
PRETTAU® 2

A cultura Zirkonzahn



RESTAURAÇÃO COMPLETA EM PRETTAU® 2 
COM BASES DE TITÂNIO ANODIZADAS
Situação inicial:  Paciente idoso, desdentado ou com dentes que não vale a pena preservar 

Material de dados:  Fotos, digitalizações faciais 3D, situação da boca digital, dados de movimento da 

mandíbula, modelos mestres com análogos de laboratório

Estrutura planeada:  Duas pontes totais em Prettau®sobre barras em titanio anodizados, distribuição óptima da 

força de mastigação e posicionamento ideal dos implantes através de cirurgia guiada

Realização: -  Extracção de dentes, cirurgia guiada com restauração imediata provisória

- Digitalização do rosto e da situação oral com restauração provisória imediata

- Articulação e combinação dos dados, criação de protótipos de resina a partir do 

Multistratum® Flexible para a fase de cicatrização

- Escaneamento intra-oral dos protótipos de resina usados durante cinco meses como base 
® 2, ligeira correcção estética no software de modelação

- Fresagem da restauração na fresadora Zirkonzahn

- Redução manual mínima na face vestibular e da gengiva

- Coloração das pontes com líquidos de coloração e sinterização das estruturas

- Finalização das pontes de zirconia com ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger

- Revestimento na zona anterior e gengival com cerâmica ICE Ceramics

- Anodização e cimentação das bases de titânio nas estruturas de zirconia

- Controlo no articulador e posterior colocação na boca do paciente



100 % CRIADO DIGITALMENTE, REVESTIMENTO 
ESTÉTICO COM CERÂMICA MÍNIMO
TPD Antonio Corradini – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tirol do Sul, Itália

Dr. Andrea Ricci – Studio Ricci, Florença, Itália

Os protótipos de resina corresponderam às expectativas do paciente tanto esteticamente como funcionalmente. À base destes, as restaurações 
® 2 . Apenas foram necessários ajustes estéticos mínimos.
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H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY

NOVO! LINHA DE FRASADORAS CONFORT M2
Teleskoper Orbit para blocos com Ø 95, 98, 106 e 125 mm, bem como blocos de 
vitrocerâmica ou titânio; reposicionamento de alta precisão dos blocos na área μm

SISTEMA ABERTO

NOVO! PRETTAU® 2
- Zirconia particularmente translúcida 

com uma excelente resistência à flexão

- Sem limitações! Particularmente 

indicado para arcadas totais 

(anatomicas ou reduzidas com 

revestimento de cerâmica), mas também 

para coroas individuais, Inlays, 

Onlays, facetas, barras e pontes de 

vários elementos

- Sem chipping de cerâmica graças ao 

desenho anatómico e sem abrasão do 

antagonista

- Possível de caracterizar individualmente 

com os Colour Liquids Prettau® 2, 

ICE Ceramics e ICE Stains 

by Enrico Steger

- Disponível com gradiente de cores 

naturais (Prettau® 2 Dispersive®)


