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Meron Plus
 

 uM “Plus” PArA A CIMentAçÃo ConVenCIonAl

Meron Plus é um cimento de ionómero de vidro reforçado com resina que marca pontos principalmente nos casos em 

que os cimentos convencionais não conseguem oferecer uma retenção satisfatória. Nessas situações, o Meron Plus 

comprovou	ser	capaz	de	proporcionar	uma	forte	adesão	e,	consequentemente,	uma	cimentação	eficaz,	mesmo	que	a	

geometria	do	coto	seja	desfavorável.	Quer	na	versão	para	mistura	manual,	quer	na	nova	cápsula	de	aplicação,	é	defi-

nitivamente um “plus” para o seu consultório.

Num estudo realizado na Universidade de Mainz, foram 

efetuados ensaios de arrancamento com diversos cimentos 

(ionómero de vidro, ionómero de vidro reforçado com resina, 

compósitos) após a cimentação de coroas de óxido de zircónio. 

Na categoria dos cimentos de ionómero de vidro convencio-

nais, o Meron alcançou ótimos valores de resistência. Nas 

situações que exigiam uma melhor adesão, o Meron Plus 

demonstrou o seu ponto forte, obtendo os melhores resultados 

entre todas categorias de materiais estudadas. Isso prova 

que o Meron Plus é um excelente material para a cimentação 

de coroas de cerâmica de alta resistência. 

Mesmo que o preparo tenha pouca retenção (por ex., cotos 

cónicos), é possível substituir o cimento de ionómero de  

vidro convencional pelo Meron Plus, pois este proporciona 

um “plus” de adesão – sem que seja preciso usar um condi-

cionador. Também para a cimentação de bandas ortodônticas 

ou espigões intrarradiculares, as qualidades de Meron Plus 

são absolutamente convincentes. 

Por apresentar uma diminuta espessura de película, de cerca 

de	11	μm,	o	Meron	Plus	permite	uma	adaptação	precisa	da	

restauração. O Meron Plus é tixotrópico, isto é, pode ser apli-

cado	com	facilidade	na	restauração	e	torna-se	firme	logo	em	

seguida, pelo que não escorre de forma indesejada. Graças 

à longa fase elástica do Meron Plus, a remoção dos excessos 

também é muito fácil. Além disso, outro ponto positivo do 

cimento é a sua baixa solubilidade.

Fonte: Ensaio interno
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para separar as superfícies (medianas)

Meron Ketac  
Cem

Meron Plus Multilink 
sprint

Maxcem relyX  
Unicem  
(Aplicap)

Cimentos de ionómero  
de vidro

Compósitos de polimerização dual 
(autoadesivos)

Cimento de ionómero 
de vidro reforçado 

com resina

dados técnicos

Espessura de película ca. 11 µm

Radiopacidade > 200 %Al

Quantidade de cimento aproveitável mín. 0,14 ml

Tempo de trabalho 2 min.

Tempo de presa 3 - 5 min.

Fonte: C.-P. Ernst, C. Blum, A. Schattenberg, E. Stender, B. Willershausen



Meron Plus

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

dispensa o uso de ativador

A nova cápsula de aplicação da VOCO
 

 sIMPlesMente PrÁtICA

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 colorido do líquido é empurrado para dentro da 

câmara com 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 conven-

cional, a qual estará pronta para uso.

Cimentação de uma coroa Cimentação de Bandas Ortodônticas

1 12 2

3 34 4

4 min. 4 min.



Meron Plus

Vantagens 

• Valores de adesão mais altos que os dos cimentos de  

 ionómero de vidro convencionais

• Selamento marginal perfeito

• Tixotrópico: bom escoamento, sem escorrer de forma  

 indesejada

• Pequena espessura de película

• Resistente à ação da humidade e de ácidos

• Fácil remoção de excessos graças à longa fase elástica

• Autoadesivo: adesão segura e rápida

• Também adequado para peças à base de zircónia de alta  

 resistência

•	Libertação	contínua	de	fluoretos

Indicações

Cimentação de

– coroas e pontes metalocerâmicas em tecido dentário duro  

 ou em cotos reconstruídos com amálgamas, compósitos  

 ou cimentos de ionómero de vidro

– inlays, onlays, pontes e coroas metálicas

– espigões radiculares

– coroas em cerâmica pura confecionadas com cerâmica de  

 silicato, de dióxido de zircónio ou de óxido de alumínio

– dispositivos ortodônticos

Apresentações

Meron Plus  

REF 1731  Pó 15 g

REF 1732  Líquido 10 ml

Meron Plus AC 

REF 1736  Cápsula de aplicação 50 un.

REF 1737  Cápsula de aplicação 150 un.

REF 2331  Applicator – AC tipo 1

Fuji PLUS, Ketac Cem, Maxcem, Multilink Sprint, RelyX Unicem e Riva Luting Plus 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:


