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Structur 3
COMPÓSITO PARA A CONFEÇÃO DE COROAS E 
PONTES PROVISÓRIAS

Brilha sem 
polimento!



   

Structur 3

 “3” PARA COROAS E PONTES PROVISÓRIOS BRILHANTES

Structur 3 é um compósito autopolimerizável para a confeção de coroas e pontes provisórias, que foi desenvolvido com 

base	na	comprovada	tecnologia	de	nano-híbridos	da	VOCO.	Os	três	parâmetros	fundamentais	–	confeção,	estética	e	

estabilidade – foram consideravelmente aprimorados, de modo a que se complementem perfeitamente. Dessa forma, 

o material permite-lhe confecionar restaurações provisórias impecáveis com facilidade.

Confeção  

O sistema de cartuchos 1:1 e as respetivas pontas misturado-

ras garantem a obtenção de uma mistura homogénea e sem 

erros, bem como uma polimerização uniforme do Structur 3. 

Depois de preparar a impressão, aplica-se o material e, de 

seguida, posiciona-se a impressão na boca do paciente. Após 

um tempo de polimerização intraoral de apenas 45 segundos, 

o material ainda se encontra ligeiramente elástico, podendo 

ser retirado facilmente do(s) dente(s) preparado(s). Quatro 

minutos após o início da mistura, a polimerização do Structur 

3 atinge um ponto que lhe permite iniciar o acabamento das 

margens e contornos. 

Concluída a polimerização do provisório, basta friccioná-la com 

um lenço embebido em álcool para remover a camada de inibi-

ção que se forma na superfície em contacto com o oxigénio do 

ar. Não é necessário proceder ao polimento com instrumentos 

rotativos.	A	eliminação	deste	passo	de	trabalho	significa	para	

si uma substancial redução do tempo de trabalho. Após o aca-

bamento, a provisória, que se adapta perfeitamente ao dente 

preparado,	é	fixada	com	um	cimento	especial	para	restaura-

ções provisórias. 

Estética  

A estética é determinante para a confeção de restaurações 

provisórias perfeitas. É por isso que deseja utilizar um material 

esteticamente excecional nos seus pacientes. O brilho natural, 

obtido com a simples remoção da camada de inibição, bem 

como	a	fluorescência	do	compósito	favorecem	a	obtenção	do	

provisórios de grande valia estética. Structur 3 está disponível 

em oito cores, o que possibilita adaptar perfeitamente a cor do 

provisório	à	cor	natural	do	dente.		

Estabilidade  

A função de um provisório é proteger o dente preparado e 

garantir uma mastigação plenamente funcional.

Para cumprir esta função, o material utilizado deve apresentar 

os	parâmetros	físicos	de	estabilidade	necessários.	Não	só	é	

importante que o provisório suporte as forças mastigatórias, 

como também que a sua cor original se mantenha inalterada. 

O material também deve atender os requisitos dos provisórios 

de longo prazo. Em tratamentos mais abrangentes, estos provi-

sórios muitas vezes constituem a reabilitação protética durante 

várias semanas ou até meses. Uma eventual substituição do 

provisório em razão de fraturas, alterações de cor ou desgaste 

não	convém	nem	ao	profissional	nem	ao	paciente.

Structur	3	oferece-lhe	esta	segurança:	com	uma	resistência	

à	compressão	de	mais	de	500	MPa,	o	compósito	é	capaz	de	

suportar as forças que incidem diariamente sobre as restau-

rações provisórias. As alterações de cor em provisórios podem 

interferir sobremaneira na satisfação dos seus pacientes com a 

estética.	Graças	à	superfície	lisa	dos	provisórios	confecionadas	

com Structur 3, estas podem ser facilmente higienizadas. A 

cor do provisório mantém-se estável por longos períodos, evi-

tando qualquer inconveniente estético aos seus pacientes.

O	aprimoramento	dos	parâmetros	“confeção”,	“estética”	e	

“estabilidade” do Structur 3 resultou num produto que lhe 

possibilita confecionar rapidamente provisórios não só estéti-

cas, como também extremamente estáveis.

Dr. Frank Braden, Roetgen (Alemanha): “Ao longo dos últimos dois anos, experimentei diversos 

materiais de mistura automática para a confeção direta de coroas e pontes provisórias. Como nen-

hum deles me satisfez plenamente, decidi testar o Structur 3, da VOCO.

Tive uma boa impressão já durante a confeção do primeiro provisório. Entretanto produzi um nú-

mero razoável de provisórios com as mais variadas extensões, quer utilizando uma pré-impressão 

de silicone, quer uma placa termoplastificada, e a minha satisfação com o material confirmou-se.”



   

Structur 3

 AS VANTAGENS EM RESUMO

Estética excelente  

A	fluorescência	de	Structur	3	é	semelhante	à	dos	dentes	

humanos. Esta característica também contribui para a elevada 

estética	e	a	aparência	natural	dos	provisórios	confecionados	

com Structur 3, que mal se podem distinguir dos dentes 

humanos. As imagens foram produzidas sob luz com grande 

fração ultravioleta. O modelo do dente fabricado com  

Structur	3	emite	fluorescência	igual	à	do	dente	natural.

Curto tempo de trabalho  

O curto tempo de trabalho, de apenas 

quatro minutos no total, não só é de 

grande	relevância	para	si,	como	também	

para os seus pacientes. Com Structur 3 

é possível confecionar provisórios  

perfeitos de forma rápida e confortável 

para os seus pacientes, uma vez que o 

tempo de polimerização intraoral é de 

apenas 45 segundos.
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Luxatemp 
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Protemp 4

Aplicação

Polimerização intraoral

Polimerização extraoral

O diagrama mostra que Structur 3 é o 

material que apresenta a menor rugo-

sidade	superficial	após	ser	friccionado	

com um pano humedecido em álcool.

A superfície lisa facilita a remoção da 

placa bacteriana, além de manter a  

cor e, portanto, também a estética do  

provisório estáveis por mais tempo.

Fonte: Fleming et al., Trinity College Dublin, 2012
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Structur 3 Luxatemp StarProtemp 4 Integrity Telio CS C&B

Fonte: Instruções de utilização dos fabricantes

Dente natural Structur 3 Material	provisório	não	fluorescente



   

STRUCTUR 3

Structur 3

 AS VANTAGENS EM RESUMO

Brilha sem polimento 

Os provisórios confecionados com Structur 3 apresentam um 

elevado brilho mesmo sem qualquer polimento. A remoção 

da camada de inibição com um lenço embebido em álcool é 

suficiente	para	que	os	provisórios	adquiram	uma	superfície	lisa	

e estética. Não é necessário efetuar qualquer polimento após 

este passo, o que lhe poupa tempo durante o tratamento.

Em comparação com os materiais de outros fabricantes, 

Structur	3	é	o	que	apresenta	a	maior	resistência	à	 

compressão (superior a 500 MPa).

Protemp 4, Luxatemp Fluorescence, Luxatemp Star, Luxatemp Automix Plus, Integrity e Telio CS C&B não 
são marcas comerciais registadas da VOCO GmbH.Fonte: Ensaio interno
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Resistência à compressão

Placa e ponte com Structur 3

Estabilidade excecional  

É importante que as restaurações provisórias sejam estáveis 

para que protejam o dente preparado e suportem as forças 

mastigatórias. Caso contrário, poderá ser necessário reparar 

fraturas ou confecionar um novo provisório, ocasionando cus-

tos adicionais.

Num estudo da Universidade de Regensburg, examinou-se a 

resistência	à	fratura	de	coroas	confecionadas	com	os	materiais	

do	gráfico	ao	lado.	O	resultado	do	estudo	mostra	que,	entre	 

estes materiais, Structur 3 é o que apresenta a maior  

resistência	à	fratura	após	a	simulação	de	um	tempo	de	uso	 

de 10 anos. 

Isto	confirma	a	excecional	estabilidade	dos	provisórios	com	

Structur	3,	proporcionando	segurança	ao	profissional	e,	 

consequentemente, também aos seus pacientes. Fonte: Dr. Reinhold Lang, Universidade de Regensburg
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STRUCTUR 3

Caso 1

Caso 2

Structur 3

 APLICAÇÃO CLÍNICA

Fonte: Prof. Jürgen Manhart, Universidade de Munique

Situação após a remoção da dentina cariada Dentes pilares preparados

Ponte provisória após o acabamento Ponte em Structur 3 colocada sobre os preparos

Aplicação de Structur 3 numa placa 
termoplastificada

Polimerização extraoral após a remoção da boca, 
com o material na fase elástica

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda

Situação inicial

Ponte provisória após o acabamento

Dentes preparados Impressão preenchida com Structur 3 e posi-
cionada sobre os dentes preparados; fase de 
polimerização intraoral

Bom resultado estéticoRemoção durante a fase elástica, para a polime-
rização extraoral



   

STRUCTUR 3

Apresentação

REF 2500      Set cartucho 50 ml A2, dispensador tipo 2,  

 acessórios

REF 2501  Set cartucho 50 ml A3, dispensador tipo 2,  

 acessórios

REF 2158  Dispensador – tipo 2

REF 2261  Dispenser – QuickMix

REF 2185  Pontas misturadoras tipo 6 para cartuchos, 50 un.

REF 2189  Pontas misturadoras tipo 10 para seringa  

 QuickMix, 50 un.

 
  
Cor

A1 

A2 

A3 

A3.5

B1 

B3 

C2 

BL

 
Cartucho 5 × 50 ml, 
pontas misturadoras 
tipo 6 

–

REF 2512

REF 2513

–

–

–

–

–

 
Seringa QuickMix 5 ml, 
pontas misturadoras 
tipo 10 

REF 2515

REF 2516

REF 2517

–

REF 2518

–

–

–

 
Cartucho 50 ml, 
pontas misturadoras 
tipo 6

REF 2503

REF 2504

REF 2505

REF 2506

REF 2507

REF 2508

REF 2509

REF 2510

VC 84 002500 PT 0219 V

Vantagens

• Confeção 

 – rapidez, facilidade e segurança graças ao sistema de  

  cartuchos 1:1 

 – rápida polimerização 

 – fácil de remover do dente preparado durante a fase elástica 

 – brilha sem polimento – basta remover a camada de inibição

• Estética  

	 –	brilho	natural	e	fluorescência 

 – disponível em oito cores

• Estabilidade 

	 –	alta	resistência	à	compressão 

	 –	excelente	resistência	a	fraturas

Indicações

Confeção de coroas, pontes, inlays, onlays, coroas parciais, 

facetas e “pivots” provisórios

Confeção de provisórios de longa duração

Rebasamento de coroas provisórias prefabricadas em  

compósito, policarbonato ou metal

Structur 3

 VARIEDADE DE CORES E FORMAS DE APLICAÇÃO

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:


