ZIRCÔNIA

A R E VOLU ÇÃO TRA NS L Ú C I D A

MAIS QUE PRÓTESES,

JOIAS QUE TRANSFORMAM SORRISOS

O Hyperlab oferece diversos tipos de insumos
para ampliar as possibilidades e atender
as mais diversas realidades no cenário
odontológico. E temos muita satisfação em
oferecer o material protético e restaurador
mais cobiçado do momento: a zircônia.
Trazemos até você, diretamente da Alemanha,
a linha de zircônias Direkt, fortemente
representada no mercado mundial e
referência na família global, formada por mais
de 41 países.
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CERÂMICAS
FELDSPÁTICAS

50-100
MPa*

49%*

DISSILICATO DE LÍTIO
REFORÇADO COM ZIRCÔNIA
DISSILICATO DE LÍTIO

CERÂMICA HÍBRIDA
(ZrO E POLÍMEROS)

* Valores de translucidez obtidos em 1mm de espessura.
Propriedades de várias cerâmicas: além das vantagens em termos de resistência e estabilidade que distinguem o óxido de zircônia de outros sistemas como, por exemplo, o
dissilicato de lítio, o uso da DD cubeX² em sistemas de CAD/CAM e suas propriedades estáticas ampliam as possibilidades de uso na odontologia.

Extremamente
durável

Menor desgaste
do dente antagonista

Podem ser feitas
coroas monolíticas
maquiadas

Exige desgaste de
apenas 0,6 mm no preparo
Resistência a flexão
superior a 720 MPa

Baixa
condutividade térmica

Translucidez
excepcional

Menor sensibilidade
em dentes vitais

Menos abrasivo
do que as cerâmicas
tradicionais

Maior estética

INDICAÇÕES:

Metal free
sem necessidade
de estrutura metálica

Biocompatível

• Coroas anatômicas monolíticas maquiadas com alta demanda estética,
unitárias ou ﬁxas de até 03 elementos em região anterior
• Coping sobre remanescente dentário
• Veneer (coroa anatômica com cutback na vestibular para estratiﬁcação)
• Coroa ideal para pacientes com bruxismo
• Inlay, Onlay
• Facetas

Não é apenas linda,
é também segura
A impressionante estética da DD cubeX² é combinada
com as ótimas propriedades da zircônia. Em
comparação com outros sistemas cerâmicos, o
resultado é um material de grande
biocompatibilidade, alta resistência à flexão e à fratura. A DD cubeX² assume a posição de liderança entre os
sistemas cerâmicos para dentes monolíticos.

Translúcida como o dissilicato de lítio, estável como o óxido de zircônia
A Dental Direkt criou um novo conceito de estética em zircônia lançando a DD cubeX². Este material inovador
proporciona um aumento considerável na transmissão de luz, sendo indicado para tratamentos com dentes
anteriores e posteriores monolíticos em zircônia, em casos com alta demanda estética.

Propriedades físicas

valor %

Densidade (após sinterização)

>6,0g/cm³

Coeﬁciente de expansão térmica (25-500°C)

10 10¯�k¯¹

Tenacidade à fratura

4,8 MPa* m½

Resistência à flexão

>720 MPa

Módulo de elasticidade

210 GPa

Sistema de zircônia cúbica
Os sistemas de zircônia conhecidos na odontologia
podem ser agrupados como cerâmicas 3Y-TZP. Ao
adicionar 3 mol% de óxido de ítrio, a fase cristalina
tetragonal do óxido de zircônia torna-se
estabilizada. Então 3Y-TZP signiﬁca policristais de
zircônia Tetragonal estabilizados com 3 mol% de
Ítrio (Y).

Fases cristalinas da zircônia

monoclínica

tetragonal

cúbica

Diagrama: As três formas de cristais de óxido de zircônia. A estrutura híbrida
cúbica/tetragonal é estabilizada através da incorporação homogênea do componente
Y2O3.

A DD cubeX² é baseada no óxido de ítrio a 5 mol%, o
que leva a estabilização de aproximadamente 53% de
cristais na fase cúbica e 47% na fase tetragonal.
Graças à maior proporção em termos de volume de
grãos na forma cúbica em relação à forma tetragonal,
temos uma redução na dispersão da luz nos bordos
dos grãos em relação à forma tradicional 3Y-TPZ. Isso
melhora enormemente as propriedades de translucidez
da cerâmica.

A DD cubeX² proporciona efeitos óticos de luz anteriormente desconhecidos no óxido de zircônia. Sua
microestrutura cúbica/tetragonal é a responsável por sua extremamente alta translucidez.

Indicações
• Coroas anatômicas monolíticas maquiadas
• Copings unitários ou múltiplos para estratiﬁcação
com até 02 pônticos
• Veneer (coroa anatômica com cutback na
vestibular para estratiﬁcação)
• Subestrutura para coroas telescópicas
• Munhão para coroas sobre implante

Propriedades físicas
Densidade (após sinterização)

valor %
>6,0g/cm³

Coeﬁciente de expansão térmica (25-500°C) 10,5 10¯�k¯¹
Tenacidade à fratura

>6 MPa* m½

Resistência à flexão

>1200 MPa

Módulo de elasticidade

Vantagens
• Alta translucidez que permite realização de
coroas anatômicas
• Altíssima resistência à flexão e à fratura
• 40% translúcida

>200 GPa

Indicações
• Copings unitários ou múltiplos para estratiﬁcação
com até 02 pônticos
• Veneer (coroa anatômica com cutback na vestibular
para estratiﬁcação),
• Subestrutura para coroas telescópicas
• Munhão para coroas sobre implante

Propriedades físicas
Densidade (após sinterização)

valor %
>6,0g/cm³

Coeﬁciente de expansão térmica (25-500°C) 10,5 10¯�k¯¹
Tenacidade à fratura

>9 MPa* m½

Resistência à flexão

>1200 MPa

Módulo de elasticidade

Vantagens
• Translucidez moderada, ideal para cobrir dentes
escurecidos e núcleos metálicos
• Altíssima resistência à flexão e à fratura
• 35% translúcida

>200 GPa

A Dental Direkt conseguiu superar as próprias exigências de dentes perfeitos e próteses dentárias estéticas com
as inovadoras cerâmicas DD Nature Zr, especialmente desenvolvida para estratiﬁcação de copings e coroas em
zircônia. O nome já diz muito: o mais próximo do dente natural quanto possível. É o avanço da tecnologia tornando
sorrisos ainda mais belos.
• Perfeita compatibilidade físico-química e mecânica
com a zircônia
• Diversidade de cores: escala VITA, cores de gengiva
e cores de efeito
• Alta fluorescência, similar ao dente natural
• Stains em diversas cores para maquiagem ﬁnal da
prótese monolítica ou estratiﬁcada
• Fácil manuseio
• Alto rendimento, melhor custo-benefício do
mercado

Zero
Desenvolvemos nossos produtos com atenção especial na reprodução simples e rápida das cores naturais dos
dentes. Oferecemos a base ideal para você individualizar suas coroas monolíticas (anatômicas) ou estratiﬁcadas
usando nossos corantes líquidos Monolith Zero, disponíveis nas 16 cores de dentina da escala VITA, cores de
efeito translúcidas, incisais e de gengivas.
Obtenha a cor desejada da coroa anatômica ou coping antes da sinterização.

www.hyperlab.com.br
hyperlab@hyperlab.com.br
+55 41 3013 2591
Rua André Zanetti 301, Curitiba, Paraná, Brasil

