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INTRODUÇÃO
A Angelus, empresa pioneira e especialista na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos em fibras de
vidro para Odontologia, lança a 2ª geração de pinos intraradiculares.
O desenvolvimento dessa nova tecnologia foi o resultado de um estudo aprofundado das deficiências dos
produtos atuais e das dificuldades de utilização desses pelo cirurgião-dentista.
O primeiro desafio foi a diminuição da quantidade e modelos de brocas e pinos que o profissional tem que
manter em seu estoque, para atender às diversas necessidades dos dentes a serem tratados após a endodontia e
previamente à instalação da prótese.
O segundo, foi o desenvolvimento de um pino que tivesse uma melhor adaptação na região cervical, área que,
como regra geral, tem uma maior amplitude no conduto. O uso dos modelos tradicionais resulta em uma falta de
adaptação nesta área, podendo causar o deslocamento do pino .
Como resultado, O SPLENDOR - SAP (Single Adjustable Post), patenteado pela Angelus inaugura uma nova era
de pinos inteligentes. Assim designados porque seguem duas tendências da odontologia, a simplificação, pelo uso de
um pino único ajustável ao canal, ou seja, um tamanho universal para canais estreitos, médios ou amplos; e a técnica
minimamente invasiva, pois permite o juste do “pino ao conduto e não do conduto ao pino”, o que resulta em ausência
ou desgaste mínimo da estrutura dental evitando a fragilização da raiz.
Um pino único para qualquer situação!
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APRESENTAÇÃO

•
•
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REF. 6254 SPLENDOR - SAP - Embalagem com 05 luvas + 05 pinos + 01 broca
REF. 6258 SPLENDOR - SAP - Embalagem com 05 luvas + 05 pinos (componentes de reposição para uso exclusivo no sistema)
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INDICAÇÃO
SPLENDOR - SAP é indicado para o apoio de restaurações e coroas protéticas.

TÉCNICAS DE USO
A. Preparo do Canal Radicular
1. Remova parcialmente a obturação do canal com instrumentos aquecidos até a profundidade pré-determinada.
Deixe no mínimo 3 a 5 mm de obturação no ápice radicular;
2. Prepare o conduto com a broca Splendor;
3. Radiografe para verificar o preparo do canal e a condição da obturação.
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B. Preparo do Sistema SPLENDOR-SAP para a cimentação
1. Posicione o pino no conduto até o final do preparo;
2. Insira a luva sobre o pino e posicione-a o mais apicalmente possível com leve pressão. Anote a profundidade
alcançada pela luva de acordo com as marcações no pino;
3. Verifique a oclusão e corte o conjunto pino e luva na altura definida;
4. Remova o conjunto pino e luva do conduto;
5. Limpe a luva e o pino com álcool e seque com jatos de ar;
6. Aplique uma camada de silano (SILANO ANGELUS®), na luva e no pino, e deixe secar por 1 minuto;
7. Aplique o sistema adesivo sobre o pino e luva de acordo com as instruções de uso do adesivo utilizado.

C. Cimentação
1. Lave o conduto com jatos de água e seque-o com ar e pontas de papel absorvente;
2. Prepare o conduto de acordo com as instruções de uso do cimento utilizado;
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3. Espatule o cimento e preencha o conduto;
4. Aplique cimento no interior da luva e no pino.
5. Posicione inicialmente o pino no conduto e em seguida a luva sobre o mesmo;
6. Remova os excessos de cimento e aguarde a sua polimerização.
IMPORTANTE: Cimentos de fosfato de zinco e de ionômero de vidro (convencional e modificado por resina) também
podem ser utilizados, mas suas propriedades mecânicas são inferiores às dos cimentos resinosos para cimentação.
Os cimentos auto-adesivos dispensam os passos de condicionamento ácido e aplicação de adesivo.

D. Confecção da Parte Coronária do Núcleo
1. Construa a parte coronária do núcleo com resina composta.

Vídeo da Técnica de Uso
Acesse o QR Code ao lado e assista o vídeo
completo em nosso canal no YouTube.
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COMPOSIÇÃO
PINO E LUVA
BROCA

COMPONENTE

QUANTIDADE

Fibra de Vidro

80%

Resina Epóxi

20%

Aço inoxidável

100%

DADOS TÉCNICOS
Radiopacidade
Resisitência flexural
Módulos de elasticidade

8

5-7 mm Al
≥ 1200 MPa
45 GPa
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MEDIDAS
Pino
Ø1.02

ø Corpo
(mm)

ø Topo
(mm)

Taper
(mm/mm)

Pino

18,0

0,65

1,0

1,0

-

Luva

12,0

1,4

-

2,4

0,08

Luva
Ø2,36

18

ø Ápice
(mm)

12

Comprimento
Total (mm)

Ø1,40

Ø0.61
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CARACTERÍSTICAS

1
2
3
10

Universal
Tamanho único para condutos
estreitos, médios e amplos

Anatômico
Ajustável ao formato
do conduto

Alta retentividade
Além de adesão química,
embricamento mecânico

4
5

Preparo conservador
Dispensa maiores
alargamentos do conduto

Baixo risco de
fratura radicular
Módulo de elasticidade
próximo ao da dentina
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1.Universal
Sistema único para utilização em todas as conicidades e diâmetros dos condutos: estreito, médio ou amplo;
Dispensa utilização de pinos e brocas com diversos diâmetros para adaptação aos diferentes diametros de 		
condutos.

Estreito

Médio

Amplo
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2.Anatômico
Pino e luva ajustável ao conduto - Promove a adaptação ao conduto no diâmetro e conicidade.
Pino e luva ajustável a região cervical - Possibilita maior quantidade de fibras na região cervical, e menor
espessura de cimento, aumentando a retenção e resistência do pino.
Formato Anatômico - O sistema acompanha a anatomia oval da maioria dos canais radiculares e permite uma
melhor adaptação às paredes do conduto.
Abertura lateral da luva - Permite escoamento do excesso de cimento do interior do conduto para região
cervical.

3.Alta retentividade
O design exclusivo do SPLENDOR - SAP possibilita um embricamento mecânico do sistema ao canal,
aumentando a retentividade do conjunto, minimizando riscos de deslocamento do sistema.

12

PERFIL TÉCNICO CIENTÍFICO - SPLENDOR - SAP

4.Preparos conservadores
O uso do SPLENDOR - SAP possibilita a utilização sem necessidades de desgastes adicionais do conduto *para
adaptação do sistema, ou seja, o pino se ajusta ao conduto e não o conduto ao pino.
*Exceto em casos de canais atrésicos quando o conduto possui diâmetro menor que 1,0 mm.

5.Baixo risco de fratura radicular
A composição em ﬁbra de vidro do SPLENDOR - SAP proporciona um módulo de elasticidade próximo ao da
dentina, minimizando riscos de fratura radicular

Módulo de Elasticidade (GPa)
180
170
40
18,3

Dentina

Fibra de Vidro

Cerâmica

Metal
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ENSAIOS
Resistência Flexural
Procedimento ou metodologia:
O procedimento de testes de resistência flexural dos pinos foram baseados na norma ISO 14125 – Fiberreinforced plastic Composites – Determination of flexural properties. Os pinos foram ensaiados com um avanço
determinado 2 mm/min, com espaçamento entre o suporte de 12 mm e aplicação de pré-carga de 5% anterior ao início
dos testes.

Amostra nº

Força
Máxima
(N)

Lim. Resist.
na Flexão
(MPa)

Alongamento
(%)

V. Médio

52,07*

1200

92,12

*O uso da luva adaptadora aumenta em 3x a Força Máxima de ruptura do pino.
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Comparativo de Resistência Flexural com os pinos Angelus:
1500

(MPa)

1000

500

0

Splendor - SAP*

Reforpost F. V.

Exacto

Reforpin

*O uso da luva adaptadora aumenta em 3x a Força Máxima de ruptura do pino.
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Radiopacidade
Coloca-se a amostra do corpo de prova sobre o sensor de raio-x digital, juntamente com uma escada de
alumínio 99% (liga 1100), cuja espessura varia de 1 a 11 mm, com incrementos regulares e uniformes de 1
em 1 mm. Submete-se o filme com a amostra e a escada à exposição radiográfica com radiação de 65 kVp e 10 mA. A
distância que separa o aparelho da amostra é de 400 mm e a filtração inerente do raio é de 2,5 mm de
alumínio. O tempo de exposição é de 0,8 segundo.

Figura 1 - Radiopacidade da amostra
testada em relação a escala.
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Figura 2 - Radiografia do pino e a luva complementam a radiopacidade.
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Distribuição da Fibra de Vidro na Matriz de Resina Epóxi
Procedimento ou metodologia:
Para a análise da distribuição da fibra de vidro dentro da matriz
de resina um microscópio de bancada foi utilizado. Um corte na seção
Imagem cedida pela Profª Rina Pelegrini.

transversal do perfil foi feito e a face a ser analisada foi polida para melhor
observação da distribuição das fibras.
Resultado:
Nas imagens obtidas da seção transversal do perfil é possível
perceber que as fibras estão distribuídas de maneira bem homogênea e
a quantidade de fibra se mostra condizente com a proporção encontrada
pelos cálculos feitos no ensaio anterior.
Conclusão

Figura 1 - Seção transversal do perfil.

A distribuição homogênea e a alta quantidade de fibras irão garantir
que o pino e núcleo final, usinados a partir desse perfil apresente resistência
mecânica necessária para garantir o sucesso da utilização do produto.
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CASOS CLÍNICOS
Caso cedido pelo Prof. Leonardo Cunha e Prof. Ubiracy Gaião

Caso inicial: Vista vestibular.
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Prova do pino SPLENDOR-SAP dentro do conduto preparado.
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Adaptação da luva sobre o pino SPLENDOR-SAP dentro do conduto.

Cimentação do sistema SPLENDOR-SAP com cimento resinoso.

Reconstrução do munhão coronario sobre o pino com resina composta.
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Simpliﬁcou!

Atendimento ao consumidor
0800 727 3201

www.angelus.ind.br

