
Acessórios

C202080 PONTEIRAS DE MISTURA MÉDIAS/VERDES

C202100 DISPENSADOR D2
Ponteiras de mistura verdes (48 unidades)
Dispensador D2 - 1:1

Embalagem

C401610 ELITE GLASS 2 cartuchos x 50 ml (base + catalisador) + 6 ponteiras de mistura médias/verdes
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Clinical
A-Silicone Clear Matrix Material



elite glass
A clareza dos detalhes

ELITE GLASS pode ser usado em várias situações 
clínicas, processando a matriz diretamente 
na cavidade oral do paciente (por exemplo, 
caracterizações) ou, alternativamente de maneira 
indireta, com base em um modelo (por exemplo, 
fixação de diastemas, correção de rotações, fraturas, 
anomalias dentais, coroas temporárias).

ELITE GLASS é o novo silicone de adição da ZHERMACK em cartuchos 
de automistura de 50 ml para a construção de matrizes extremamente 
transparentes, usadas para o processamento direto de restaurações 
cosméticas.

VERSATILIDADE DE OPERAÇÃO

A nova formulação de ELITE GLASS garante matrizes altamente transparentes, o que 
garante a perfeita fotopolimerização do compósito usado para a restauração.

TRANSPARÊNCIA EXTREMA

A rigidez ideal das matrizes criadas com o uso de ELITE GLASS garante que a forma 
original permaneça inalterada e simplifica o reposicionamento sem deformações.

RIGIDEZ IDEAL 

Diastemas

Rotações

Anomalias
Fraturas Caracterizações



As matrizes criadas com o uso de ELITE GLASS permitem obter resultados estéticos 
excelentes em curto espaço de tempo, o que simplifica os procedimentos clínicos.

RESULTADOS ESTÉTICOS DE QUALIDADE

DADOS TÉCNICOS

Tempo de trabalho    40 segundos
Tempo na cavidade oral 1 min 30 s
Tempo de presa 2 min 10’ s

Caso inicial

Preparação da faceta

Reposicionamento da matriz feita com ELITE 
GLASS na cavidade oral, certificando-se de 
que não haja folgas entre a matriz e os dentes. 
Fotopolimerize através da matriz**

Criação da matriz com ELITE GLASS: deixe pelo menos 2 
mm de silicone ao redor dos dentes*

Tratamento da superfície**

Acabamento do compósito: remova o excesso de 
material e faça o polimento**

* Importante: lembre-se de aparar o nível de material ao usar pela primeira vez
** Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do compósito

Certifique-se de que não haja defeitos na área 
envolvida na moldagem

Aplicação do compósito, começando pela 
zona incisal e movendo-se na direção da borda cervical

Resultado final

CASO CLÍNICO DIRETO

Considera-se o tempo de trabalho do início da mistura a 23 °C (73 °F), 
Considera-se o tempo na cavidade a 35 °C (95 °F)


