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Grandio®so flow · heavy flow

 aprovados sem restrições para cavidades oclusais

Com o compósito compactável GrandioSO, a VOCO tem o material de restauração mais semelhante ao dente natural 

no	mercado.	Complementado	por	duas	versões	fluidas:	o	GrandioSO	Heavy	Flow,	de	alta	viscosidade,	e	o	GrandioSO	

Flow,	de	média	viscosidade.	Além	de	extremamente	práticos,	tal	como	todos	os	compósitos	fluidos,	os	dois	materiais	

possuem excelentes propriedades físicas, até agora só conhecidas em compósitos compactáveis.

máximo desempenho físico-mecânico  

O GrandioSO Heavy Flow e o GrandioSO Flow são materiais de 

restauração	fluidos	desenvolvidos	com	base	na	nanotecnolo-

gia. Tal como o GrandioSO, estes materiais apresentam uma 

combinação de nanopartículas funcionalizadas de SiO2 com 

partículas vitrocerâmicas e uma matriz de resina especial. Isto 

permite que o material tenha um conteúdo de cargas inorgâni-

cas de mais de 80 % em peso, antes só atingido por compósi-

tos compactáveis. Para além do elevado conteúdo inorgânico, 

estes compósitos apresentam propriedades físico-mecânicas 

excepcionais, com valores de microdureza Vickers, módulo de 

elasticidade	e	resistência	à	flexão	não	só	comparáveis,	como	

também superiores aos de muitos compósitos compactáveis. 

Graças	a	este	desempenho,	ambos	os	compósitos	fluidos	da	

VOCO podem ser utilizados sem restrições em cavidades de 

qualquer classe, mesmo as sujeitas a cargas mastigatórias.

indicações

 - Restaurações de classes I a V 

 - Tratamentos restauradores minimamente invasivos 

	 -	Selamento	de	fissuras	estendidas 

 - Bloqueio de áreas retentivas 

 - Base ou forro de cavidades 

 - Reparação de restaurações e facetas

Grandio®so heavy flow e Grandio®so flow – indicados para todas as classes de cavidades

 - Cimentação de peças protéticas translúcidas  

  (p. ex. coroas de cerâmica pura) 

 - Fixação em bloco e ferulização de dentes (p. ex. com 

	 	 tiras	de	fibra	de	vidro) 

	 -	Como	material	de	base	para	tiras	de	fibra	de	vidro	 

  ou similares na confeção de coroas e pontes  

  semipermanentes

microdureza vickers (mhv)conteúdo inorgânico (w/w)

Fonte: Dados do fabricante / literatura
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Fonte: D. Behrend, Universidade de Rostock, relatório para a VOCO
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Filtek Supreme Flow, Venus Diamond Flow, Tetric EvoFlow, Filtek Supreme XTE, Tetric EvoCeram e Venus Diamond não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.



   

Grandio®so flow · heavy flow

 duas viscosidades diferentes para restaurações perfeitas

A VOCO oferece-lhe agora a possibilidade de optar entre duas viscosidades diferentes de acordo com a indicação, ou 

simplesmente	consoante	a	sua	preferência	por	um	determinado	grau	de	consistência	e	fluidez.	GrandioSO	Heavy	Flow	

e GrandioSO Flow são de uso universal e proporcionam uma estética excelente, distinguindo-se entre si apenas pela 

sua viscosidade.

aplicação clínica do Grandio®so heavy flow  

Segundo os médicos dentistas que avaliaram GrandioSO 

Heavy Flow em testes clínicos, os pontos fortes do material 

evidenciam-se principalmente na aplicação em cavidades com 

áreas retentivas, em restaurações contíguas à margem gengival 

e em defeitos proximais. GrandioSO Heavy Flow possibilita 

uma aplicação precisa e sem excessos, poupando tempo de 

Comparação da consistência no plano horizontal

Comparação do escoamento no plano vertical

a diferença que se vê

Heavy Flow Flow

Heavy Flow Flow

trabalho nestes casos. Além disso, a cor GA5 permite executar 

restaurações cervicais estéticas, com óptima adaptação de cor, 

inclusive em pacientes de mais idade.

Pela sua consistência, GrandioSO Heavy Flow também é extre-

mamente	útil	na	aplicação	de	tiras	de	fibra	de	vidro.

Defeito cervical característico no dente 13 Inserção do GrandioSO Heavy Flow após  
condicionamento e aplicação do adesivo

Restauração concluída, após polimento

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda

Fonte: Drs. Henk Alting, Groningen

Ferulização dos incisivos superiores com a tira 
GrandTEC

Tira GrandTEC “imersa” no GrandioSO Heavy Flow Ferulização concluída



   

Grandio®so flow · heavy flow

Grandio®so flow · heavy flow

 duas viscosidades diferentes para restaurações perfeitas

GrandioSO Heavy Flow e GrandioSO Flow estão disponíveis em 13 cores com diferentes opacidades. Isto possibilita 

obter restaurações visualmente indistinguíveis da estrutura dentária adjacente. Ambos os materiais são fáceis de polir 

e	obtêm	um	brilho	duradouro.	O	profissional	também	tem	a	possibilidade	de	optar	entre	duas	formas	de	aplicação	

diferentes: a seringa antiderrame NDT® ou as práticas Caps.

a cor especial “branco-opaco” (wo)  

GrandioSO Flow WO é extremamente radiopaco. O elevado 

grau de radiopacidade do material, de 500 %Al, proporciona 

um óptimo contraste com a estrutura dentária e com outros 

materiais de restauração. A cor branco-opaco também facilita 

posteriores procedimentos de conformação e/ou acabamen-

to nas restaurações. Nos tratamentos de cáries profundas 

realizados em duas fases, com a construção de uma base 

cavitária, por exemplo, o material branco evidencia claramente 

a proximidade da polpa. Para completar o leque de aplicações 

especiais do material, o GrandioSO Flow da cor WO também 

é muito útil para mascarar áreas escurecidas, bem como para 

simular efeitos em restaurações de alta estética.

O compósito de média viscosidade GrandioSO Flow recebeu 

uma avaliação especialmente positiva dos médicos dentistas 

quando utilizado em pequenas restaurações de classes I e 

III, em bases cavitárias ou na cimentação de facetas. Nestes 

casos,	as	propriedades	de	fluidez	de	GrandioSO	Flow	ganham	

relevância.	Pelas	suas	propriedades	“flow	on	demand”,	o	

material	é	fluido	quando	pressionado	ou	movimentado,	mas	

adquire	consistência	firme	após	a	aplicação.	Graças	à	varieda-

de de cores e às práticas formas de aplicação do material – a 

seringa NDT® e as Caps com cânula de metal extralonga –, é 

possível executar restaurações estéticas em anteriores e poste-

riores com imensa facilidade.

aplicação clínica de Grandio®so flow

Fonte: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo
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Grandio®so flow · heavy flow

 dois compósitos fluidos para todas as classes de cavidades

restaurações de classes i a v

Grandioso heavy flow

Grandioso flow

fixação em bloco e ferulização de dentes, cimentação de próteses translúcidas

Bases cavitárias, preenchimento de áreas retentivas, tratamentos restauradores minimamente invasivos, selagem de fissuras extensas

Grandioso heavy flow

Grandioso flow

Grandioso heavy flow

Grandioso flow 



   

Grandio®so flow · heavy flow

apresentação

Grandio®so heavy flow 

REF 2680 Set seringa 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5),  

 escala de cores, acessórios 

REF 2148  Cânulas de aplicação tipo 46, 100 un.

Grandio®so flow 

REF 2720 Set seringa 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO),  

 escala de cores, acessórios 

REF 2146  Cânulas de aplicação tipo 41, 100 un.

REF 2607 Escala de cores 

REF 9301  Dispenser – Caps

VC 84 002720 PT 0317 V

vantagens

•	Universais – indicados para todas as classes de cavidades

•	 Propriedades físicas, p. ex. dureza, resistência mecânica  

 e resistência à abrasão, superiores às de diversos materiais  

 compactáveis 

•	 Elevado conteúdo de carga, superior a 80 % em peso 

•	 Óptimo	fluidez	

•	 Aplicação segura e precisa com a seringa antiderrame  

 NDT®	ou	Flow-Caps	com	cânula	de	metal	flexível

•	 Excelente molhamento, cobrindo por completo as paredes  

 da cavidade

•	 13 cores para restaurações estéticas – perfeitamente  

 adaptadas ao GrandioSO 

•	 Alta estabilidade de cor

•	Óptimas propriedades de polimento e brilho duradouro 

•	 Elevada radiopacidade (500 %Al) do GrandioSO Flow WO  

 para um forte contraste com os tecidos dentários e com  

 outros materiais de restauração

Grandio®so flow · heavy flow

 materiais de restauração nano-híbridos fluidos, de uso universal

cores individuais

 A1 A2 A3 A3.5 A4  B1 B2 C2 Incisais OA2 BL WO GA5

 2684 2685 2686 2687 2688 2690 2691 2692 2694 2693 2695 2696 2689

 2704 2705 2706 2707 2708 2712 – – – – – – –

 2722 2723 2724 2725 2726 2729 2730 2732 2733 2734 2736 2737 2727

 2742 2743 2744 2745 2746 2749 – – – – – – –

Cores individuais 

Seringa 2 × 2 g 

Caps 16 × 0,25 g

Seringa 2 × 2 g

Caps 16 × 0,25 g

GrandioSO 
Heavy Flow

GrandioSO 
Flow

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

Linha Gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.pt

Encomendas:


