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IonoStar® Plus
IONÓMERO DE VIDRO DE PRESA RÁPIDA PARA 
RESTAURAÇÕES



O IonoStar Plus é um material de restauração de ionómero de vidro com muitas qualidades especiais. Depois de ser 

facilmente extraído da cápsula, o material escoa e molha perfeitamente as paredes do preparo, proporcionando uma 

óptima adaptação marginal. A sua viscosidade altera-se imediatamente em seguida, e durante um minuto o material 

pode ser modelado sem aderir ao instrumento. Desse modo, em cada fase da aplicação, apresenta a viscosidade ideal. 

Além disso, o IonoStar Plus ganha presa em apenas dois minutos, após este tempo pode prosseguir o trabalho - uma 

grande vantagem, especialmente no tratamento de pacientes pouco cooperantes, como por exemplo os pediátricos.

O	gráfico	mostra	o	comportamento	de	presa	dos	materiais	

à temperatura intraoral (37 °C) com um reómetro. Graças à 

sua baixa viscosidade inicial, o IonoStar Plus molha perfeita-

mente as paredes cavitárias durante o escoamento.  

De seguida, ganha presa rapidamente, o que permite iniciar 

o acabamento após um breve intervalo de espera.

Respeitando a estética dentária natural, o IonoStar Plus é o 

primeiro material de ionómero de vidro que possui a mesma 

fluorescência	dos	dentes	naturais.	Graças	à	sua	fluores-

cência, atende perfeitamente a esta exigência estética das 

restaurações anteriores, sendo portanto indicado para uso no 

setor anterior.
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 FLUÍDO, PORÉM CONDENSÁVEL

Fonte: Ensaio interno

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha
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Caso clínico 1

Restauração do dente 37 em más 
condições

Modelagem do material

Cavidade preparada

Resultado

Inserção do CIV de baixa viscosidade Alteração da consistência para 
condensável

IonoStar Plus

Ketac Molar Quick Aplicap

EQUIA Fil



IONOSTAR® PLUS

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 

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

convencional. Depois deste passo, a cápsula estará pronta para uso.
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 NA NOVA CÁPSULA DE APLICAÇÃO

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

Dispensa o uso de ativador

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda / Alemanha

Caso clínico 2

Defeitos cervicais nos dentes 24 e 25

Escultura da restauração Polimento

Preparação

Acabamento Resultado

Aplicação do IonoStar Plus Consistência condensável



IONOSTAR® PLUS

VC 84 002540 PT 1020 

Vantagens 

• Adaptação marginal e condensabilidade perfeitas num só 

 produto, graças à alteração da viscosidade durante a  

 aplicação

• Presa rápida, em apenas dois minutos depois da inserção

• O primeiro ionómero de vidro com Fluorescência como a  

 dos dentes naturais

•	Forte	libertação	de	fluoretos

• Nova cápsula concebida para aceder às cavidades mais  

 pequenas e às áreas de difícil acesso em boca

• Excelente resistência à compressão e à abrasão

Indicações

Restaurações de cavidades de classe I não sujeitas a forças 

oclusais

Restaurações semipermanentes de cavidades de classes I e II

Restaurações de lesões cervicais, cavidades de classe V, 

cáries radiculares nas raiz

Restaurações de cavidades de classe III

Restauração de dentes decíduos

Bases / forros cavitários

Reconstrução de cotos

Restaurações provisórias

Selagem	de	fissuras	ampliadas

Apresentação

REF 2540  Set cápsulas de aplicação 50 un.  

 (10 × A2, 30 × A3, 10 × A3.5)

REF 2548   Cápsulas de aplicação 20 un. A1 

REF 2543   Cápsulas de aplicação 20 un. A2

REF 2544   Cápsulas de aplicação 20 un. A3

REF 2545   Cápsulas de aplicação 20 un. A3.5

REF 2546   Cápsulas de aplicação 150 un. A2

REF 2547   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.com

Encomendas:

EQUIA Fil e Ketac Molar Quick Aplicap não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.
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