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CZR PRESS
Kuraray Noritake Dental Inc. 

DESCRIÇÃO 

A CRZ PRESS é um tipo de porcelana para restauração dental, uma inovação em cerâmica com 
nano tecnologia que consiste na associação de duas tecnologias: óxido de cerâmica e cerâmica 
prensada. Essa sinergia combina força, resistência à fratura e cimentabilidade de estruturas de 
zircônia, somada à integridade das margens, versatilidade e beleza da cerâmica prensada. 
Acrescente opalescência e fluorescência à sua cerâmica, e o resultado será simplesmente 
impressionante. 

REPOSIÇÕES: 

Nome do 
Produto 

Tipo 
Fotos 

CZR PRESS 
Pastilhas 

Pastilha L 

2g 5g - 

- 

Pastilha H - 

Pastilhas 
Esthetic 
White 

- 

CZR PRESS - 10g - - 
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Glaze 

- - 

CZR PRESS 

Shade Base 
Stain 

3g 6g - 

- 

Modificador 
Shade Base 
Stain 

Cores disponíveis de cada tipo citado: 

2g 5g CORES 

Shade Base 
Stain 

3g e 6g 

SSA1 SSA2 SSA3 SSA3.5 SSA4 SSB1 SSB2 SSB3 SSB4 SSC1 SSC2 

SSC3 SSC4 SSD2 SSD3 SSD4 SSNP1.5 SSNP2.5 SSNW0 SSNW0.5 SS White 

Modificador 
Shade 
Base 
Stain 

3g A+ B+ C+ D+ 
Cervical 
Orange 

Incisal 
Blue1 

Incisal 
Blue2 

Gray 
Salmon 

Pink 
Earth 

Brown 
Fluoro 

Pastilhas L 
5 pçs/embalag. 

LA1 LA2 LA3 LA3.5 LA4 LB1 LB2 LB3 LB4 LC1 LC2 

LC3 LC4 LD2 LD3 LD4 LNW0 LNW0.5 LNP1.5 LNP2.5 

Pastilhas H 
5 pçs/embalag. 

HA1 HA2 HA3 HA3.5 HA4 HB1 HB2 HB3 HB4 HC1 HC2 

HC3 HC4 HD2 HD3 HD4 HNW0 HNW0.5 HNP1.5 HNP2.5 

Pastilhas 
Esthetic White 

5 pçs/embalag. 

EW00 EW0 EW EWY 
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 Acessórios:
- Êmbolo (3 pçs/embalagem, 2g (para pastilhas 2g, 50 pçs/embalagem) e 5g (para

pastilhas 5g, 50 pçs/embalagem).
- Manual de Instruções.
- Escala de Cores Shade Base Stain.
- Escala de Cores Modificador Shade Base Stain.
- IS Liquid.
- ES Liquid.

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO 
A CZR PRESS é uma porcelana indicada para confecção da estrutura dental de coroas e pontes 
nas regiões anterior e posterior. Ideal para uso com zircônia pura. 
Possui opalescência natural e translucidez para restaurações, fornece um equilíbrio 
esteticamente perfeito e estabilidade ideal, com excelente resistência a fraturas. 

As principais características da CZR PRESS são: 

1. A CZR PRESS pode ser usada com estruturas de zircônia pura.
2. Ao contrário da estrutura de metal tradicional, a zircônia utilizada na CZR PRESS facilita

a transmissão de luz na região da raiz e papilas, resultando em um sorriso natural.
3. A CZR PRESS oferece 24 cores de pastilhas fluorescentes, cada uma com 2 tipos de

translucidez:

 Pastilha H: quando utilizado o método de pintura + método de camadas LF;

 Pastilha L: quando utilizado o método de camadas + método de camadas LF;

 Pastilhas Esthetic White (para dentes clareados, disponível H e L): para criar cores
mais brancas que as convencionais.

4. A CZR PRESS tem características jamais vistas na qualidade de sua opalescência,
exibindo uma excepcional vitalidade e brilho, semelhantes ao dente natural.

5. A CZR PRESS pode ser usada para confecção de coroa unitária de cerâmica pura sem
estrutura de zircônia.

6. As camadas da porcelana CZR se adequam perfeitamente à pastilha-L da CZR PRESS,
melhorando os resultados estéticos de forma incomparável.

7. A porcelana CZR PRESS LF pode ser usada nas restaurações de um elemento sem
estrutura após a prensagem.

8. A CZR PRESS pode ser prensada em qualquer forno de prensagem convencional.
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Propriedades físicas 

Pastilhas de cerâmica CZR PRESS 

Força Flexural (MPa) 92,7 

Coeficiente de Expansão Térmica (50-500 °C 10-6 K-1) 10,1 

Temperatura de Transformação (°C) 615 

Beleza da opalescência da pastilha CZR PRESS (Foto de Brian Lindke) 

PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

CZR PRESS com estrutura de zircônia 

1. Materiais de Zircônia para CZR PRESS

Os materiais dentais de zircônia mais populares disponíveis no mercado são do tipo “3YTZP”, 
produzidos através da inclusão de óxido de Ítrio (Y2O3) em dióxido de zircônia (ZrO2), 
resultando na zircônia parcialmente estabilizada. A zircônia tem como característica, uma 
elevada força flexural à temperatura ambiente, mas em altas temperaturas (tais como 1000 °C) 
essa força é reduzida. Ao retornar à temperatura ambiente, a elevada força flexural da zircônia 
também retornará.  
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As pastilhas de cerâmica são prensadas em alta temperatura nas estruturas de zircônia. Se o 
preparo da estrutura não for apropriado, o mesmo pode quebrar/fraturar quando as pastilhas 
forem prensadas. Por isso, o preparo da estrutura é uma das questões mais importantes no 
processo. 

O gráfico abaixo demonstra a relação entre força flexural e temperatura: 

2. Instruções iniciais e preparo da estrutura

Para assegurar uma restauração forte e com boa estética, siga as seguintes instruções: 

 A preparação básica é necessária para que a cerâmica prensada cubra 360° do ombro
com pontas arredondadas ou chanfro.

 A espessura da estrutura de zircônia deve possuir pelo menos 0.4 mm.

 Para a espessura dos conectores das pontes de zircônia, favor seguir as instruções do
fabricante.
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Nota: essa técnica não é adequada para dentes severamente descoloridos. 

3. Correção morfológica da estrutura de zircônia

Como já citado anteriormente, a espessura da estrutura de zircônia em toda área deve ser de 
no mínimo 0.4mm para obter sucesso na prensagem da CZR PRESS. Nesse estágio, é 
importante pesar a estrutura e anotar a informação, pois posteriormente o peso será utilizado 
como referência para determinar quantas pastilhas serão utilizadas na prensa. 
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 Fig. A: Design ideal da margem  Fig. B: Tipo de margem não recomendado 

Notas: 

 Assegure-se que a estrutura tenha mais de 0.4 mm de espessura em todas as partes, caso
contrário, fraturas podem ocorrer.

 A espessura da área da margem também deve ser no mínimo 0.4mm, a margem da figura B
não é recomendada.

 A margem da estrutura deve ser regular.

 Ao dar acabamento na estrutura, é recomendado que se utilize brocas/discos diamantados
com finas partículas, como as Noritake Meister Points SC-51 e SD-61. Brocas de partículas
maiores podem causar fraturas na superfície da estrutura e eventuais quebras. É
necessário resfriar a estrutura com água durante o acabamento, evitando o aquecimento
durante o processo.

Linha correta - margem regular   Margem a ser corrigida com Meister Point 

 Fratura durante o acabamento.    Meister Points SC-51 e SD-61 
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4. Verificação de fraturas na estrutura de zircônia

Para verificar a existência de fraturas na estrutura de zircônia após o acabamento, aplique o 
Noritake Crack Finder por dentro e por fora da estrutura e, após um minuto, enxágüe com 
água para limpar o excesso do líquido na superfície. O líquido penetrará no interior das 
fraturas e facilitará a localização das mesmas. 

Nota: Nunca use uma estrutura de zircônia com fratura, mesmo que seja pequena, a mesma 
pode se tornar maior durante a prensagem, e a força da estrutura será reduzida. 

5. Jateamento da superfície da estrutura de zircônia

Jateie a superfície com 50µm de óxido de alumínio, a 2 bars de pressão. 

6. Limpeza da estrutura de zircônia

Limpe a estrutura de zircônia em uma solução de acetona utilizando um Ultrasom por 5 
minutos, para remover os resíduos de zircônia e outros fragmentos. 

7. Primeira aplicação do Shade Base Stain

Diferenças entre a porcelana CZR PRESS Shade Base Stain e CZR Shade Base: 

CZR PRESS Shade 
Base Stain 

CZR Shade Base 

Temperatura de 
queima 

1ª 1090°C (1.994°F) 930°C (1.706°F) 

2ª 1080°C (1.976°F) 930°C (1.706°F) 

Tamanho dos grãos 4 µm 25 µm 

Espessura da 
aplicação 

1ª 0.15 mm 0.2mm 

2ª 0.15 mm 0.2 mm 

Combinação com CZR PRESS Boa Não aceitável 

Liquido recomendado IS Liquid Meister Liquid 
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Misture a Shade Base Stain Escala de Cores Shade Aplicação do Shade 
com o IS Liquid  Base Stain Base Stain 

Misture o Shade Base Stain com o IS Liquid. A viscosidade da mistura deve ser semelhante a de 
um xarope, para que não escorra na estrutura ou acumule-se nas margens. Aplique uma fina 
camada da mistura de maneira uniforme, cobrindo toda estrutura de zircônia com uma 
espessura de 0.15mm, resultando em uma camada um pouco mais espessa que a pintura 
externa convencional. A aplicação do Shade Base Stain é uma etapa necessária para a 
preparação da pintura. Para a primeira queima do Shade Base Stain, consulte a Tabela de 
queima. 

Nota: O IS Liquid nunca deve ser misturado com água. Se for misturado, a cor não ficará 
definida, e a mistura irá se destacar da estrutura de zircônia durante a secagem. A limpeza do 
pincel de aplicação deverá ser feita apenas com o IS Liquid, nunca use água para esse fim. 

8. Segunda aplicação do Shade Base Stain

Aplique a mistura de Shade Base Stain novamente com uma espessura aproximada de 
0.15mm. Para produzir até mesmo uma cor básica, certifique-se de realizar a segunda 
aplicação e queima (de acordo com a Tabela de queima). Para verificar as cores, utilize a 
Escala de cores do Shade Base Stain. Caso a camada fique muito fina, a cor ficará em um tom 
abaixo do desejado, no caso de camada espessa, um tom de cor acima. 

Resultado após a queima  Aplicação de fina camada      Aplicação de camada espessa 
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9. Enceramento

1) Método de Camadas
90% do tamanho da coroa deve ser formada no enceramento. A área de margem
também deve ser encerada. Não é necessário criar os mamelos na fase de
enceramento, pois serão realizados após a prensagem das pastilhas.
Antes da prensagem, certifique se a espessura do enceramento é suficiente para a

cerâmica prensada.

 Enceramento via Método de Camadas  Espessura do enceramento no ombro 

2) Método de Pintura
Quase 100% de todo o contorno da coroa deve ser encerado. A área de margem
também deve ser encerada.

 Enceramento via Método de Pintura 

Nota: Não faça ângulos pronunciados ou cortes profundos. Após o enceramento, 
verifique a existência de cera dentro da estrutura, caso houver, remova 
cuidadosamente. Certifique-se que não há espaços entre a área encerada e a margem 
do modelo de gesso, em caso positivo, preencha com cera. 
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10) Spruing, anexando à base do anel e preparo do anel de revestimento.

Utilize sprues com 3.3mm de diâmetro e 2~3mm de comprimento. Anexe o sprue no 
modelo de cera e pese a restauração de cera com os sprues. Subtraia o peso do estrutura 
de zircônia anotado previamente para encontrar somente o peso da cera, informação 
essencial para determinar posteriormente quantas pastilhas utilizar na prensagem.  

Anexe a restauração de cera na base do anel para facilitar a fluidez da cerâmica prensada. 
Se o modelo de cera estiver fino em algumas partes, os materiais a serem prensados 
podem não abranger essas áreas durante o processo. Mais de um sprue pode ser usado, se 
necessário.  

10.1) Coroas Unitárias 
Para um dente posterior maior, posicione um sprue na área convexa, próximo à 
parede proximal para que a cerâmica prensada flua melhor. Esse cuidado preserva 
os contornos delicados da cera e apenas uma pequena correção morfológica será 
necessária (ver Figura A abaixo). 

10.2) Pontes 
Coloque um sprue em cada abutment e em cada pôntico. Deixe o comprimento do 
sprue o mais curto possível, aproximadamente 2~3 mm de comprimento (ver Figura 
B). 

 Após anexar o sprue Figura A Figura B 

Ao fixar o modelo de cera na base do anel, coloque o modelo de cera onde ficará a 8 mm da 
parede interior do anel e a 10 mm da tampa do anel/ring-gauge, se desejar, insira o modelo de 
cera no anel e verifique as distâncias . Quando fixar mais de dois modelos de cera, a distância 
entre cada modelo deverá ser de no mínimo 5mm. O ângulo ideal para anexar o modelo de 
cera na base do anel  é 30 ~ 60 graus (Fig. 1 abaixo). Quando fixar modelos de cera de 
diferentes tamanhos na mesma base do anel , as margens devem estar na mesma altura (Fig. 2 
abaixo). Então, aplique vaselina dentro do anel, tampa/ring-gauge e na base do anel para 
facilitar a remoção a pós a presa do revestimento. 
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11. Revestimento

De acordo com as instruções do fabricante, prepare o revestimento para a prensagem. Misture 
o revestimento mecanicamente por 1 minuto a vácuo e preencha o anel com o revestimento,
sem produzir bolhas.

Misture a vácuo  Preencha o anel   Aguarde aprox. 30 minutos

12. Preparação antes da queima

Após o revestimento, o anel deve permanecer em temperatura ambiente por 
aproximadamente 30 minutos até que o revestimento tome presa.  
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Remova o revestimento do anel e corte o “botão” criado pelo nivelamento com o anel, 
utilizando uma faca seca. Antes da queima, certifique-se que o ângulo da superfície superior e 
inferior do anel de revestimento tenham 90 graus. 

Remova o “botão” do revestimento   Nivele cuidadosamente o anel, de 
criado pelo nivelamento   modo que o topo e a parte inferior 

  fiquem perpendiculares ao lado do anel 

13. Queima do anel de revestimento

Pré-aqueça o forno de queima a 850°C (1562°F). Insira o anel de revestimento no centro do 
forno. O pré-aquecimento das pastilhas de cerâmica e do êmbolo não é necessário. 

14. Selecionado as pastilhas da CZR PRESS

Selecione as pastilhas de acordo com o método utilizado. Para o Método de Camadas, 
selecione a Pastilha L com baixa transparência e para o Método de Pintura, selecione a Pastilha 
H com transparência mais alta. 

15. Inserindo a pastilha e êmbolo

Uma pastilha produz até duas coroas, e duas pastilhas produzem três ou mais coroas, 
entretanto, se o(s) modelo(s) de cera pesar(em) 0,6g ou menos, utilize uma pastilha e, se 
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pesar(em) entre 0,7g e 1,4g, utilize duas pastilhas. Atente-se para não inserir nenhum detrito 
estranho ou não aderir nada às pastilhas ou ao êmbolo.  

Relação do Peso da Cera e o Número de Pastilhas 

Peso da Cera Quantidade de pastilhas(2g) 

0,6g ou menos 1 

0,7g a 1,4g 2 

16. Prensagem

Insira as pastilhas e pressione o êmbolo no interior do anel de revestimento. O êmbolo deve 
ser inserido no canal de pressão verticalmente. 

Inserção da pastilha Inserção do êmbolo 

Em seguida, insira o anel no centro da plataforma de prensagem. A programação de 
prensagem difere de acordo com as instruções do fabricante do forno de prensar. Ajuste a 
programação para que a prensagem se encerre quando a cerâmica estiver totalmente 
prensada na cavidade. A utilização de tempo excessivo na prensagem pode causar vários 
problemas incluindo a quebra do anel de revestimento, porosidade, mudança nos valores e 
restaurações quebradiças ou fraturadas. Siga as instruções de prensagem da Tabela de 
Prensagem. Após a prensagem, remova imediatamente o anel de revestimento do forno e 
aguarde o resfriamento em temperatura ambiente até que esteja em temperatura suficiente 
para que possa ser segurado com as mãos. 

17. Remoção do êmbolo

Marque a posição em que está o êmbolo e corte o anel de revestimento com um disco. Separe 
o anel com um disco para gesso, tomando cuidado para não danificar o êmbolo. Remova a
cerâmica fixada no êmbolo, jateando de óxido de alumínio.
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Marcando a posição do êmbolo     Cortando com o disco  Separação 

18. Desinclusão

Cuidadosamente remova a cerâmica prensada do anel de revestimento. Inicie o procedimento 
removendo o revestimento utilizando jateamento com 50µm de óxido de alumínio e pressão 
de 58~87 psi (0.4 Mpa~0.6MPa). Uma vez que a cerâmica prensada estiver exposta, diminua a 
pressão do jateamento para abaixo de 29psi (0.2MPa) e continue jateando cuidadosamente 
para não danificar áreas finas como as margens ou áreas incisais. Para essas áreas, é 
recomendado o uso de esfera de vidro. Ao realizar o procedimento de remoção, a direção do 
jato deve ser paralela aos eixos longos de cada coroa. 

Removendo o revestimento   Cerâmica prensada exposta  Após o término 

19. Cortando o sprue

Utilize um disco diamantado para cortar o sprue. Primeiro marque uma linha ao redor do sprue 
a 2mm da coroa, então corte cuidadosamente o sprue em baixa velocidade , pois dessa forma, 
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mesmo que existam trincas no sprue, as mesmas não se estenderão até a coroa. Elimine o 
restante do sprue na coroa com ponta diamantada. Durante esse processo, não crie 
aquecimento excessivo. As Noritake Meister Points são recomendadas para o corte do sprue e 
fazer a correção morfológica da coroa. 

 Corte do sprue 

20. Correção morfológica da cerâmica prensada

Coloque a restauração prensada no modelo e verifique o encaixe da margem 
microscopicamente. Dependendo da técnica escolhida: para o Método de Camadas, crie a 
estrutura dos mamelos com as Noritake Meister Points. Tenha um cuidado especial para 
manter a espessura mínima da restauração prensada de no mínimo 0.8mm. Para o Método de 
pintura, dê polimento na superfície delicadamente. Depois de finalizados os contornos, suavize 
a superfície da cerâmica prensada com jateamento de 50µm de óxido de alumínio a 2 bars de 
pressão. 

Método de Camadas    Mamelos  Método de Pintura 

21. Limpeza
Limpe a cerâmica prensada por 5 minutos em uma solução de acetona com um Ultrasom. 

Método de Camadas 

1. Confecção e queima da porcelana CZR

Aplique a porcelana CZR Incisal e Transparente na cerâmica prensada. A cerâmica prensada 
não irá se “auto glazear” na temperatura do glaze da Porcelana CZR, por isso certifique-se de 
cobrir a superfície toda da cerâmica prensada com a Porcelana CZR. A tabela de queima das 
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camadas de porcelana são as mesmas da porcelana CZR. Se necessária a caracterização ou o 
ajuste do chroma, aplique a CZR Pintura Interna na cerâmica prensada e realize a queima antes 
da aplicação das porcelanas Incisal, Transparente e Opalescente.  

2. Correções Morfológicas

Após a queima das camadas de porcelana, realize a correção morfológica como usual. Quando 
for necessária a adição de camadas de porcelana, aplique as porcelanas novamente e siga a 
tabela de queima da CZR. 

3. Pintura e Glaze

Se necessária a caracterização ou Glaze, aplique a CZR Pintura Externa ou Glaze, e leve à 
queima. 

Método Stain 

1. Aplicação e queima da CZR Pintura Externa

Misture a CZR Pintura Externa com o ES Liquid. A viscosidade da mistura deverá ser a mesma 
das pinturas comuns. Se muito líquido for usado, a pintura se moverá facilmente após a 
aplicação, uma certa viscosidade é necessária. Para criar a cor A, aplique a Pintura Externa A+ 
sobre a área (exceto na região incisal ou superfície oclusal), e aplique Pinturas Externas como o 
Blue, Gray e White. Quando criar a caracterização com mais de duas Pinturas Externas, é 
recomendado não queimá-los simultaneamente. 

Aplicação da Pintura Externa    Exemplo de Pintura Externa    Após queima 

2. Primeiro Glaze com CZR PRESS Glaze

Misture o CZR PRESS Glaze com o IS Liquid para criar uma pasta com textura de mel. Não 
molhe a superfície da restauração com o IS Liquid antes da aplicação do Glaze, caso contrário, 
a aplicação não ocorrerá em toda a superfície da coroa. Para uma aplicação homogênea, a 
espessura deverá ser de 0,2 mm. Após verificar se a superfície inteira da restauração está 
coberta com o Glaze, favor proceder com a queima de acordo com a Tabela de Queima. 
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Após secagem  Após primeiro glaze 

3. Ajustando a área de contato e a correção morfológica
Usando um disco de borracha como o Meister Point SF-41, ajuste a área de contato da camada 
do glaze. Se necessário, faça a correção morfológica. Finalmente, limpe a restauração por 5 
minutos em uma solução de acetona utilizando Ultrasom. 

Ajustando a área de contato 

4. Segundo Glaze e Finalização

Quando for aplicada uma mistura diluída de Glaze na coroa e após a queima, a coroa 
apresentar variação no brilho, pode ser que a mistura tenha escorrido durante a queima. Neste 
caso, aplique o Glaze novamente e leve à queima. 

Coroa finalizada após a segunda  Finalizado 
queima do Glaze 
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TABELA DE QUEIMA 

Tabela de Queima 

Fase 

Tempo de 
secagem 

Baixa 
Temperatu

ra 

Início 
de 

vácuo 

Taxa de 
elevação 

Nível de 
vácuo 

Saída 
de 

vácuo 

Tempo 
de 

queima 

Temperatura 
final 

Tempo 
resfria
mento 

min °C °C °C/min 
Polegadas 

Hg 
°C Min °C Min 

Shade 
Base Stain 

1º 
5 700 700 65 27 a 29 1090 1 1090 4 

Shade 
Base Stain 

2º 
5 700 700 65 27 a 29 1080 1 1080 4 

Pintura 
externa 

(Método 
de 

Pintura) 

5 600 600 50 26 850 - 850 4 

CZR PRESS 
GLAZE 
 1º e 2º 

5 600 600 65 27 a 29 850 1 900 4 

Nota: Este programa é apenas um guia, a temperatura de queima pode variar de acordo com as 
peculiaridades do forno. 

Tabela de Combinação de Cores 

Método de Camadas 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

Shade Base 
Stain 

SS A1 SS A2 SS A3 SS A3.5 SS A4 SS B1 SS B2 SS B3 SS B4 SS C1 SS C2 SS C3 SS C4 

Pastilha L L A1 L A2 L A3 L A3.5 L A4 L B1 L B2 L B3 L B4 L C1 L C2 L C3 L C4 

Dentina A1B A2B A3B A3.5B A4B B1B B2B B3B B4B C1B C2B C3B C4B 

Incisal E2 E2 E3 E3 E3 E1 E2 E3 E3 E2 E3 E3 E3 

Transparente T1 (LT1) 

D2 D3 D4 NW0 NW0.5 NP1.5 NP2.5 

Shade Base Stain 
SS D2 SS D3 SS D4 SS NW0 SS 

NW0.5 
SS NP1.5 SS 

NP2.5 

Pastilha L L D2 L D3 L D4 L NW0 L NW0.5 L NP1.5 L NP2.5 

Dentina D2B D3B D4B NW0B NW0.5B NP1.5B NP2.5B 

Incisal E2 E3 E3 E1 E1 E2 E2 

Transparente T1 (LT1) 

Método de Pintura 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

Shade Base Stain SS A1 SS A2 SS A3 SS A3.5 SS A4 SS B1 SS B2 SS B3 SS B4 SS C1 SS C2 SS C3 SS C4 

Pastilha H H A1 H A2 H A3 H A3,5 H A4 HB1 HB2 HB3 H B4 HC1 HC2 HC3 H C4 
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Pintura Externa A+ A+ A+ A+ A+ B+ B+ B+ B+ C+ C+ C+ C+ 
Glaze CZR PRESS Glaze 

D2 D3 D4 NP1.5 NP2.5 NW0 NW0.5 

Shade Base 
Stain 

SS D2 SS D3 SS D4 SS NP1.5 SS NP2.5 SS NW0 SS NW0.5 

Pastilha H H D2 H D3 H D4 H NP1.5 H NP2.5 H NW0 H NW0.5 

Pintura 
Externa 

D+ D+ D+ A+ A+ B+ A 

Glaze CZR PRESS Glaze 

Método de Pintura para Esthetic White (dentes clareados) 

EW00 EW0 EW EWY 

Shade Base Stain SS White 
SS 
B1 

Pastilhas Esthetic White EW00 EW0 EW EWY 

Incisal Silky E1 Silky E2 

Opalescente ELT2 ELT1 

Pintura Externa - B+ 

Glaze CZR PRESS Glaze 

Parâmetros de Prensagem 

Parâmetros de prensagem – EP500 

Pressão em um anel 100g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.100g 

B t↑ T H V1 V2 Pressão N 

700°C 60°C 1045°C 15min. 700°C 1045°C 4.5bar - 

1292° F 108°F 1913°F 15min. 1292°F 1913°F 4.5bar - 

Pressão em um anel 200g 2g x 1 / 2  pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

B t↑ T H V1 V2 Pressão N 

700°C 60°C 1065°C 20min. 700°C 1065°C 4.5bar - 

1292° F 108°F 1949° 20min. 1292°F 1949°F 4.5bar - 

Pressão em um anel 300g  5g x 1 Tamanho do Anel = wt.300g 

B t↑ T H V1 V2 Pressão N 

700°C 60°C 1075°C 30min. 700°C 1075°C 4.5bar - 

1292° F 108°F 1967°F 30min. 1292°F 1967°F 4.5bar - 

No caso de EP500, pressão a 4.5 bar. 

Parâmetros de prensagem – EP600 

Pressão em um anel 100g 2g x 1pastilha Tamanho do Anel = wt.100g 

B t↑ T H E 

700°C 60°C 1045°C 15min. 300 µm/min. 

1292° f 108°F 1913°F 15min. 300 µm/min. 

Pressão em um anel 200g  2g x 1 / 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

B t↑ T H E 

700°C 60°C 1065°C 20min. 300 µm/min. 

1292° F 108°F 1949° 20min. 300 µm/min. 

Pressão em um anel 300g  5g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.300g 
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B t↑ T H E 

700°C 60°C 1075°C 30min. 150-300 µm/min.

1292° F 108°F 1967°F 30min. 150-300 µm/min.

No caso de EP600, defina a velocidade de parada em 300 µm/min e ajuste o ciclo de prensagem. Os tempos de 
prensagem acima são recomendados somente como guia, adeque conforme recomendações do fabricante. 

Parâmetros de prensagem – Multimat2 Touch & Press 

Pressão em um anel 100g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.100g 

Temperatura 
Inicial 

Nível de 
vácuo 

Taxa de calor Temperatura 
de Pressão 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
Pressão 

Pressão 

700°C 50HPa 60°C/min. 1045°C 15min. 4min. 2.7bar 

1292° F 50HPa 108° F/min. 1913°F 15min 4min 2.7bar 

Pressão em um anel 200g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.200g 

Temperatura 
Inicial 

Nível de 
vácuo 

Taxa de calor Temperatura 
de Pressão 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
Pressão 

Pressão 

700°C 50HPa 60°C/min. 1065°C 20min. 5min. 2.7bar 

1292° F 50HPa 108° F/min. 1949°F� 20min. 5min. 2.7bar 

Pressão em um anel 200g 2g x 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

Temperatura 
Inicial 

Nível de 
vácuo 

Taxa de calor Temperatura 
de Pressão 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
Pressão 

Pressão 

700°C 50HPa 60°C/min. 1065°C 20min. 6min. 2.7bar 

1292° F 50HPa 108° F/min. 1949°F� 20min. 6min 2.7bar 

Parâmetros de prensagem – Pro-Press100 

Pressão em um anel 100g 2g x 1 pastilhaTamanho do Anel = wt.100g 

Temperatura 
Inicial 

Nível de 
vácuo 

Taxa de calor Temp. final 
Tempo de 
espera 

Tempo 
de 
Pressão 

Tempo de 
resfriamento 

Pressão 

700°C cheio 60°C/min. 1045°C 15min. 4min. 0,2 mim 3,5 bar 

1292° F Cheio 108° F/min. 1913° 15min 4min 0,2 min 3,5 bar 

No caso do Botão Função especial ser selecionado, apertar “0min”para voltar Re-Press. 

Pressão em um anel 200g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.200g 

Temperatura 
Inicial 

Nível de 
vácuo 

Taxa de calor Temp. final 
Tempo de 
espera 

Tempo 
de 
Pressão 

Tempo de 
resfriamento 

Pressão 

700°C cheio 60°C/min. 1065°C 20min. 6min. 0,2 mim 3,5 bar 

1292° F Cheio 108° F/min. 1949°F 20min 6min 0,2 min 3,5 bar 

No caso do Botão Função especial ser selecionado, apertar “2min”para voltar Re-Press. 

Pressão em um anel 200g  2g x 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

Temperatura 
Inicial 

Nível de 
vácuo 

Taxa de calor Temp. final 
Tempo de 
espera 

Tempo 
de 
Pressão 

Tempo de 
resfriamento 

Pressão 

700°C cheio 60°C/min. 1065°C 20min. 8min. 0,2 mim 3,5 bar 

1292° F cheio 108° F/min. 1949°F 20min 8min 0,2 min 3,5 bar 

No caso do Botão Função especial ser selecionado, apertar “4min”para voltar Re-Press. 
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Os tempos de pressão acima são recomendados apenas como nosso guia, adeque conforme recomendações do 
fabricante. 

Parâmetros de prensagem – Ceram Press Qex 

Pressão em um anel 100g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.100g 

Temperatura 
Inicial 

Taxa de calor Vácuo 
Temperatura 
de Pressão 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
Pressão 

Pressão 

700°C 60°C/min. Ligado 1045°C 15min. 8min. 3,5 bar 

1292° F 108° F/min. Ligado 1913°F 15min 8min 3,5 bar 

Pressão em um anel 200ga 2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.200g 

Temperatura 
Inicial 

Taxa de calor Vácuo 
Temperatura 
de Pressão 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
Pressão 

Pressão 

700°C 60°C/min. Ligado 1065°C 20min. 11min. 3,5 bar 

1292° F 108° F/min. Ligado 1949°F 20min. 11min. 3,5 bar 

Pressão em um anel 200g  2g x 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

Temperatura 
Inicial 

Taxa de calor Vácuo 
Temperatura 
de Pressão 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
Pressão 

Pressão 

700°C 60°C/min. Ligado 1065°C 20min. 14min. 3,5 bar 

1292° F 108° F/min. Ligado 1949°F 20min. 14min 3,5 bar 

Parâmetros de prensagem – Auto Press Plus 

Pressão em um anel 100g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.100g 

T1 T2 taxa de calor Vácuo H1 H2 Pressão 

700°C 1045°C 60°C/min. Máx. vac 15min. 6min. 3,5 bar 

1292° F 1913°F 108° F/min. Máx. vac. 15min 6min 3,5 bar 

Pressão em um anel 200g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.200g 

T1 T2 taxa de calor Vácuo H1 H2 Pressão 

700°C 1065°C 60°C/min. Máx. vac 20min. 7min. 3,5 bar 

1292° F 1949°F 108° F/min. Máx. vac 20min. 7min. 3,5 bar 

Pressão em um anel 200g  2g x 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

T1 T2 taxa de calor Vácuo H1 H2 Pressão 

700°C 1065°F 60°C/min. Máx. vac 20min. 8min. 3,5 bar 

1292° F 1949°C 108° F/min. Máx. vac 20min. 8min 3,5 bar 

Os tempos de pressão acima são recomendados apenas como nosso guia, adeque conforme recomendações do 
fabricante. 

Nota: Note que a prensagem em baixa pressão é recomendada. 

Parâmetros de prensagem – V.I.P. UNIVERSAL X-PRESS 

Pressão em um anel 100g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.100g 

Tempo 
de pré 
secagem 

Baixa 
Temp. 

Nível 
de 
vácuo 

Vácuo 
Inicial 

taxa de 
calor 

Temp. 
de 
Pressão 

Tempo 
de 
espera 

Tempo 
de 
Pressão 

Tempo de 
Repressão 

Tempo de 
resfriamento 

Pressão 

0min 700°C 71 700°C 60°C 1045°C 15min. 4min. 0min. 0min. 3,5 bar 

0min 1292°F 71 1292°F 108° F 1913°F 15min 4min 0min. 0min. 3,5 bar 

Pressão em um anel 200g  2g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.200g 

Tempo Baixa Nível Vácuo taxa de Temp. Tempo Tempo Tempo de Tempo de Pressão 
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de pré 
secagem 

Temp. de 
vácuo 

Inicial calor de 
Pressão 

de 
espera 

de 
Pressão 

Repressão resfriamento 

0min 700°C 71 700°C 60°C 1045°C 20min. 7min. 0min. 0min. 3,5 bar 

0min 1292°F 71 1292°F 108° F 1913°F 20min. 7min. 0min. 0min. 3,5 bar 

Pressão em um anel 200g  2g x 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

Tempo 
de pré 
secagem 

Baixa 
Temp. 

Nível 
de 
vácuo 

Vácuo 
Inicial 

taxa de 
calor 

Temp. 
de 
Pressão 

Tempo 
de 
espera 

Tempo 
de 
Pressão 

Tempo de 
Repressão 

Tempo de 
resfriamento 

Pressão 

0min 700°C 71 700°C 60°C 1065°C 20min. 10min. 0min. 0min. 3,5 bar 

0min 1292°F 71 1292°F 108° F 1949°F 20min. 10min. 0min. 0min. 3,5 bar 

Pressão em um anel 300g 5g x 1 pastilha Tamanho do Anel = wt.300g 

Tempo 
de pré 
secagem 

Baixa 
Temp. 

Nível 
de 
vácuo 

Vácuo 
Inicial 

taxa de 
calor 

Temp. 
de 
Pressão 

Tempo 
de 
espera 

Tempo 
de 
Pressão 

Tempo de 
Repressão 

Tempo de 
resfriamento 

Pressão 

0min 700°C 71 700°C 60°C 1065°C 30min. 17min. 0min. 0min. 3,5 bar 

0min 1292°F 71 1292°F 108° F 1949°F 30min. 17min. 0min. 0min. 3,5 bar 

Parâmetros de prensagem – AUSTROMAT 3001 press-i-dent 

Pressão em um anel 100g  2g x 1 / 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.100g 

L9   C700     V9   T060.C1045     T900   L94     T480     L9     V0     C0     L6     T5 

Pressão em um anel 200g  2g x 1 /2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.200g 

L9     C700     V9     T060.C1065     T1200     L97     T900     L9     V0     C0     L6     T5 

Pressão em um anel 380g  2g x 1 / 2 pastilhas Tamanho do Anel = wt.380g 

L9     C700     V9     T060.C1065     T2400     L99     T1680     L9     V0     C0     L6     T5 

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, INCOMPATIBILIDADES, CONTRA INDICAÇÕES, EFEITOS 
COLATERAIS, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS 

CONTRAINDICAÇÕES 

Se o paciente for hipersensível à porcelana dental ou a qualquer um de seus componentes, 
este produto odontológico não poderá ser utilizado, ou utilize-o somente sob rígida supervisão 
do médico/dentista do paciente. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DO PRODUTO 

Armazenamento e Transporte 

 Manter todos os produtos em local seco, fresco e em temperatura ambiente, evitando
a luz solar direta e altas temperaturas.

 Transportar sob as mesmas condições de armazenamento.

 Após abrir o pacote de revestimento, feche-o firmemente, uma vez que o revestimento
absorve umidade. Nunca guarde o revestimento em sacos ou recipientes plásticos.
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 Para evitar que o líquido especial seja congelado, nunca armazene líquidos em
temperaturas abaixo de 0°C (32°F). Não use um líquido que foi congelado (e, em
seguida, descongelado).

 O revestimento para cerâmica prensada pode ser armazenado até a data de
vencimento, se o pacote nunca tiver sido aberto. Sempre use antes que o prazo de
validade tenha expirado. Uma vez que o pacote é aberto, utilize o revestimento
imediatamente.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS DO PRODUTO 

 Evite o contato dos produtos com os olhos e utilize óculos para proteção,
principalmente durante a fase de corte e polimento. Na ocorrência de algum contato,
enxágue imediatamente seus olhos com água corrente em abundância, e consulte um
médico.

 O produto não é comestível. Mantenha longe do alcance das crianças.

 Trabalhe em local ventilado durante o revestimento e queima da porcelana.

 Não toque em itens diretamente com suas mãos após a queima, utilize proteção.

 Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade na pele, utilize luvas.

 Os produtos são destinados apenas para uso odontológico, não utilize para nenhum
propósito que não esteja citado nesse documento.

PRECAUÇÕES NO USO 

 O único método para fabricação de uma única coroa anterior, e inlay ou onlay sem uma
estrutura de zircônia é pela “técnica de pintura” ou “técnica de camadas LF”. A CZR
PRESS não é indicada para pontes sem uma estrutura de zircônia.

 Utilize somente a CZR Pintura Externa e CZR PRESS Glaze para a técnica de pintura.

 Somente a porcelana CZR PRESS LF deve ser aplicada sobre as restaurações de CZR
PRESS sem estrutura de zircônia, caso contrário, a coroa ficará deformada.

 A linha de produtos CZR foi desenvolvida com precisão para a mistura de seus produtos.
Não utilize porcelana de zircônia, metal ou alumina de outros fabricantes.

 CZR PRESS não pode ser utilizada sobre estruturas de alumina e metal.

 Não utilize o Shade Base Stain de outros fabricantes.

 Devido à baixa temperatura de queima, utilize somente o CZR PRESS Shade Base Stain
com a CZR Press, nenhum outro Shade Base Stain deve ser utilizado.

 Para evitar a contaminação da cerâmica prensada, use sempre ceras novas que não
contenham impurezas, cinzas e outros resíduos. Certifique-se de que a superfície da
infraestrutura está limpa antes do enceramento.

 As pastilhas CZR PRESS não podem ser reutilizadas. A reutilização de pastilhas causará
falhas na restauração.

 Nunca utilize ácido fluorídrico quando for necessário remover a cerâmica prensada da
estrutura de zircônia. O ácido derreterá a estrutura zircônia e a sua força será reduzida.
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 Se a cerâmica prensada precisar ser removida após a prensagem na estrutura de
zircônia, a reutilização da estrutura de zircônia deve ser limitada a duas vezes.

 Assegure que a espessura em toda a estrutura de zircônia seja maior do que 0,4
milímetros. Caso contrário, haverá uma grande chance de existirem fraturas que
poderão aumentar consideravelmente. Garanta no mínimo 0,4 milímetros de espessura
uniforme no ombro arredondado/área de margem. A margem em formato de bisel não
é aceitável, uma vez que a espessura gradualmente será menor que 0,4mm. A linha
marginal deve ser uniforme.

 Ao dar acabamento na estrutura de zircônia, é recomendado que se utilize
brocas/discos diamantados com finas partículas como Noritake Meister Points SC-51 e
SD-61. Brocas de partículas maiores podem causar fraturas na superfície da estrutura
de zircônia e eventuais quebras. Pressão excessiva durante o acabamento também
pode gerar fraturas durante a geração de calor durante o processo. É necessário resfriar
a estrutura de zircônia com água durante o acabamento, evitando o aquecimento.

 Dada a característica da zircônia, mesmo uma fratura minúscula na estrutura de
zircônia pode aumentar durante a prensagem. Devido a isso, a força da estrutura
diminuirá e não poderá ser utilizada. Nunca utilize uma estrutura fraturada.

 Utilizar parâmetros impróprios no ciclo de prensagem do forno pode levar a problemas,
tais como uma prensagem incompleta, quebra do anel de revestimento, movimento e
absorção do Shade Base Stain na cerâmica pressionada, porosidade, fragilidade e
modificação no brilho/cor. O forno de prensagem de cada fabricante é diferente,
portanto, atenção ao escolher os parâmetros. Se o tempo de prensagem ou a pressão
forem excessivos, mesmo depois da cerâmica ser pressionada para dentro da cavidade,
a estrutura de zircônia pode rachar.

 Ocasionalmente, quando a redução do dente é feita de forma inadequada, o espaço
disponível para a cerâmica prensada na estrutura de zircônia será menor do que o
espaço ideal, consequentemente, dado o espaço reduzido, uma resistência poderá ser
criada, o que pode impedir o fluxo do material da pastilha. Devido a isso,
ocasionalmente o Shade Base Stain pode ser excluído junto ao fluxo da prensagem da
cerâmica. Tenha uma atenção especial no enceramento, providenciando espaço
adequado para o fluxo do material da pastilha.

 A melhor espessura da área de margem para a porcelana CZR PRESS é de até 1
milímetro (sem incluir a espessura da estrutura de zircônia), caso seja mais espessa,
provavelmente haverá deformação na área da margem após a queima da porcelana
CZR.

 Certifique-se de observar as instruções mencionadas durante os processos de spruing e
revestimento para evitar problemas na prensagem.

 Os êmbolos devem ser utilizados para as técnicas com CZR PRESS, nunca utilize outras
marcas de êmbolos.

 Certifique-se de utilizar um cimento resinoso dual para a coroa ou inlay sem uma
estrutura de zircônia, também recomendado para coroa com estrutura de zircônia.
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Revestimento 

 Ao fixar o modelo de cera na base do anel, coloque o modelo de cera onde ficará a 8
mm da parede interior do anel e a 10 mm da tampa do anel/ring-gauge, se desejar,
insira o modelo de cera no anel e verifique as distâncias . Sempre utilize uma cera
nova que não contenha impurezas. Tenha certeza que a superfície da estrutura
esteja limpa antes do enceramento.

 Sempre utilize sprues limpos e evite mistura de poeira na prensagem.

 Mistura 

 Prepare a mistura do revestimento conforme a orientação do fabricante. Prepare
para a prensagem. Misture o revestimento mecanicamente por 1 minuto sob vácuo
e preencha o anel com o revestimento sem que seja produzida nenhuma bolha.

 As propriedades físicas do fosfato do revestimento alteram de acordo com a
temperatura do material e equipamento utilizado, mantenha uma temperatura
constante de aproximadamente 23°C (73°F) para o pó, líquido, água e misturador.

 Utilize somente água destilada para a diluição do líquido especial, não dilua mais do
que o especificado.

 Use um misturador exclusivo para misturar o revestimento fosfatado. Nunca use o
mesmo misturador para o revestimento de gesso ou de outro tipo.

 Descarte apropriadamente o excesso de material do revestimento.

 Queima 

 Após o revestimento, deixe o anel em descanso em temperatura ambiente por no
mínimo 30 minutos e então o coloque no centro do forno a 850°C (1562°F).

 Se o anel for deixado mais de 12 horas em descanso após o revestimento,
mergulhe-o em água por 3 a 5 minutos, e então coloque-o no forno pré-aquecido a
850°C (1562°F).

 É necessária que a queima do anel do revestimento tenha temperatura suficiente a
fim de garantir a eliminação correta de cera e dos gases de amônia do anel de
revestimento.

 No caso de surgimento de fraturas no anel de revestimento após a queima, não
prossiga com o processo de prensagem.

 A desinclusão deve ser realizada cuidadosamente para evitar qualquer quebra na
cerâmica prensada.

Declaramos verdadeiras as informações apresentadas nestas Instruções de Uso. 




