PRETTAU ANTERIOR
®

®

FACETAS MINIMAMENTE INVASIVAS
EM PRETTAU® ANTERIOR®
A paciente não estava satisfeita com o seu sorriso e desejava uma restauração dos dentes
anteriores 14-24, uma vez que estes apresentavam descoloração. Para além disso, e devido
a cáries, deveria fazer-se um Inlay no molar 16.
Com base nos modelos recebidos (um modelo com a situação de partida e um modelo com a
sugestão de alteração por parte do médico que acompanha a paciente) a equipa de técnicos fez
uma primeira versão das facetas em resina Temp Basic, que serviriam ao médico responsável
como preparação minimamente invasiva. As facetas foram feitas em duplicado: uma para a
preparação e uma como provisório. Após ligeiras alterações, o laboratório recebeu a impressão
e preparou o modelo. Para a realização das facetas os modelos foram novamente digitalizados
com o Scanner S600 ARTI e posteriormente o caso modelado virtualmente. Como a indicação
exigia uma solução altamente estética mas simultaneamente muito estável, após a análise dos
modelos decidiu-se realizar facetas em Prettau® Anterior ®. Este material novo e altamente
DKQEQORCVÈXGNGO\KTEQPKCFC<KTMQP\CJPVGOQFQDTQFCTGUKUVÄPEKC´ƀGZºQTGNCVKXCOGPVGCQ
dissilicato de lítio (670 MPa – School of Dental Medicine, University of Pennsylvania).
Apesar do nome Prettau® Anterior ® sugerir que o material foi desenvolvido para restaurações
dos dentes anteriores, ele pode também ser utilizado para tratamentos monolíticos dos dentes
posteriores. Assim foi possível fazer o Inlay com o mesmo material.
#RÎUHTGUCIGOEQOCHTGUCFQTC/GCECDCOGPVQſPCNEQOQUFKXGTUQUVKRQUFGHTGUCUG
coloração com Colour Liquids Prettau® Anterior ® Aquarell, as estruturas foram sinterizadas
PQ<KTMQPQHGP7NVTC8CMWWO2QTſOCTGUVCWTCÁºQHQKEQPſTOCFCUQDTGQOQFGNQG
RTQEGFGWUG´ECTCEVGTK\CÁºQſPCNEQO5VCKPU+%'<KTMQP&FG'PTKEQ5VGIGTG&$CUG)NC\G
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Inlay e faceta em Prettau® Anterior®, coloridos com Stains ICE Zirkon 3D de Enrico Steger
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