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Structur 2 SC · Structur Premium
STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA.
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 PROSTOTA UżyCIA

Uzupełnienia protetyczne, zwłaszcza tymczasowe, wymagają użycia sprawdzonych produktów. Przed wykonaniem rekon-

strukcji ostatecznej odbudowa tymczasowa musi zapewniać prawidłową czynność narządu żucia, fonetykę oraz estetykę.

Z punktu widzenia pacjenta podobne do naturalnych zębów 

prowizoria są ważnym elementem leczenia przed wykonaniem 

rekonstrukcji ostatecznej. Pacjenci coraz częściej oceniają je 

nie tylko ze względu na funkcjonalność (ochrona opracowa-

nego zęba oraz zachowanie czynności żucia), ale również pod 

kątem estetyki (dopasowanie kształtu i odcienia odbudowy 

do zębów sąsiednich).      

Długotrwałe odbudowy tymczasowe mogą zastępować protezy 

zębowe przez okres tygodni, a nawet miesięcy, zanim wyko-

nana zostanie rozległa odbudowa ostateczna. W takich przy-

padkach szczególnego znaczenia nabierają właściwości mate-

riału, z jakiego wykonana została odbudowa tymczasowa.    

 

Odcień zęba oraz naturalny wygląd

Prowizoria powinny pozostawać „niewidoczne”, tzn. nie 

powinny się odróżniać od naturalnych zębów. Jest to możliwe 

dzięki szerokiej gamie ośmiu odcieni zębowych, specjalnemu 

odcieniowi siecznemu oraz naturalnej fluorescencji materiału 

Structur.

 

Twardość naturalnego zęba

Pacjent, zaopatrzony w prowizorium, nie jest gotów zmieniać 

swoich nawyków żywieniowych. Kluczowe znaczenie ma dla 

niego brak ograniczeń w przyjmowaniu pokarmów, co istotnie 

poprawia jego samopoczucie oraz współpracę podczas trwają-

cego leczenia.          

 

Wysoka stabilność materiału 

Zastosowany materiał musi przez tygodnie lub miesiące 

opierać się ciśnieniom powstającym podczas żucia. Nie może 

ustępować lub pękać pod obciążeniem. Dotyczy to szczegól-

nie brzegów koron, których grubość zmniejsza się w kierunku 

krawędzi oraz innych delikatnych struktur odbudowy.          

 

Szybka i prosta aplikacja

Wykonanie prowizorium musi być możliwe podczas opraco-

wywania protezy w warunkach gabinetu stomatologicznego. 

Proste, niedające pęcherzyków powietrza mieszanie, nawet 

niewielkich ilości, np. dla pojedynczej korony, lub większych 

ilości materiału dla odbudów wieloczłonowych, nie stanowi 

problemu nawet dla Państwa asystentów, dzięki dostępności 

materiału w kartuszach 1:1 oraz sprawdzonych wielokrotnie 

końcówkach mieszających. 

Dzięki dostępności materiału w postaci kartuszy lub strzyka-

wek typu QuickMix z odpowiednimi końcówkami mieszający-

mi błędy mieszania, zmiana odcienia oraz obecność pęche-

rzyków powietrza w materiale należą już do przeszłości.  

 

Krótki okres retencji w jamie ustnej

Zarówno materiał Structur 2 SC, jak i Structur Premium 

można usunąć z jamy ustnej już po 1,5 minuty. Po kolejnych 

trzech minutach materiał uzyskuje twardość pozwalającą na 

obróbkę końcową i wypolerowanie odbudowy.

 

Obróbka końcowa i polerowanie

Prowizoria wymagają obróbki końcowej, bez względu na to, 

czy zostały wykonane w gabinecie czy pracowni protetycznej. 

Wynika to z nadmiernego wypełnienia wycisku lub szyny 

tłoczonej, które są niezbędne do wykonania prowizorium. Na-

leży usunąć naddatki, a następnie wygładzić i wypolerować 

powierzchnię rekonstrukcji. 

Twardość materiału wykorzystanego do wykonania prowizo-

rium w gabinecie stomatologicznym ma podwójne znaczenie. 

Z jednej strony, początkowa twardość materiału po związaniu 

musi być możliwie wysoka, pozwalając na końcową obrób-

kę oraz założenie rekonstrukcji. Mało prawdopodobne jest 

również, aby pacjent opuszczający gabinet łagodnie obcho-

dził się z odbudową. Materiały do wykonania prowizorium, 

które uzyskują wysokie wartości stabilności w ciągu godzin od 

związania nie mogą być więc stosowane w warunkach gabine-

tu stomatologicznego. 

Wszystkie produkty Structur można opracowywać przy pomo-

cy wierteł karbidowych ze szlifem krzyżowym, cienkich tarcz 

separacyjnych wykonanych z metalu lub papieru ściernego, 

szczotek z włosia koziego oraz polerki materiałowej.    
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 SZybKIE WyKONANIE

Połysk naturalnego zęba

Struktura powierzchni prowizorium jest zasadniczo inna od 

powierzchni naturalnego zęba. Współczesne osiągnięcia na-

ukowe sprawiły jednak, iż powierzchnia odbudowy tymczaso-

wej może charakteryzować się wysokim połyskiem naturalne-

go zęba. Przeznaczony do tego celu, łatwy w użyciu preparat 

Easy Glaze, pozwala natychmiastowo uzyskać rewelacyjne 

rezultaty.

Poprawki i naprawy

Powodzenie leczenia protetycznego zależy w dużej mierze od 

stanu brzegu rekonstrukcji. Odnosi się to zwłaszcza do koron, 

również tych tymczasowych. 

Po poddziąsłowym opracowaniu zęba twarde tkanki zęba nie 

stanowią już podparcia dla dziąsła. Nieuwzględnienie tego 

faktu podczas wykonywania prowizorium może skutkować 

recesją dziąsła, obnażeniem granic preparacji, a w konse-

kwencji upośledzeniem estetyki pod postacią widocznej 

krawędzi odbudowy. Większość pacjentów nie pozwala sobie 

na takie powikłania w okolicy zębów przednich, w wyniku 

czego często konieczne jest wykonanie nowego prowizorium, 

co oczywiście pochłania czas i fundusze Państwa gabinetu. 

Natomiast dokładna ocena brzegów korony oraz możliwe 

dodatkowe opracowanie są mniej kosztowne i czasochłonne. 

Wykorzystuje się wówczas podścielenie krawędzi korony 

cienką warstwą materiału, który stanowi podparcie i kształtu-

je dziąsło w okolicy granic preparacji. Pozwala to zachować 

naturalny profil wyłonienia. Odcięcie tego obszaru od wycisku 

przed wypełnieniem jest obarczone zbyt dużą niedokładno-

ścią i często prowadzi do pozostawienia nadmiernie dużych 

granic prowizorium i powstania najbardziej niepożądanego 

rezultatu, jakim jest ucisk dziąsła!    

Structur 2 SC oraz Structur Premium to materiały kompo-

zytowe, które można szybko, skutecznie i sprawnie adapto-

wać do zastanych warunków, bez konieczności stosowania 

bondów.  

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do napraw i nie-

znacznych modyfikacji, które mogą być konieczne podczas 

wykonywania bardziej złożonych rekonstrukcji protetycznych. 

Mosty i korony wykonane z materiałów Structur 2 SC oraz 

Structur Premium można bezproblemowo szybko i skutecznie 

poprawiać i naprawiać przy pomocy tego samego materiału 

lub kompozytu światłoutwardzalnego. 

 

Technika dwóch warstw

Konfekcjonowany w strzykawkach typu QuickMix materiał 

Structur Premium QM w odcieniu „siecznym” jest prze-

znaczony przede wszystkim do rekonstrukcji w odcinku 

przednim.

Materiał Structur Premium QM „Incisal” stosuje się razem z 

materiałami Structur 2 SC lub Structur Premium do wykony-

wania prowizoriów z wyraźnym brzegiem siecznym zapewnia-

jąc mu refrakcję światła odpowiadającą naturalnemu zębowi. 

Dzięki tej technice prowizorium uzyskuje wysoką przezierność 

oraz naturalny wygląd.

Wysiłek związany z wykorzystaniem techniki dwóch warstw 

jest minimalny, a jej opanowanie i przeprowadzanie jest 

szybkie i proste nawet dla asystenta. Stosowanie zwłaszcza z 

materiałem Structur Premium pozwala uzyskać rekonstrukcje 

tymczasowe, których jakość przejdzie najśmielsze oczekiwa-

nia Państwa oraz Waszych pacjentów dotyczące naturalnej 

estetyki, przezierności oraz stabilności. Dotyczy to zwłaszcza 

odbudów w odcinku przednim.        

 

Wysoka jakość za niewielką cenę

Structur Premium oraz Structur 2 SC pozwalają Państwu 

kontrolować koszty wykonania odbudowy tymczasowej:  

Structur 2 SC to idealny wybór dla pojedynczych koron,  

krótkich mostów w odcinku tylnym z krótkim lub umiarko-

wanym czasem retencji w jamie ustnej oraz dla pacjentów 

dbających o zawartość swojego portfela.  

W przypadku pacjentów z wysokimi wymaganiami dotyczą-

cymi estetyki rekonstrukcji polecamy Structur Premium. 

Materiał przeznaczony jest do wykonywania długotrwałych 

prowizoriów, długich mostów oraz odbudów w odcinku  

przednim. Structur Premium QM w odcieniu siecznym  

można stosować zarówno z materiałem Structur Premium,  

jak i Structur 2 SC, co pozwoli uzyskać naturalny wygląd 

części siecznej rekonstrukcji tymczasowej.

Structur 2 w strzykawce typu QuickMix stanowi doskona-

łe rozwiązanie w przypadkach, gdy konieczna jest jedynie 

niewielka ilość materiału, dla mniejszych prowizoriów takich 

jak pojedyncze korony, korony częściowe lub do wykonywania 

poprawek.
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 PRZyPADKI KlINICZNE:

Silnie starte zęby szczęki z odpryskami oraz ubytkami widocznymi na zębach 12 - 22 (ryc.1). Stan niesatysfakcjonujący pod 

względem estetycznym i czynnościowym. Odcinek przedni szczęki odtworzono na modelu z wosku i przeniesiono na klucz 

silikonowy (ryc. 2). Odbudowa siekaczy z pomocą klucza kompozytowego (ryc. 3). Opracowanie zębów 12 - 22 pod korony 

po pobraniu kolejnego wycisku silikonowego (ryc. 4). Wykonanie odbudowy tymczasowej z materiału Structur 2 SC. Preparat 

Easy Glaze poprawiający jakość korony wykonanej z materiału Structur (ryc. 7) oraz umocowanie korony. Wyraźna poprawa 

stanu klinicznego, nawet przed dalszymi etapami leczenia, dzięki zastosowaniu prowizoriów (ryc. 9).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Źródło: dr Wentaschek, Uniwersyteckie Centrum Medyczne, Wydział Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji

W ramach przygotowania do wykonania mostu opracowano zęby 13, 11, 21 oraz 22. Brak zęba 12. Ząb 11 zaopatrzono 

wkładem korzeniowym. Odbudowa tymczasowa wykonana in situ przy pomocy materiału Structur Premium (ryc. 1)., stan bez 

tymczasowego mostu (ryc. 2). 

Modelowanie dziąsła poprzez dokładnie opracowaną jednostkę mostu (ryc. 3) z profilem wyłonienia naturalnego zęba. Mate-

riał Structur Premium stanowi oparcie dla dziąsła dzięki przyjaznym dla tkanek właściwościom oraz możliwości precyzyjnego, 

dokładnego opracowania końcowego.

1 2 3

Źródło: Dr. Wentaschek, Uniwersyteckie Centrum Medyczne, Wydział Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji



Structur
 

 EASy GlAZE – jESZCZE lEPSZA REKONSTRUKCjA

StruCtur

REF 1016 Butelka 5 ml, akcesoria

REF 2245  Easy Brush, pędzelki do aplikacji, 50 szt.

REF 2315  Paleta mieszająca, 20 szt.

Easy Glaze® – Widoczny połysk 

Easy Glaze to światłoutwardzalny lakier ochronny z nano-

wypełniaczem zapewniający wysoki połysk pokrytym nim 

powierzchniom materiałów kompozytowych oraz szkłojonome-

rowych.

Materiały Structur Premium oraz Structur 2 SC opracowano 

na bazie kompozytów, więc idealnie nadają się do pokrycia 

lakierem Easy Glaze: po aplikacji, dzięki doskonałej zwilżal-

ności dociera do nawet najmniejszych zachyłków i anomalii 

powierzchni, wygładzając je, a po polimeryzacji światłem 

konwencjonalnej lampy polimeryzacyjnej nadaje powierzchni 

wysoki połysk. Nie potrzeba przy tym polerowania lub modyfi-

kacji zwarcia.

Aplikacja nie mogłaby być łatwiejsza. Estetyczny efekt 

zastosowania lakieru jest trwały i wyraźny. Przyleganie płytki 

nazębnej do tak uszczelnionej powierzchni jest znacznie 

utrudnione, co sprzyja zachowaniu higieny jamy ustnej oraz 

poprawia jakość prowizorium, widoczną nawet dla pacjenta.

Zalety produktu:

• Wysoki połysk, powierzchnia naturalnego zęba

• Szybka i prosta aplikacja

• Natychmiastowy rezultat leczenia

Easy Glaze®

 
 POWIERZChNIE O WySOKIm POŁySKU

Niesatysfakcjonujący stan kliniczny związany z brakiem siekaczy oraz pochyleniem siekaczy w kierunku przyśrodkowym. 

Czarny trójkąt pomiędzy przyśrodkowymi siekaczami jest szczególnie widoczny oraz znacznie upośledza estetykę (ryc. 1). 

Niniejszy przypadek kliniczny ukazuje opracowane zęby, którym poprawiono ustawienie osiowe (ryc. 2) oraz wykonane z 

materiału Structur 2 S.C. prowizorium (ryc. 3). Znaczna poprawa stanu klinicznego w stosunku do sytuacji wyjściowej, z 

poprawą estetyki zapewnianą przez prowizoria.

1 2 3

Źródło: dr Wentaschek, Uniwersyteckie Centrum Medyczne, Wydział Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji



Formy sprzedaży

REF 1075 Tuba 2 × 25 g  

 (baza / katalizator)

REF 1078  Tuba 10 × 25 g  

 (baza / katalizator)

REF 1074 QuickMix strzykawka  

 5 ml, akcesoria

REF 2189  Końcówki mieszające  

 typ 10, 50 szt.

REF 1076 Kartusz 2 × 65 g,  

 akcesoria

REF 2158  Dispenser – typ 2

REF 2185  Końcówki mieszające  

 typ 6, 50 szt.

Provicol®
 

 PROSTOTA mOCOWANIA

Oczekiwania stawiane przed materiałami do mocowania 

tymczasowego są zasadniczo sprzeczne. Z jednej strony ocze-

kuje się mocnego połączenia, natomiast z drugiej usunięcie 

tak zamocowanej odbudowy nie może stanowić istotnego 

problemu. Rana preparacyjna musi zostać zamknięta bez 

podrażnień, a materiał nie może wpływać na ostateczne 

mocowanie, często wykonywane przy pomocy cementów mo-

cujących. Należy więc zrezygnować ze stosowania eugenolu, 

gdyż jest on inhibitorem polimeryzacji kompozytów. Zawarty 

w materiale Provicol wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2) ma 

materiał stosowany do mocowania prowizoriów musi 

spełniać następujące kryteria 

• Wiarygodne mocowanie 

• Łatwość mieszania i prostota aplikacji 

• Szybkość aplikacji 

• Biokompatybilność 

• Brak inhibicji cementów kompozytowych

działanie bakteriostatyczne i nie wpływa negatywnie na póź-

niejsze mocowanie ostateczne odbudowy, nawet w przypadku 

stosowania kompozytowych cementów mocujących. 

Provicol jest dostępny w trzech różnych formach handlowych, 

umożliwiając wybór wersji, która będzie najlepiej nadawać się 

do Państwa rutynowej pracy w gabinecie.  

 Provicol® Qm

 – Aplikacja ze strzykawki typu QuickMix. Zawsze szybko  

  i bez pęcherzyków powietrza 

 

 Provicol® C

 – Dostępne w kartuszach po 65 g. Idealny dla wielu  

  elementów w gabinetach wykonujących wiele rekon 

  strukcji protetycznych

 

 Provicol®

 – Wersja do mieszania ręcznego 

 – Sprawdzony materiał Provicol w tubie

Provisional luting of temporaries 

Wskazania

Provicol® / Provicol® Qm / Provicol® C  

Bezeugenolowy cement zawierający wodorotlenek wapnia do 

tymczasowych

Zalety produktu  

• Szybka aplikacja

• Zawiera wodorotlenek wapnia

• Bezeugenolowy, idealny przed adhezyjnym mocowaniem  
 cementami kompozytowymi
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 mATERIAŁ DO WyKONyWANIA TymCZASOWyCh KORON I mOSTóW SPEŁNIAjąCyCh   
 NAjWyżSZE STANDARDy

Wskazania

Structur Premium 

Wszechstronny materiał do wykonywania tymczasow-

ych koron, mostów, licówek, odbudów typu inlay i onlay 

spełniających najwyższe standardy estetyczne

Structur Premium Qm Incisal 

Specjalny odcień sieczny do wykonywania prowizoriów 

techniką dwóch warstw

Zalety produktu 

• Szybka i prosta obróbka

• Higieniczna aplikacja dostosowana do warunków gabinetu  
 stomatologicznego

• Krótki czas wiązania w jamie ustnej

• Wysoka twardość początkowa i końcowa

• Doskonała stabilność kształtu i odcienia

• Trwałe prowizoria

• Wyśmienita estetyka

• Szeroka gama odcieni 

• Naturalna fluorescencja 

• Prostota obróbki końcowej i polerowania 

• Technika dwóch warstw dzięki specjalnemu odcieniowi  
 siecznemu

Formy sprzedaży Structur Premium Qm

REF 1726 QuickMix syringe 8 g incisal, mixing tips  

 type 6

REF 2158  Dispenser – typ 2

REF 2189  Końcówki mieszające typ w10 w QuickMix  

 strzykawce, 50 szt.

Formy sprzedaży Structur Premium

REF 1710 Zestaw kartusz 75 g A3, Dispenser typ 2,  

 akcesoria

REF 2158  Dispenser – typ 2

REF 2185  Końcówki mieszające typ 6 w kartuszach,  

 50 szt.

 
Kolory

A1 

A2 

A3 

A3.5

B1 

B3 

BL

Kartusz 5 × 75 g, końcówki  
mieszające typ 6 

–

–

REF 1719

–

–

–

–

Kartusz 75 g, końcówki 
mieszające typ 6 

REF 1712

REF 1713

REF 1714

REF 1717

REF 1718

REF 1715

REF 1716

  
Kolory

Inzisal

 Quickmix strzykawka 8 g,  
końcówki mieszające typ 10 

REF 1726
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 mATERIAŁ DO WyKONyWANIA TymCZASOWyCh KORON I mOSTóW SPEŁNIAjąCyCh   
 WSZySTKIE WymAGANIA

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

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

info@voco.com
www.voco.com

Do nabycia w:

 VC 84 001479 PL 0915 V

Wskazania

Structur 2 SC 

Wszechstronny, ekonomiczny materiał do wykonywania  

tymczasowych koron, mostów, odbudów typu inlay i onlay

Structur 2 Qm 

Wszechstronny materiał do wykonywania niedrogich tymcza-

sowych koron, mostów, odbudów typu inlay i olany, dostępny 

w strzykawkach typu QuickMix

Zalety produktu 

•  Szybka i prosta obróbka

• Higieniczna i ekonomiczna aplikacja

• Krótki czas wiązania w jamie ustnej

• Doskonała stabilność kształtu i odcienia

• Wyśmienita estetyka

• Szeroka gama odcieni 

• Naturalna fluorescencja 

• Prostota obróbki końcowej i polerowania

Formy sprzedaży Structur 2 Qm

REF 2158  Dispenser – typ 2

REF 2189  Końcówki mieszające typ 10 w QuickMix  

 strzykawce, 50 szt.

Formy sprzedaży Structur 2 SC

REF 1478 Zestaw kartusz 75 g A3, Dispenser typ 2,  

 akcesoria

REF 2158  Dispenser – typ 2

REF 2185  Końcówki mieszające typ 6 w kartuszach,  

 50 szt.

  
Kolory

A1 

A2 

A3 

A3.5

B1 

B3 

C2 

BL

Kartusz 5 × 75 g, końcówki 
mieszające typ 6 

–

REF 1492

REF 1491

–

–

–

–

–

Kartusz 75 g, końcówki 
mieszające typ 6

REF 1479

REF 1480

REF 1481

REF 1490

REF 1482

REF 1483

REF 1486

REF 1485

  
Kolory

Inzisal

 Quickmix strzykawka 8 g,  
końcówki mieszające typ 10 

REF 1726


