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Insync Ceramic System
Simply beautiful, beautifully simple.

InSync é o sistema cerâmico ideal para o trabalho com dissili-
cato de lítio e zircônia. InSync é fabricado por uma empresa de 
Liechtenstein, um pequeno país no centro da Europa, entre a 
Alemanha, Suíça e Áustria.

A indústria de cerâmica odontológica é incrivelmente reconhe-
cida Liechtenstein, sede de várias marcas internacionalmente 
famosas. Nos EUA o sistema InSync é distribuido pela Jensen 
Dental que já conquistou enorme sucesso entre os laboratórios 
americanos.

Com excelente propriedades ópticas e estéticas naturais, o sis-
tema InSync é fácil de ser trabalhado, livre de inconsistência e 
queima a baixas temperaturas. Possui CET (Coeficiente de ex-
pansão termal) muito estável, mesmo após diversas queimas.

Com alta translucidez e fluorescência, proporciona resultados 
altamente estéticos, copiando ao máximo dentes naturais.

ZTM. Axel Gulges



Insync Stain / Shade System
Sistema de shades e stains Universal. Ideal para uso com dis-
silicato de lítio, zircônia ou metalo-cerâmica.

O sistema InSync Stain & Glaze é único. Possui características 
de fluorescência que imitam a natureza. Todos os Stain vêm em 
pasta, o que facilita muito a utilização. O processo de finaliza-
ção é transparente, não fica cinza ou leitoso.

Shades correspondentes com a escala VITA (A,B,C e D) para 
obter facilmente a tonalidade necessária da restauração.

Todos os produtos do sistema (Stains, Glaze e Shade) são in-
crívelmente fluorescentes, caracteristica muito importante em 
restaurações estéticas.

Características e Benefícios
• InSync é um sistema cerâmico criado para trabalhos estéticos, copiando ao máximo a beleza dos 
dentes naturais.

• Temperatura de queima baixa, com expansão termal estável, mantém o valor e estabilidade mes-
mo após diversas queimas.

• Sistema de cores facilitado.

• Tempo de aprendizado rápido.

• Massas e stains com incrível fluorescência.

• Todas as cores disponíveis na escala VITA, confira na página 12.



Selecionando o Material - LiSi2
Selecionando a pastilha ou bloco adequado para cada situação.



Selecionando o Material - ZrO2

Aesthetic. Translucent. Color
ZirkOM é novo sistema de zircônia para CAD/CAM da OdontoMega. Blocos fabricados com a me-
lhor matéria prima disponível no mundo, ideal para diversos sistemas CAD/CAM. A partir da pren-
sagem isostática e estabilização com Y-TZP, ZirkOM é a solução ideal para as restaurações em 
zircônia no dia-a-dia do laboratório e consultório.



Escolha da técnica correta para caracterizar

  

Maquiagem
• Utilizar corretamente as temperaturas indicadas para a técnica.

Cut-back
• Utilizar os efeitos ideais para cada restauração.

Estratificação
• Adequar a espessura do coping a quantidade de massa cerâmica utilizada.
• Coping anatômico com espessura mínima de 0,6mm.
• Proporção indicada do material - estrutura/massa cerâmica: 60% / 40%.
• Utilizar abertura lenta no forno. Resfriamento lento - 6 minutos.
• Nunca misturar com outras massas cerâmicas.



InSync + LiSi2
O dissilicato de lítio (ex. Rosetta ou outros) pode ser caracterizado utilizando-se da maquiagem ou 
da estratificação.

Uma restauração de dissilicato de lítio Rosetta atinge a resistência compressiva de 460 MPa (Press) 
e até 443 MPa (CAD), tornando a restauração mais duradoura e similar aos dentes naturais. Ao 
realizar uma estratificação com cerâmica, a parte estratificar adquire a resistência compressiva do 
material cerâmico (em torno de 80 MPa), notavelmente menor do que o dissilicato de lítio.

As técnicas mais atuais de caracterização do dissilicato de lítio envolvem a maquiagem com Stains 
e Glazes ou pequenos ajustes incisais e em dentinas, afim de manter as características básicas de 
resistência da estrutura de dissilicato de lítio.

Técnica de maquiagem InSync Stains
Limpar o trabalho com um jato de vapor, para remover quaisquer impurezas encontradas na peça.

Utilizando um pincel fino, aplicar as camadas de cores ou shades, veja todos disponíveis na pág. 12.

Informações importantes: Os Stains e Glaze InSync vêm em pasta, portanto devem ser manusea-
dos de acordo com as instruções abaixo.

• Frascos novos: Ao abrir um frasco novo, mexer vigorosamente a mistura, para que o líquido do 
pote se misture com o material, criando assim uma mistura viscosa, que forma um “fio” ao ser ma-
nipulada com algum instrumento.
• Ao reabrir um frasco no dia seguinte do laboratório: Mexer novamente, caso o material não esteja 
na consistência homogênea, até obter a viscosidade ideal.

IMPORTANTE
 • Não utilizar um instrumento de metal para misturar.
 • Não eliminar ou adicionar líquido no pote, a proporção ideal já vem de fábrica.
 • Não contaminar o pode com água. Isso pode acarretar o acinzamento após a queima.
 • Utilizar sempre um pincel limpo e seco.



InSync + LiSi2
Técnica de estratificação

Na técnica de estratificação ou cut-back, a principal atenção do técnico deve ser ao formato e estru-
tura do coping ou coroa. O tamanho e proporção de massa cerâmica utilizada é o fator fundamen-
tal par ao sucesso das queimas. Uma estrutura anatômica garante a estabilidade do trabalaho e 
também minimiza a utilização de massas cerâmicas, sem perder qualquer qualidade estética final.

O segredo está em utilizar cada massa em seu devido lugar, possibilitando caracterizações internas 
e também nas áreas translucidas.

Para a obtenção de resultados sempre precisos, livre de falhas, é recomendado a seguinte propor-
ção e espessura:

• Espessura mínima de coping de dissilicato de lítio: 0,6mm.
• Proporção de coping de LiSi2 com massa InSync> 60% / 40%.
• Utilizar sempre polidores e brocas apropriadas para reduzir ou trabalhar copings de LiSi2 antes de 
uma estratificação. Pedras diamantadas Diaturbo são ideais para essa função.

1ª Queima de Dentina
• Mistura as massas com o líquido de modelar indicado, até criar uma consistência cremosa.
• Aplicar a dentina e posteriormente utilizar as massas de incisais, transparentes, mamelons e 
translucidos para individualização.

2ª Queima de Dentina
Limpar a peça com jato de areia em pressão muito baixa (1bar) ou utilize jato de vapor.

Utilize a tabela de queima

Com a utilização das massas de efeito e transparências já na primeira queima, na maioria dos ca-
sos a segunda queima será necessária apenas para eventuais correções e a restauração já ficará 
pronta para a finalização com glaze ou pequenas maquiagens.



InSync + ZrO2
Instruções para uso InSync em zircônia.

É obrigatório a utilização das massas de Liner InSync para garantir uma união homogênea e exce-
lentes características estéticas entre a InSync com materiais de zircônia.

Para as zircônias pré-pigmentadas ou em multi camadas (ex. ZirkOM Color ou Multi), é recomenda-
do utilizar o Liner N (neutro).

Em zircônia brancas, sem pigmentação, devem ser utilizados Liner com cor, entre as opções 1 a 5.

1. Misturar o líquido de Liner com o pó para obter uma consistência cremosa.
2. Aplicar o Liner na estrutura em uma camada uniforme e fina.
3. Colocar a peça em uma bandeja de queima.
4. Utilizar temperatura inicial de 400ºC.
5. Escolher um tempo de secagem de 6 minutos, até o forno fechar por completo.
6. Temperatura final de 970ºC em uma velocidade de 60ºC por minuto.
7. O vácuo deve começar na temperatura 450 ºC.
8. Tempo de manutenção de 1 minuto sem vácuo.

Observação importante: Se na primeira queima o Liner não cobriu a estrutura inteira de zircônia, 
realize uma segunda aplicação e queima com a temperatura final 10 ºC mais baixa (960ºC).

Após o término da queima do Liner, proceda com a aplicação de dentinas e efeitos normalmente. 
Siga corretamente a tabela abaixo para um melhor resultado.



Parâmetros de Queima e Informações Técnicas
É importante seguir as recomendações de fábrica para uma utilização correta do sistema cerâmico 
InSync.

Lembre-se que devido à alterações nos equipamentos de diferentes fabricantes, diferenças nas 
temperaturas dos ambientes de trabalho e rede elétrica irregular, é possível que pequenos ajustes 
e alterações sejam necessários para se obter o máximo de resultados do sistema cerâmico.

Caso tenha dúvida, entre em contato com um de nossos consultores em:
www.odontomega.com.br/consultores



Tabela de cores



Kits InSync Ceramic

Terracotta 23-0830

Kits InSync Stain



Produtos para Dissilicato de Lítio



Produtos para Dissilicato de Lítio
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