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O Meron Plus QM em versão de seringa é o mais novo membro da família Meron Plus e, assim como todos os outros 

produtos da família, marca pontos com a sua forte adesão. Por esse motivo, os ionómeros de vidro reforçados com 

resina para cimentações podem ser utilizados também nos casos em que os cimentos convencionais não oferecem 

uma retenção suficiente – p. ex. com geometria desfavorável do coto. Ao mesmo tempo, o Meron Plus QM apresenta 

todas as vantagens que conhece dos bons ionómeros de vidro para cimentações – desde a autoadesividade sem uso 

de primer e condicionador, até à libertação contínua de fluoretos.

um “plus” de adesão

Um ensaio sobre a resistência ao cisalhamento na interface 

com a dentina humana confirma o “plus” de adesão propor-

cionado pelo Meron Plus QM. O resultado obtido pelo  

Meron Plus QM é claramente mais vantajoso do que o de 

outros cimentos de ionómero de vidro na versão seringa. O 

Meron Plus QM atinge uma resistência ao cisalhamento (na 

interface com a dentina) de 11,3 MPa, oferecendo assim 

um fator de segurança a mais, mesmo que a retenção seja 

desfavorável, como no caso de cotos curtos e cónicos.

A seringa QuickMix – um “plus” na aplicação

A prática seringa QuickMix proporciona uma aplicação fácil, 

rápida e precisa do material, diretamente a partir da seringa 

– e sem um aplicador adicional. O material é misturado 

automaticamente e dispensa um procedimento de mistura 

em separado. Isto não apenas poupa o seu precioso tempo, 

como também exclui possíveis erros de mistura, uma vez que 

o material é extraído da seringa na quantidade exata.

estabilidade permanente

Para uma cimentação duradoura e estabilidade permanente, 

a solubilidade em água, assim como os valores de adesão do 

material, são de fundamental importância. O objetivo de uma 

baixa solubilidade em água é evitar o insucesso da cimenta-

ção provocado pela infiltração de fluidos através do espaço 

ocupado pela película de cimento (mesmo que muito fina). O 

Meron Plus QM também satisfaz plenamente esse requisito, 

como mostra o ensaio comparativo realizado.
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Meron Plus QM

Na rotina do consultório dentário, o Meron Plus proporciona-lhe claras vantagens, tendo um “timing” muito bem 

definido: o tempo de trabalho extraoral após a mistura é longo, assim como é suficiente o tempo para a remoção de 

excessos. Com o novo Meron Plus QM, também tem a possibilidade de remover os excessos após uma rápida fotopoli-

merização (“tack cure”). Dessa forma, poderá abreviar o seu precioso tempo de atendimento.

cómodo tempo de trabalho 

  O tempo de trabalho extraoral de Meron Plus QM, 

  de 2 minutos, é suficientemente longo para a  

  aplicação do material na restauração – não  

  apenas no caso de restaurações unitárias, mas 

também de pontes com diversos elementos.

A facilidade de aplicação proporciona não só uma clara 

vantagem em termos de manuseamento, mas também uma 

pequena espessura de película do material, para um perfeito 

ajuste da peça. 

Assim como todos os produtos da família Meron Plus, o  

Meron Plus QM é autopolimerizável. Quando o cimento atinge 

a fase de gel, os excessos podem ser removidos com facilidade. 

“tack cure”:

remoção de excessos imediata 

A possibilidade de efetuar uma rápida fotopolimerização 

abrevia o tempo até à remoção dos excessos de  

Meron Plus QM, não sendo preciso ficar à espera após a 

colocação da peça. Basta fotopolimerizar rapidamente os 

excessos (aprox. 5 - 10 s por segmento) e removê-los de 

seguida. 

A presa do material propriamente dito não é afetada.

Dente 23 preparado com margens em 
chanfro para receber a coroa

Fotopolimerização rápida (“tack cure”)

Aplicação do Meron Plus QM na 
restauração

Remoção adicional de excessos nas 
áreas proximais com o auxílio de um 
fio dental

Coroa de zircónia colocada no dente 
23 do modelo de gesso

Fácil remoção de excessos

Colocação da restauração

Tratamento concluído

caso clínico

Fonte: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munique / Alemanha
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Meron Plus QM

Indicações

Cimentação de

– inlays, onlays, coroas e pontes metálicas

– inlays, onlays, coroas e pontes em cerâmica pura de   

 elevada resistência (p. ex. à base de dióxido de zircónio,  

 dissilicatos de lítio etc.)

– espigões metálicos, cerâmicos ou reforçados por fibra de  

 vidro

– bandas e elementos auxiliares ortodônticos

Vantagens 

• Excelente adesão à estrutura dentária

• Selamento marginal perfeito

• Resistente à ação da humidade e de ácidos

• Autoadesivo: adesão segura e rápida sem uso de primer ou  

 condicionador

• Imediata remoção de excessos após uma rápida

 fotopolimerização opcional

• Seringa QuickMix, para uma ótima aplicação e uma mistura 

  sempre bem proporcionada

Apresentação

REF 1727  Seringa QuickMix 8,5 g, acessórios

REF 1728  Seringa QuickMix 3 × 8,5 g, acessórios

REF 2261  Dispenser – QuickMix

REF 2189  Pontas misturadoras tipo 10, 50 un.

FujiCEM 2 e Ketac Cem Plus Automix não são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.
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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.dental

Encomendas:


