
O cOmpósitO estéticO e funciOnAl nAs cOres De GenGivA



Os Dentistas conhecem estas situações clínicas, que podem 

ser restauradas funcionalmente com compósitos na cor do 

dente mas não resolvidas estéticamente.

Defeitos cervicais  

provocados por 

• cáries

• sobrecarga funcional

• periodontite

• má escovagem

• dentes mal posicionados

• tecido dentário duro hipomineralizado

• Retracção gengival relacionada com a idade

 

Até agora podia ser tratado funcionalmente mas não estética-

mente. Defeitos no tecido dentário duro podem ser restaurados 

com compósitos na cor do dente. No entanto, quando a gengi-

va retrai, prolonga-se a aparência óptica do dente para além da 

linha gengival.

Se a restauração for feita com compósito na cor do dente, quer 

o Dentista quer o Paciente raramente ficam satisfeitos. Uma 

interrupção da linha gengival não pode ser compensada por 

um material da cor do dente.

Amaris® Gingiva é um sistema restaurador a compósito espe-

cialmente desenvolvido para a área cervical. Uma cor de gen-

giva e três opacificadores, que podem ser misturados entre si, 

são capazes de reproduzir uma multitude de cores de gengiva. 

Este material de alta estética permite agora restaurar defeitos 

cervicais tanto funcional como estéticamente.

Em peças restauradoras feitas em laboratório, os materiais na 

cor da gengiva são usados com sucesso desde há muito tempo. 

Amaris® Gingiva oferece agora uma solução clínica para esta 

área especial da anatomia dentária.

Splinting primário de dentes com defeitos periodontais ex-

tensos é uma aplicação frequente. Amaris® Gingiva permite 

realizar este trabalho sem prejudicar a estética do sorriso do 

paciente.

O compósito da cor da gengiva permite também restaurar 

bordos expostos de coroas em PFM intactas, e assim satisfazer 

os pacientes mais exigentes.
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  Margens coronarias restauradas com Amaris GingivaSituação inicial nas margens coronarias 21 - 23

Prof. Dr. H. Günay, Clinica de dentisteria, periodontologia e prevençāoda, Ecola Superior de Medicina de Hannover
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 AplicAçãO clinicA

Situação inicial no dente 13  Restauração com Amaris Gingiva após 4 dias   

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Policliníca Universitária de Jena (Alemanha) de dentisteria 
conservadora

Situação inicial nos dentes 13 e 14         Reconstruçãos cervicais com Amaris Gingiva

Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburgo

Situação inicial nos dentes 12 e 13 após terapia de parodontitis Reconstrução da papila dos dentes 12 e 13 com Amaris Gingiva. O 
desenho da base permite uma higiene adequada entre a gengiva e a 
restauração.

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Policliníca Universitária de Jena (Alemanha) de dentisteria 
conservadora
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Apresentações
REF 1970  Amaris Gingiva Set seringas,  

3 x 1,2 g opacificadores nas cores: white, light e dark,  

1 x 4 g cor base „nature“, acessórios

 

REF 1971 Amaris Gingiva recarga 1 x 4 g cor base  

 „nature“

indicações

Restauração a compósito nas cores de gengiva

Defeitos em V

Áreas cervicais expostas

Correcções estéticas na área gengival

Cores adicionais para restaurações desafiadoras

Splinting primário

Correcção da estética vermelho/branco

vantagens

•   Compósito restaurador de alta estética, para uso na clínica, 

que pode ser adaptado numa grande variedade de cores de 

gengiva

•   Uma cor base e três opacificadores misturáveis podem repro-

duzir quase todas as cores de gengiva

•   Áreas cervicais expostas por recessão gengival e defeitos em 

V podem ser restauradas tanto funcional como estéticamente

•   Cores de gengiva agora também para uso na clínica

•   Compósito de tecnologia avançada: O know-how do Amaris® 

nas cores de gengiva para restaurações de alta estética para 

além da margem gengival

•   Realização adicional do sistema Amaris® 
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