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Inspirada na beleza natural, a cerâmica CZR PRESS
é produzida pela Kuraray Noritake Dental lnc. e
comercializada no Brasil com exclusividade pela
Kota. É considerada uma inovação no mercado,
pois foi desenvolvida graças à nanotecnologia,
unindo beleza e resistência em um único material.

EXCELÊNCIA ESTÉTICA
A CZR PRESS combina duas já consagradas
tecnologias: cerâmica à base de óxido de zircônia
e cerâmica prensada. Essa sinergia garante a
combinação entre resistência, naturalidade e
beleza, que impressionará profissionais e pacientes.

INDICAÇÕES
• Ideal para uso com qualquer zircônia
de subestrutura: melhor adesão que as
cerâmicas tradicionais
• Indicado para a confecção de facetas,
coroas e próteses fixas sobre
infraestrutura em zircônia, nas regiões
anteriores, por não ter o efeito
acinzentado, e também em regiões
posteriores, por ter resistência adequada
• Quando usada junto à porcelana de
baixa fusão CZR PRESS LF é possível
construir coroas anteriores unitárias sem
estrutura de zircônia, ou ainda facetas
laminadas, onlays e inlays.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Coeficiente de expansão térmica (50-500 ºC 10·6 K· 1): 1 O, 1
Temperatura de transformação ( ° C): 615

DESTAQUES

NÚMERO DE FRATURAS EM
CERÂMICA SOBRE ZIRCÔNIA
CZR Press prensada sobre zircônia apresentou menos fraturas ao longo de dois anos.

• Estética natural para anteriores e posteriores
• Opalescência, fluorescência e translucidez
mimetizando os dentes naturais
• Proporciona um balanço estético perfeito entre
croma e valor
• Pastilhas (lingotes) com alta translucidez (HT) e
baixa translucidez (LT)
• Ampla variedade de cores, inclusive correspondentes
a dentes clareados
• Maquiagem mais rápida e simples
• Ajuste preciso e previsível, com integridade
marginal superior
• Fácil acabamento com brocas diamantadas

Fonte: Gordon J. Christensen Clinicians Report, novembro 2008, volume O 1, issue 1
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CORES DISPONÍVEIS
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Pastilhas de alta
translucidez (HT)
Pastilhas - cores especiais
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EWOO: tonalidade branca com maior opacidade.
EWO: mais branca e maior opacidade do que o NWO.
EW: mais branca do que o NWO, mas com a mesma opacidade.
EWY: tonalidade branca ligeiramente amarelada com a mesma opacidade do NWO.

e.max ZirPress
(lvoclar
V1vadent)

lnitial ZR
(GC)

LavaCeram

(3M ESPE)

BI

B2

B3

B4

D3

D4

NWO

NW0.5

