wykańczania narzę-

dziami maszynowymi, a pominięcie etapu polerowania znaczą-

co skraca czas zabiegu. Po wykończeniu uzupełnienia tymcza-

sowego można je precyzyjnie osadzić na cement lutujący. 

Estetyka  

Kwestie estetyczne odgrywają bardzo istotną rolę podczas wy-

konywania doskonałych uzupełnień tymczasowych. Swoim pa-

cjentom chciałbyś proponować materiał o wyjątkowych właści-

wościach estetycznych. Naturalny połysk tego materiału, uzy-

skiwany poprzez samo starcie warstwy inhibicji tlenowej, a tak-

że jego fluorescencja, pozwalają uzyskać bardzo estetyczne 

uzupełnienia tymczasowe. Structur 3 jest dostępny w 8 odcie-

niach, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie do naturalne-

go koloru zębów pacjenta.  

Trwałość  

Uzupełnienia tymczasowe mają na celu ochronę opracowanego 

zęba i utrzymanie funkcji żucia. Spełnienie tych warunków wy-

maga odpowiedniej trwałości materiału. Uzupełnienie tymcza-

sowe musi być odporne na działające codziennie siły żucia, za-

chowując jednocześnie swój początkowy kolor. Musi także speł-

niać warunki stawiane uzupełnieniom tymczasowym długoter-

minowym, które często w przypadkach skomplikowanego lecze-

nia są użytkowane przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. Ani 

Ty, ani Twoi pacjenci nie bylibyście zadowoleni z konieczności 

ponownego wykonywania uzupełnienia tymczasowego na sku-

tek jego pęknięcia, przebarwień lub zużycia i starcia.  

Pod tym względem możesz polegać na Structur 3: jego wytrzy-

małość na ściskanie wynosząca ponad 500 MPa oznacza, że 

Structur 3 doskonale znosi codzienne obciążenia, na jakie na-

rażane są uzupełnienia tymczasowe. Przebarwienia uzupełnień 

tymczasowych mogą mieć duży wpływ na wygląd estetyczny pa-

cjenta. Uzupełnienia tymczasowe wykonane z materiału Struc-

tur 3 mają gładką, łatwą do oczyszczania powierzchnię. Ko-

lor zachowuje stabilność przez długi czas, minimalizując ryzyko 

niekorzystnej zmiany wyglądu pacjenta. 

Dzięki poprawionym parametrom, wpływającym na pracę z ma-

teriałem, jego estetykę i trwałość, dostajesz produkt, który po-

zwoli Ci oszczędzać czas, jednocześnie uzyskując uzupełnienia 

tymczasowe, które nie tylko dobrze wyglądają, ale są także wy-

jątkowo trwałe. 

Dr. Frank Braden, Roetgen (Niemcy): „W ciągu ostatnich dwóch lat wypróbowałem różne materiały w 

systemie automix, przeznaczone do bezpośredniego wykonywania tymczasowych koron i mostów. Ża-

den z nich nie spełnił moich oczekiwań, dlatego zdecydowałem się przetestować Structur 3 firmy 

VOCO. 

Byłem zadowolony od samego początku, od pierwszego wykonywanego uzupełnienia tymczasowe-

go. Do dzisiaj zrobiłem wiele uzupełnień o różnej długości przęsła. Wykonywałem je z użyciem sili-

konowego wycisku wstępnego lub głębokiej szyny próżniowej, za każdym razem utwierdzając się w 

dobrej opinii na temat tego materiału.”



   

Structur 3

 ZALETY WIDOCZNE OD RAZU

Optymalna estetyka  

Fluorescencja Structur 3 przypomina ludzkie zęby. Jest to kolej-

na cecha, która wpływa na wysoce estetyczny wygląd uzupełnień 

tymczasowych z materiału Structur 3, dzięki czemu trudno od-

różnić je od zębów własnych. Połysk bez polerowania 

Uzupełnienia tymczasowe z materiału Structur 3 charakteryzują 

się błyszczącą powierzchnią, nawet bez polerowania. Wystarczy 

usunąć warstwę inhibicji tlenowej gazikiem nasączonym alkoho-

lem, aby nadać powierzchni gładkość i estetyczny wygląd. Nie 

ma potrzeby ponownego polerowania, co oszczędza czas podczas 

wizyty. Zdjęcia wykonywano w warunkach oświetlenia ze znaczną 

komponentą promieniowania UV. Fluorescencja modelu zęba wy-

konanego z materiału Structur 3 odpowiada naturalnemu zębowi.

Krótki czas pracy   

Krótki czas pracy, wynoszący łącznie tyl-

ko 4 minuty, jest bardzo ważny – nie tyl-

ko dla Ciebie, ale także dla pacjenta. 

Structur 3 pozwala Ci wykonywać dosko-

nałe uzupełnienia tymczasowe w sposób 

przyjazny dla pacjenta, ponieważ trwa to 

krótko, wiązanie w jamie ustnej wynosi 

zaledwie 45 sekund. 
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Structur 3

Luxatemp 
Star

Protemp 4

Nakładanie

Wiązanie w jamie ustnej

Wiązanie poza jamą ustną

Jak wynika z wykresu, materiał Structur 

3 wykazuje najmniejszą szorstkość po-

wierzchni po przetarciu gazikiem nasą-

czonym alkoholem.

Gładka powierzchnia ułatwia usuwanie 

płytki, co zapewnia większą trwałość ko-

loru uzupełnienia tymczasowego, a w 

efekcie utrzymanie estetycznego wyglą-

du.

Źródło: Fleming i wsp., Trinity College Dublin, 2012

Szorstkość powierzchni[μm]

Źródło: Instrukcje użycia poszczególnych producentów 

Naturalny ząb Structur 3 Materiał tymczasowy niewykazujący fluorescencji 
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Structur 3

 ZALETY WIDOCZNE OD RAZU

Połysk bez polerowania  

Uzupełnienia tymczasowe z materiału Structur 3 charakteryzu-

ją się błyszczącą powierzchnią, nawet bez polerowania Wystar-

czy usunąć warstwę inhibicji tlenowej gazikiem nasączonym al-

koholem, aby nadać powierzchni gładkość i estetyczny wygląd. 

Nie ma potrzeby ponownego polerowania, co oszczędza czas 

podczas wizyty. 

Odporność na ściskanie materiału Structur 3, przekraczająca 

500 MPa, jest wyższa niż konkurencyjnych produktów.

Protemp 4, Luxatemp Fluorescence, Luxatemp Star, Luxatemp Automix Plus, Integrity i Telio CS C&B 
nie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VOCO GmbH.Źródło: Pomiary wewnętrzne
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Odporność na ściskanie

Płytka i most wykonane z materiału Structur 3 

Niewiarygodnie trwały  

Uzupełnienie tymczasowe musi być trwałe, tak aby chroniło 

opracowany ząb i znosiło siły żucia. W przeciwnym razie może 

być konieczna kosztowna naprawa pęknięć lub ponowne wyko-

nywanie uzupełnień tymczasowych.

W ramach badania przeprowadzonego na University of Regens-

burg wykonywano korony z wymienionych obok materiałów, a 

następnie badano ich odporność na złamanie. Wyniki badania 

dowodzą, że po symulacji 10 lat użytkowania Structur 3 wyka-

zuje najwyższą odporność na złamanie.

Potwierdza to niewiarygodną trwałość uzupełnień tymczaso-

wych wykonanych z materiału Structur 3 – i daje Ci pewność, 

że potwierdzi się ona u Twoich pacjentów.

Źródło: Dr. Reinhold Lang, University of Regensburg
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Przypadek 1

Przypadek 2

Structur 3

 ZAStOSOWANIE KLINIcZNE 

Źródło: Prof. Jürgen Manhart, University of Munich

Po usunięciu zębiny próchnicowej Opracowane zęby filarowe

Wykończony most tymczasowy Most z materiału Structur 3 in situ

Wstrzykiwanie materiału Structur 3 do głębokiej 
szyny próżniowej

Po wyjęciu w fazie elastycznej: wiązanie poza 
jamą ustną

Źródło: Dr. Walter Denner, Fulda

Sytuacja początkowa

Wykończony most tymczasowy

Opracowane zręby zębów Wycisk wypełniony materiałem Structur 3 i nałożony 
na opracowane zęby, wewnątrzustna faza wiązania

Estetyczny wyglądWyjęcie w fazie elastycznej w celu wiązania poza 
jamą ustną
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VC 84 002500 PL 0915 V

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

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

info@voco.com 
www.voco.com

Do nabycia w:

Zalety

• Praca z materiałem 

 – Szybka, prosta i niezawodna dzięki systemowi kartridży 1:1 

 – Krótki czas wiązania 

 – Faza elastyczna pozwala na łatwe zdjęcie z opracowanego  

  zęba 

 – Połysk bez polerowania – wymaga tylko usunięcia warstwy  

  inhibicji tlenowej

• Estetyka  

 – Naturalny połysk i fluorescencja 

 – Dostępny w ośmiu kolorach

• Trwałość 

 – Wysoka odporność na ściskanie i złamanie 

 – Gładka powierzchnia zmniejsza ryzyko przebarwień

Wskazania

Wykonywanie tymczasowych koron, mostów, wkładów  

koronowych, nakładów, koron częściowych, licówek i wkładów 

korzeniowych

Wykonywanie uzupełnień tymczasowych długoterminowych

Podścielanie standardowych koron tymczasowych,  

wykonanych z materiałów kompozytowych, poliwęglanu lub 

metalu 

Formy sprzedaży

REF 2500      Zestaw kartusz 50 ml A2, Dispenser typ 2,  

 akcesoria

REF 2501  Zestaw kartusz 50 ml A3, Dispenser typ 2,  

 akcesoria

REF 2158  Dispenser – typ 2

REF 2185  Końcówki mieszające typ 6 w kartuszach,  

 50 szt.

REF 2189  Końcówki mieszające typ 10 w QuickMix  

 strzykawce, 50 szt.

Structur 3

 ELASTYCZNOŚĆ KOLORU I ZASTOSOWAŃ 

 
Kolory

A1 

A2 

A3 

A3.5

 
Kolory

B1 

B3 

C2 

BL

Kartusz 50 ml, 
końcówki 
mieszające typ 6

REF 2503

REF 2504

REF 2505

REF 2506

Kartusz 50 ml, 
końcówki 
mieszające typ 6

REF 2507

REF 2508

REF 2509

REF 2510

Kartusz 5 × 50 ml, 
końcówki mieszające 
typ 6 

–

REF 2512

REF 2513

–

Kartusz 5 × 50 ml, 
końcówki mieszające 
typ 6 

–

–

–

–

QuickMix strzykawka  
5 ml, końcówki 
mieszające typ 10 

REF 2515

REF 2516

REF 2517

–

QuickMix strzykawka  
5 ml, końcówki 
mieszające typ 10 

REF 2518

–

–

–


