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Multicamadas ZrO2

é coisa do passado!
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Cor Consistência

Translucidez

Gradientes naturais, genuínos, 

contínuos de:

• Cor

• Translucidez

• Consistência

Sem demoras

Sem limitação das indicações

A tecnologia de gradiente natural possibilita 

gradientes únicos em todas as 3 categorias!

Beleza natural – a arte que nos une

True Nature é a nossa contribuição, que permite às suas mãos qualifi cadas 

dar forma à individualidade e a um resultado artístico. 

Conheça um estilo de design com liberdade ilimitada.

No antigo Egito, Nefertiti já era venerada por sua beleza. 

E ainda hoje o segredo por trás de sua qualidade natural é um enigma para 

a humanidade . Como nossa referência, Nefertiti representa a aspiração por 

alta qualidade aliada a uma estética superior. 

E assim nasceu Luxor Z True Nature, para facilitar a obtenção de uma 

beleza natural no âmbito da estética daprótese dentária.



* dependendo da cor dos dentes.
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Multicamadas ZrO2 é coisa do passado!

Luxor Z True Nature consiste no desenvolvimento continuado das 

camadas de zircônio. Ele dissolve as camadas, servindo para todas as 

indicações, e convence pelas seguintes propriedades:

• Perfeitas gradações de cor, consistência e translucidez

• Resistência à fl exão de ≥ 1100 MPa na região cervical 

e ≥ 750 MPa na região incisal superior

• Translucidez natural, que corresponde aos valores de mercado 

medidos entre 40 - 45% cervical* e 50 - 55% incisal*. 

• Máxima liberdade, pois está disponível nas cores clássicas A1-D4 e 

Bleach, e em 7 níveis respectivamente.
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O avanço para a mais nova geração

A mais recente geração de materiais 

oferece uma reatividade de sinterização equilibrada!

Processo de produção “made by bredent group” 

Luxor Z True Nature A1-A4: 

Gradiente de translucidez 

na luz transmitida

Luxor Z True Nature A1-A4:

Gradiente de cor na luz natural

Conheça a sutileza na diferença

Após a sinterização, você obtém uma opacidade de qualidade pura

na região cervical, que fl ui num gradiente de translucidez natural. 

A translucidez atinge na região incisal valores nunca alcançados pelos 

materiais sem limitação das indicações.

Os seus requisitos – A nossa missão

Saiba desde o início como o efeito opala e a gradação de cor alcançam 

as clássicas cores VITA A1-D4 e Bleach. Muitas vezes, simplesmente 

queimar o esmalte é sufi ciente para obter um efeito natural de elevada 

qualidade. Deste modo, True Nature elimina por completo os fatores de 

confl ito entre o requisito estético e uma orientação econômica em vista 

do resultado.

Num processo de produção especialmente desenvolvido 

(“Natural Gradient Technology”), cada peça em bruto é submetida a 

uma prensagem isostática individual e, assim, enobrecida. O processo de 

prensagem homogêneo garante a extrema densidade, que assegura 

uma impressionante resistência à fl exão no acabamento fi nal. 

De coroas individuais monolíticas estéticas na zona dentária frontal a 

restaurações de pontes monolíticas de grande extensão e restaurações 

de ponte completa –  não há limites.

Em comparação com a tecnologia de multicamadas tradicional, 

Luxor Z True Nature não deforma. A mais nova (5.ª) geração de material 

original Tosoh® oferece em conjunto com a tecnologia de produção 

especialmente desenvolvida uma reatividade de sinterização equilibrada

com todos os componentes em pó contidos. Consequentemente o seu 

trabalho é feito sem demoras, obtendo uma estética ideal – e isso também 

nas restaurações de ponte completa (“Full Arch”).Acima: © ZTM Eugen Ens, Konstanz, Alemanha

Problemas do passado!
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Menos etapas de trabalho – mais tempo

12 mm
14 mm

16 mm 18 mm
20 mm

22 mm
25 mm

Multicamadas é coisa do passado!

Por isso, Luxor Z True Nature permite:

• Opacidade na região cervical

 (para você cobrir tocos desvitalizados ou pilares)

• Mais profundidade, translucidez e estética para 

o correto efeito de cor

• Um acabamento radiante e natural na região incisal.

Extrema estabilidade das bordas

Extremidades finas – bordas fortes. Bordas com Luxor Z True Nature.

Você reconhece Luxor Z True Nature?

Grau máximo de liberdade em 

termos de nesting e controle de 

cores

O complexo processo de produção garante excelente estabilidade das 

bordas, permite uma capacidade de sinterização sem demoras e 

otimiza ainda a Tecnologia de Gradiente Natural. Assim, em cada ponto 

dentro da peça em bruto (“Blank”), você obtém extremidades fi nas e 

bordas nítidas e precisas.

Você pode selecionar entre sete níveis, o que oferece uma série de 

opções em termos de posicionamento do seu trabalho. Assim, você obtém 

resultados estéticos naturais após o processo de fresagem e sinterização. 

Graças à relação corte/dentina em perfeita harmonia, você obtém 

resultados de cor precisos. 

Crie os seus trabalhos com a mais recente tecnologia e qualidade de 

material. Luxor Z True Nature baseia-se nos princípios da tecnologia de 

camadas da arte tradicional. 

Acima: Comparação dos materiais (Shofu, White Peaks, Luxor Z True Nature) 

Abaixo: © Dr. Vincenzo Musella e Dr. Stefano Marchi, Itália.
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Luxor Z Frame é fabricado de acordo com o mesmo processo de produção 

do True Nature e oferece os mesmos graus de liberdade e de segurança:

• Luxor Z Frame é estável (pré-coloração >1050 MPa e >1100 MPa na 

versão White), não deforma e oferece uma excelente estabilidade 

nas bordas – trabalhos posteriores são mínimos! 

• Deixe a sua assinatura no seu trabalho – Luxor Z Frame

 pode ser sobreposto com todos os materiais de cerâmica

disponíveis no mercado, como os materiais Stain & Glaze, que são 

adequados a óxido de zircônio.

• Luxor Z Frame White adequa-se de forma ideal para a pré-coloração à 

mão com cores Dip, para máxima individualidade nas suas mãos.

• Luxor Z True Nature & Frame satisfazem com 2 variantes de um único 

produto todos os requisitos dos trabalhos em CAD/CAM orientados 

para a estética.

A base para a beleza individual! Luxor Z FrameLuxor Z True NatureIndicaciones

Veneers, Inlays & Onlays

Ponte revestida
(até, no máx., 2 elos de ponte)

Ponte completamente 
anatômica (máx. 2 elos de ponte)

Aparafusamento oclusal  Restauração
de contorno completo (All-on-4)

Telescópio/Capa

Pilares sobre base 
aderente

= adequado = mais adequado

Coroa completamente 
anatômica

Eficiência graças a uma liberdade não restrita a indicações

A tabela seguinte mostra como com apenas dois produtos 

(True Nature e Frame) você consegue abranger todo o espectro. 

Desfrute de um estoque mais favorável, de uma baixa percentagem de erro 

e de manuseio mais confortável e simples.
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a company ofTelefon: + 49 (0) 5572 – 3021010

Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
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