PRODUTOS ANGELUS

FIBER CAD
Post & Core

Discos e blocos em compósito de ﬁbras de vidro

A técnica de fundição de núcleos
atualizada para o sistema CAD-CAM
com uso de ﬁbras de vidro.

Caso inicial

Padrão em resina

Núcleo em FIBER CAD

Caso Clínico - Prof. Dr. Raphael Monte Alto

Preparo radicular

LANÇAMENTO

A solução perfeita para
núcleos na prótese
Discos e blocos em ﬁbras de vidro para confecção
de núcleos anatômicos e estéticos.

Características e Benefícios
• Praticidade - Confecção via CAD-CAM mais rápida e fácil que fundição;
• Custo/benefício - Redução de tempo pela praticidade resultando em menor custo;
• Inovação para o laboratório - Solução diferenciada e inovadora no portfólio de serviços.

Indicação
Confecção de núcleos anatômicos e estéticos em ﬁbras de vidro pelo sistema CAD-CAM.

Apresentações
Lab
Ref. 3800 - FCW - Embalagem com 01 unidade (disco);
Ref. 3801 - FCA - Embalagem com 01 unidade (disco);
Ref. 3802 - FCZ - Embalagem com 01 unidade (disco).
10/2017

Chairside
Ref. 3804 - FCS 40x19x15mm - Embalagem com 03 unidades;
Ref. 3808 - FCS 65x40x17mm - Embalagem com 03 unidades;
Ref. 3812 - FCS 85x40x22mm - Embalagem com 03 unidades.

Imagens meramente ilustrativas.

FIBER CAD - Post & Core

Alinhando estética, resistência mecânica
e facilidade de cimentação
Utilizados como padrão há mais de um século, os núcleos metálicos fundidos (NMF) são amplamente
utilizados na prótese dental.
Têm como a vantagens, a alta retentividade pelo embricamento mecânico e cimentação facilitada pelo
fosfato de zinco. Como desvantagens, a morosidade no processo de obtenção e alto módulo de
elasticidade que pode resultar em fraturas radiculares.
Como alternativa, surgiram os pinos em ﬁbras de vidro, possuindo vantagens como alta resistência
mecânica, módulo de elasticidade similar à dentina minimizando riscos de fraturas radiculares e
estética superior aos NMF. Como desvantagens, a exigência de uma técnica para cimentação adesiva
complexa e indicação restrita para dentes com remanescente coronário.
O FIBER CAD - Post & Core surge como uma inovação trazendo somente os benefícios de ambas as
técnicas. Aliou a estética e módulo de elasticidade dos pinos em ﬁbras de vidro com o formato
anatômico dos NMF. Como resultado, os núcleos obtidos com o FIBER CAD - Post & Core são estéticos,
altamente retentivos e podem ser cimentados com cimentos adesivos ou com fosfato de zinco.

Vantagens

Estética

Cirurgião-Dentista

Os núcleos em FIBER CAD - Post & Core, diferente dos

1. Estética: facilita confecção de coroas metal-free e

NMFs, são de cor similar à dentina, não necessitando

laminados cerâmicos;

de opaciﬁcação na confecção de próteses metal-free

2. Resistência: resistência à flexão próximo de 1.000 MPa;

como os laminados cerâmicos.

3. Retentividade: formato anatômico obtido garante alta

Em consequência, obtém-se uma facilidade técnica e

adesão ao conduto;

excelentes resultados estéticos na prótese.

4. Segurança: módulo de elasticidade similar à dentina que
minimiza riscos de fratura da raiz;
5. Simplicidade Técnica:
• Processo de confecção universal, similar ao NMF;
• Cimentação facilitada com utilização de cimentos adesivos

Segurança

ou fosfato de zinco;

Com um módulo de elasticidade similar à dentina,

• Ajustes de fácil realização, muito superior ao NMF.

sofrem flexão sem transferir sobrecarga à raiz,
minimizando riscos de fraturas radiculares, comuns

Técnico em Prótese

com o uso dos NMF.

1. Processo de confecção via CAD-CAM mais rápido e
fácil que a fundição;
2. Melhor custo-benefício pelo ganho de tempo e
praticidade em relação ao NMF;
3. Inclusão de uma solução diferenciada e inovadora no
portfólio do laboratório.

Facilidade de cimentação
A confecção no formato anatômico do conduto resulta
em adaptação com embricamento mecânico. Assim
permite cimentação pela técnica adesiva ou com
cimentos à base de fosfato de zinco.

3

razões

para você indicar

FIBER CAD
Post & Core

Economia de tempo
e praticidade

Maior retorno
ﬁnanceiro

Serviço
inovador

Acesse o QR Code ao lado
para acessar o nosso canal no YouTube
e assistir ao vídeo da técnica de uso
do FIBER CAD - Post & Core.
CONHEÇA TAMBÉM

Fácil! Simples! Rápido!
Implant Bar

Barras pré-fabricadas calcináveis

Características e Benefícios
• Barras no sistema de encaixe Permite a completa adaptação em
qualquer espaço protético;
• Barras Pré-fabricadas - Elimina
fase de construção em resina acrílica;
• Barras Prontas - Economia de tempo.

Apresentações
Ref. 296 - Embalagem com 60 unidades; Ref. 2960 - Embalagem com 30 unidades.

Acesse o QR Code ao lado e assista
ao vídeo da demonstração de uso.
Aproveite e inscreva-se em nosso canal.

Simpliﬁcou!

Atendimento ao Consumidor
0800 727-3201

www.angelus.ind.br

