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Structur 2 SC / Structur Premium
ExCElEntES ProviSórioS Com StruCtur
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 FáCil aPliCação

O tratamento protético dos seus pacientes, em particular o tratamento provisório, requer a utilização de produtos confi-

áveis. Do início do tratamento até à fixação da peça definitiva, deve-se garantir que a mastigação, a fonética e a estética 

do paciente sejam satisfatórias.     

A colocação de provisórios de aparência natural é um passo 

importante para os pacientes em direcção ao tratamento 

definitivo. Cada vez mais os pacientes avaliam a qualidade 

dos provisórios pela estética (naturalidade de cor e forma) 

e não apenas pela função (protecção do dente preparado e 

manutenção da função mastigatória).

Nas reabilitações extensas, muitas vezes os provisórios de 

longo prazo são mantidos na boca durante várias semanas ou 

meses. Nestes casos, especialmente, as propriedades físicas 

do material utilizado para os provisórios são de particular 

importância.

  
Cor e aparência naturais

As restaurações provisórias devem ser „invisíveis“, isto é, 

indistinguíveis dos dentes naturais. A ampla gama de cores 

de Structur, composta por oito cores naturais e uma cor 

especial para incisais, e a sua fluorescência natural possibi-

litam satisfazer os requisitos mencionados.

 
Dureza semelhante à dos dentes naturais

É natural que o paciente queira mastigar normalmente com 

os seus provisórios. A capacidade de ingerir alimentos sem 

dificuldades é elementar para o bem-estar do paciente e 

para a sua disposição a cooperar com o tratamento.     

 
alta resistência mecânica 

O material utilizado deve resistir às forças mastigatórias 

durante várias semanas ou meses sem ceder às cargas ou 

fracturar. Isto aplica-se principalmente às margens das coro-

as e outras estruturas frágeis da restauração. 

 
aplicação fácil e rápida

A confecção dos provisórios deve ser facilmente integrável à 

rotina dos tratamentos protéticos do seu consultório: com o 

cartucho 1 : 1 e as eficientes cânulas de mistura, o material 

pode ser misturado com facilidade, também pelo pessoal 

assistente, sem a inclusão de bolhas – seja em pequenas 

quantidades, por exemplo para uma coroa unitária, seja em 

volumes maiores, para próteses de vários elementos.

Graças às duas opções de apresentação do material – cartu-

cho ou seringa QuickMix com cânulas de mistura especiais – 

os erros no procedimento de mistura, as imprecisões de cor 

e a inclusão de bolhas de ar já se tornaram complicações do 

passado.

 
Curto tempo de presa intraoral

Tanto o Structur 2SC quanto o Structur Premium podem 

ser retirados da boca após 1,5 minuto e, decorridos mais 3 

minutos, é alcançada a resistência necessária para o acaba-

mento e o polimento.

 
acabamento e polimento

O acabamento das restaurações provisórias, quer as confec-

cionadas com técnica direta, quer laboratorial, é indispensá-

vel, uma vez que a moldagem ou a placa termoplastificada 

tem de ser completamente preenchida com material para a 

confecção dos provisórios. Os excessos de material devem 

ser removidos, e as superfícies de desgaste, alisadas e 

polidas.

A dureza do material utilizado para restaurações protéticas 

temporárias é muito importante por duas razões de ordem 

prática: primeiro, porque a dureza inicial deve ser a mais alta 

possível para possibilitar o acabamento e a cimentação do 

provisório; segundo, porque o paciente pouco fará para pou-

par a prótese provisória  assim que sair do consultório. Por-

tanto, os materiais para próteses temporárias que alcançam 

altos valores de resistência mecânica somente horas depois 

da presa não são compatíveis com a realidade na prática.

O acabamento e o polimento de todos os produtos Structur 

podem ser efetuados com fresas de carbide de corte cruzado, 

discos de metal ou de lixa, escovas de pelo de cabra e disco 

de pano para polimento. Os provisórios polidos cuidadosa-

mente, com superfície lisa, dificultam a adesão da placa 

bacteriana e facilitam ao paciente a higienização.
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 ráPiDa ConFECção

Brilho semelhante ao natural

As restaurações provisórias possuem uma superfície de 

textura diferente daquela dos dentes naturais. Hoje, al-

guns recursos modernos permitem obter superfícies de alto 

brilho, semelhante ao dos dentes naturais. O Easy Glaze, por 

exemplo, é uma opção de aplicação fácil, que traz optimos 

resultados imediatos.

Correcções e reparos

As margens das coroas, incluindo as próteses provisórias, são 

determinantes para o sucesso ou o insucesso do tratamento 

protético. Nos dentes com preparos subgengivais, não existe 

o suporte do tecido gengival pela estrutura dentária. Se este 

aspecto for ignorado durante a confecção do provisório, pode 

ocorrer a retracção da gengiva, com exposição das mar-

gens dos preparos e complicações estéticas associadas às 

margens da restauração, então visíveis. Muitos pacientes não 

toleram o comprometimento estético na região dos dentes 

anteriores e, com frequencia, torna-se necessária a con-

fecção de um novo provisório. Este procedimento consome 

tempo e gera despesas para o seu consultório. Por sua vez, a 

verificação cuidadosa das margens das coroas e as correc-

ções porventura necessárias são menos trabalhosas:

uma destas medidas consiste no aumento das margens das 

coroas com uma fina camada do material para dar suporte e 

forma à gengiva na região do limite do preparo. Deste modo, 

mantém-se o perfil de emergência natural junto às margens 

gengivais. O recorte da moldagem antes de a preencher com 

o material é muito inexacto, produzindo muitas vezes provi-

sórios com bordos sobrestendidos e, com isso, ocasionando o 

efeito geralmente indesejável de compressão gengival.

Os compósitos Structur 2 SC e Structur Premium podem ser 

adaptados com rapidez, eficiência e perfeição a cada situa-

ção clínica, sem que para isto requeiram o uso de adesivos.

O mesmo se aplica aos reparos ou pequenas modificações 

que podem ser necessários no decorrer do tratamento com 

próteses mais complexas. Os reparos ou modificações em co-

roas e próteses confeccionadas com Structur 2 SC ou Struc-

tur Premium podem ser efectuados rápida e eficazmente 

com o próprio material ou outro compósito fotopolimerizável.

 
técnica de 2 camadas

O Structur Premimum QM, de cor „incisal“, é fornecido na 

seringa QuickMix e destina-se principalmente ao uso em 

provisórios anteriores.

Para a obtenção de provisórios com bordos incisais bem 

definidos e refração da luz próxima à dos dentes naturais, 

emprega-se o Structur Premium QM “incisal” em conjunto 

com o Structur 2 SC ou o Structur Premium.

Esta técnica proporciona grande transparência e naturalidade 

ao provisório. A técnica de 2 camadas é simples e pode ser 

rapidamente aprendida e executada pelo pessoal assistente. 

Principalmente em combinação com Structur Premium, os 

provisórios assim confeccionados são capazes de satisfazer 

as expectativas do profissional e do paciente em termos de 

naturalidade estética, transparência e resistência mecânica, 

em especial na região anterior.

Economia

Structur Premium e Structur 2 SC permitem-lhe controlar os 

custos com a confecção das restaurações protéticas tempo-

rárias: para as coroas unitárias, para as próteses posteriores 

de poucos elementos que deverão permanecer na boca por 

um curto ou médio prazo e para os pacientes que exigem 

um tratamento de custo reduzido, Structur 2 SC é o pro-

duto certo. Para os provisórios de longo prazo, as próteses 

extensas e as restaurações protéticas anteriores em pacientes 

com alto grau de exigência estética, Structur Premium é 

o produto mais adequado. Structur Premium QM, de cor inci-

sal, pode ser utilizado em conjunto com Structur Premium 

ou com Structur 2 SC para a obtenção de porções incisais de 

aparência natural. O Structur 2, fornecido na seringa Quick-

Mix, é particularmente indicado para pequenos provisórios, 

como coroas unitárias ou parciais, e correcções, desde que 

necessárias apenas pequenas quantidades de material para 

cada procedimento.
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 CaSoS ClíniCoS

Incisivos superiores com acentuado grau de abrasão; fracturas e defeitos nos dentes 12 e 22 (figura 1). Sob o aspecto esté-
tico e funcional, a situação é insatisfatória. Os incisivos superiores foram reconstruídos com cera num modelo e transferidos 
para uma chave de silicone (figura 2). Com auxílio da chave de silicone, os incisivos foram restaurados com resina composta 
(figura 3). Após nova moldagem com silicone, os dentes 12 e 22 foram preparados para a colocação de coroas (figura 4). 
Confecção dos provisórios com Structur 2 SC. As coroas de Structur foram tratadas com Easy Glaze (figura 7) e cimentadas. 
Evidente melhora da situação clínica já na fase do tratamento provisório (figura 9).
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Fonte: Dr. Wentaschek, Policlínica de Prótese da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Alemanha

Dentes 13, 11, 21 e 22 preparados para a colocação de uma prótese. Dente 12 ausente e dente 11 reconstruído com pino 
intra-radicular. Prótese provisória confeccionada com Structur Premium in situ (figura 1); situação sem a prótese (figura 2). 
Conformação da gengiva proporcionada pelo pôntico (figura 3) construído com um perfil de emergência igual ao do dente natu-
ral. Structur Premium auxilia tais medidas por apresentar boa compatibilidade tecidual e permitir correcções posteriores para 

uma adaptação precisa.
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Fonte: Dr. Wentaschek, Policlínica de Prótese da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Alemanha
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 rESultaDoS ainDa mElhorES Com EaSy glazE

StruCtur

REF 1016 frasco 5 ml, acessórios

Easy glaze – o brilho imediato 

Easy Glaze é um verniz protector de brilho intenso, nanopar-

ticulado e fotopolimerizável, que se destina ao tratamento de 

alto brilho de superfícies de resina composta e materiais à 

base de ionómero de vidro.

Por serem compósitos, Structur Premium e Structur 2 SC 

são materiais perfeitamente adequados para o tratamento 

de superfície com Easy Glaze: o grau de viscosidade ideal 

do verniz de protecção permite-lhe penetrar em fendas e 

depressões mínimas, regularizando a superfície. Após a 

polimerização de Easy Glaze com um fotopolimerizador co-

mum, a superfície adquire um alto brilho, sem necessitar de 

polimento nem alterar a oclusão. A aplicação de Easy Glaze é 

extremamente fácil e melhora em muito o resultado estético, 

de forma duradora. A superfície selada dificulta a adesão da 

placa bacteriana, facilita a higiene oral e eleva visivelmente a 

qualidade dos provisórios para os seus pacientes.

vantagens do produto:

• Superfícies de alto brilho e aspecto natural

• Aplicação fácil e rápida

• Resultados imediatamente visíveis  

Easy glaze
 

 SuPErFíCiES DE alto Brilho

Estética insatisfatória devido à ausência dos incisivos laterais e às inclinações mesiais. Bastante visível e anti-estética é 
a área escura entre os incisivos centrais (figura 1). Neste caso clínico, os dentes foram preparados de modo que os seus 
eixos fossem corrigidos (figura 2); a prótese provisória foi confeccionada com Structur 2 SC (figura 3). Evidente melhora em 
relação à situação inicial, tendo-se alcançado um nítido aprimoramento estético já com a colocação dos provisórios.

1 2 3

Fonte: Dr. Wentaschek, Policlínica de Prótese da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Alemanha
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 CimEntação SEm ComPliCaçõES

As qualidades que se requerem dos materiais de cimentação 

provisória são contraditórias. Por um lado, espera-se uma 

fixação segura e, por outro, que o material permita a remo-

ção sem complicações da peça cimentada. A área preparada 

deve ser selada sem sofrer irritações, e o material não deve 

interferir na futura cimentação definitiva, para a qual muitas 

vezes se utilizam compósitos de cimentação. O eugenol, 

portanto, deve ser excluído da composição, pois tem efeito 

inibidor sobre a polimerização de compósitos.

um material para a cimentação de provisórios deve satis-

fazer diversos critérios: 

• proporcionar uma fixação segura 

• ser fácil de misturar e aplicar 

• poder ser aplicado rapidamente 

• ser biocompatível 

• não prejudicar a eficácia de cimentos resinosos

O hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) contido em Provicol, além de 

possuir acção bacteriostática, não tem qualquer influência 

negativa sobre a posterior cimentação definitiva, nem mesmo 

quando esta é efectuada com cimentos resinosos.

Provicol está disponível em três apresentações, permitindo 

ao profissional escolher aquela que melhor se adapte à sua 

prática clínica:

 Provicol Qm:

 - Aplicação com a seringa QuickMix. Mistura rápida,  

  sem erros e livre de bolhas 

 
 Provicol C:

 - Apresentação em cartuchos de 65 g. Ideal para  

  múltiplos procedimentos em consultórios com alta  

  percentagem de tratamentos protéticos

 
 Provicol:

 - Para mistura manual 

 - O eficiente Provicol fornecido em bisnagas

Cimentação temporária de provisórios 

indicações

Provicol / Provicol Qm / Provicol C  

Cimento contendo hidróxido de cálcio, livre de eugenol, para 

cimentações provisórias

vantagens do produto  

• Poder ser aplicado rapidamente

• Contém hidróxido de cálcio

• Livre de eugenol, portanto ideal antes de cimentações  
 adesivas com cimentos resinosos

REF 1075  base 25 g, 
catalisador 25 g

REF 1078 embalagem gigante 
 5 x 2 tubos de base 
 e catalisador  
 

REF 1074  seringa QuickMix 5 ml, 
pontas misturadoras  
tipo 10

REF 1076 cartuchos 2 x 65 g, 
 pontas misturadoras 
 tipo 6



StruCtur

Structur Premium
 

 o matErial Para CoroaS E PontES ProviSóriaS QuE SatiSFaz oS  
 rEQuiSitoS maiS ExigEntES

Structur Premium Qm

REF 1726  seringa QuickMix 8 g I (Incisal), 

pontas misturadoras tipo 10 

Structur Premium

REF 1710  Intro set com cartucho 75 g A3,  
dispensador tipo 2, pontas misturadoras tipo 6

REF 1712 cartucho 75 g A1, pontas misturadoras tipo 6

REF 1713 cartucho 75 g A2, pontas misturadoras tipo 6

REF 1714 cartucho 75 g A3, pontas misturadoras tipo 6

REF 1717 cartucho 75 g A3.5, pontas misturadoras tipo 6

REF 1718 cartucho 75 g B1, pontas misturadoras tipo 6

REF 1715 cartucho 75 g B3, pontas misturadoras tipo 6

REF 1716 cartucho 75 g BL, pontas misturadoras tipo 6

REF 1719  embalagem gigante 5 x 75 g A3,  
pontas misturadoras tipo 6

indicações

Structur Premium 

Material de uso universal para a confecção de próteses 

provisórias de alta qualidade estética. Indicado para coroas, 

pontes, facetas, inlays e onlays provisórias

Structur Premium Qm incisal 

Cor especial para incisais para a confecção de provisórios 

com a técnica de 2 camadas

vantagens do produto 

• Utilização fácil e rápida

• Aplicação higiénica e adequada ao consultório

• Curto tempo de presa intraoral

• Alta dureza inicial e final

• Excelente estabilidade de forma e cor

• Provisórios de longa duração

• Estética excelente

• Ampla gama de cores 

• Fluorescência natural 

• Fácil acabamento e polimento 

• Técnica de 2 camadas com a cor especial para incisais



Structur 2 SC
 

 o matErial Para CoroaS E PontES ProviSóriaS QuE SatiSFaz  
 oS maiS variaDoS rEQuiSitoS

VOCO GmbH
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Alemanha

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Disponível em:

 VC 8400 1479 PT 0710 V

indicações

Structur 2 SC 

Material de uso universal e económico para a confecção de 
próteses temporárias. Indicado para coroas, inlays e onlays 
provisórias

Structur 2 Qm 
Material de uso universal e económico para a confecção de 
próteses temporárias. Indicado para coroas, inlays e onlays 
provisórias; fornecido na seringa QuickMix

vantagens 

•  Utilização fácil e rápida

• Aplicação higiénica e económica

• Curto tempo de presa intraoral

• Excelente estabilidade de forma e cor

• Óptima estética

• Ampla gama de cores 

• Fluorescência natural 

• Fácil acabamento e polimento 

Structur 2 Qm

Seringa QuickMix 8 g, pontas misturadoras tipo 10

REF 1309 A1

REF 1310 A2

REF 1311 A3

REF 1312 B1

Structur 2 SC

REF 1478 Intro set cartucho 75 g A3,  
 dispensador tipo 2, pontas misturadoras tipo 6

REF 1479 cartucho 75 g A1, pontas misturadoras tipo 6

REF 1480 cartucho 75 g A2, pontas misturadoras tipo 6

REF 1481 cartucho 75 g A3, pontas misturadoras tipo 6

REF 1490 cartucho 75 g A3.5, pontas misturadoras tipo 6

REF 1482 cartucho 75 g B1, pontas misturadoras tipo 6

REF 1483 cartucho 75 g B3, pontas misturadoras tipo 6

REF 1486 cartucho 75 g C2, pontas misturadoras tipo 6

REF 1485 cartucho 75 g BL, pontas misturadoras tipo 6

REF 1492  embalagem gigante cartuchos 5 x 75 g A2,

 pontas misturadoras tipo 6

REF 1491  embalagem gigante com cartuchos 5 x 75 g A3, 
pontas misturadoras tipo 6


