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IonoStar® Molar
IonóMero de VIdro para reStauraçõeS

VoCo's product



Está à procura de um material de restauração à base de ionómero de vidro que não seja apenas cómodo de aplicar, 

mas também possua outras propriedades favoráveis de manuseamento, como poder ser modelado imediatamente sem 

aderir ao instrumento? Então terá êxito com o IonoStar Molar, um material que em nada deixa a desejar em termos de 

manuseamento. Para além disso, é possível influenciar a sua consistência até um certo grau, alterando-se o tempo de 

mistura no vibrador de alta frequência. De acordo com a situação clínica, pode obter uma consistência mais firme ou 

mais leve. 

IonoStar Molar também marca pontos com a sua elevada resistência à compressão e à abrasão, bem como com a 

comprovada tecnologia de materiais vítreos da VOCO, que há muitos anos se traduz nos nossos conhecidos ionómeros 

de vidro. IonoStar Molar – a grande estrela entre os ionómeros de vidro!
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 o IonóMero de VIdro perfeIto para reStauraçõeS

Elevada resistência à compressão 

e à abrasão

Consistência controlável

Não adere ao instrumento Mais fácil de aplicar em 

zonas de difícil acesso

Pode ser 

modelado 

imediatamente 

após a 

inserção e 

permanece 

firme

Adaptação 

marginal perfeita  

durante a inserção



IonoStar® Molar

A nova cápsula de aplicação da VOCO permite ativar facilmente o cimento e torna a sua aplicação bastante prática. 

Para a ativação, não é necessário utilizar qualquer ativador em separado, bastando premir a cápsula com a mão contra 

uma base dura (a superfície de uma mesa, por exemplo). O êmbolo laranja do líquido é empurrado para dentro da 

câmara que contém o pó, juntando assim o pó e o líquido. De seguida, executa-se a mistura da maneira habitual no 

misturador de cápsulas. Levanta-se, então, a ponta de aplicação com o orifício e posiciona-se a cápsula num aplicador 

convencional, a qual estará pronta para uso.
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 aGora na noVa CÁpSula de aplICaçÃo

após a mistura, mover para cima a 
ponta de aplicação com o orifício

dispensa o uso de ativador

Fonte: Ensaio interno

A libertação de flúor do IonoStar Molar protege eficazmente contra a cárie 
secundária.

A resistência à compressão dos ionómeros de vidro aumenta com o passar do 
tempo, pois o material continua a endurecer durante o processo de maturação.
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IonoStar® Molar

VC 84 002520 PT 0115 V 

Vantagens 

• Consistência variável de acordo com o tempo de vibração

• Adaptação marginal perfeita e aplicação fácil

• Pode ser modelado imediatamente depois da aplicação –  

 não adere ao instrumento

• Disponível na nova cápsula de aplicação da VOCO –  

 aplicação fácil sem ativador

• Nova cápsula concebida para aceder às cavidades mais  

 pequenas e às áreas de difícil acesso em boca

• Elevada resistência à compressão e à abrasão

• Desenvolvido com base na comprovada tecnologia de  

 materiais vítreos da VOCO

Indicações

Restauração de cavidades de classe I não sujeitas a forças 

oclusais

Restauração semipermanente de cavidades de classes I e II

Restauração de lesões cervicais, cavidades de classe V, 

cáries radiculares

Restauração de cavidades de classe III

Restauração de dentes decíduos

Bases / forros cavitários

Reconstrução de cotos

Restaurações provisórias

apresentação

REF 2520 Set cápsulas de aplicação 50 un.  

 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) 

REF 2522 Set cápsulas de aplicação 150 un. A2,   

 AC Applicator tipo 1

REF 2523  Set cápsulas de aplicação 150 un. A3,   

 AC Applicator tipo 1

REF 2524  Cápsulas de aplicação 20 un. A1

REF 2525  Cápsulas de aplicação 20 un. A2

REF 2526  Cápsulas de aplicação 20 un. A3

REF 2532  Cápsulas de aplicação 150 un.  A2

REF 2533  Cápsulas de aplicação 150 un.  A3

REF 2169 VOCO instrumento Trifill, 10 un. 

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

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

info@voco.com 
www.voco.pt

Encomendas:
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 IonóMero de VIdro para reStauraçõeS

Ketac Molar, Fuji IX GP e ChemFil Rock não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.


