
Protocolo Clínico
para Cimentação de 
Coroa Total e Onlay
(E. max® - dissilicato de lítio) 

Cimentos Autoadesivos 
Após a prova e ajustes necessários da coroa ou 
onlay sobre o dente (contatos proximais, oclusais 
e adaptação cervical), esta será preparada para a 
cimentação propriamente dita.



PREPARO DA CERÂMICA1

PREPARO DOS ELEMENTOS DENTÁRIOS EM ESMALTE2

POLIMENTO E ACABAMENTO3

Cimentação
Dependendo da 

predominância do 
tipo de estrutura na 
superfície preparada 

(esmalte e/ou dentina) 
e da espessura 

da prótese a ser 
cimentada, deve-se 

optar por um cimento 
que mais se adequa a 

situação.

A- Aplicação de ácido 
fluorídrico a 10% ou 5%, 
na superfície interna por 
20 segundos.

B- Banho em cuba ultrassônica água e álcool de 4 
minutos. Ou esfregar ácido fosfórico a 37% por 1 minuto 
e logo após lavagem com jato de água e ar de forma 
abundante durante 30 segundos.

C- Aplicação de silano, em 
fina camada + secagem em 
60 segundos.
Ex.: Monobond 
N -Ivoclar Vivadent

A- Antes da prova da cerâmica nos dentes, observar a 
completa remoção de resíduos do preparo.

B- Limpeza do preparo com escova Robinson, Pedra 
pomes e água.

C- Secar o preparo e evitar contaminação de saliva, sob 
isolamento absoluto ou relativo.

D- Aplicar cimento de forma delicada na parte interna da 
cerâmica previamente preparada
(passo 1).

E- Posicionamento da 
Coroa de forma suave 
e com compressão 
contínua, para 
extravasamento dos 
excessos de cimento.

F- Remoção com pincel seco dos excessos maiores, e 
do fio de afastamento gengival (caso tenha utilizado) e 
pré polimerização de 05 (cinco) segundos para remoção 
dos excessos proximais. Utilizar fio dental ou lâmina 
de bisturi nº 12 ou uso de tira de lixa serrilhada, sem 
abrasivos, é
importante para
remoção de
excessos proximais.

G- Fotopolimerização final de 
60 Segundos por vestibular 
e lingual, com aparelho 
Fotopolimerizador “Leds”de 
excelente intensidade. 
Ex.: BluePhase - Ivoclar Vivadent

H- Ajuste e remoção de excessos 
por lingual e ajuste da guia 
anterior.

A- Usar lâminas de bisturi nº 12, brocas diamantadas de 
acabamento (tarja vermelha e amarela). Ex.: Komet ou KG.

B- Usar pontas de borracha para polimento de cerâmica. 
Ex.: EveDiapol ou DHpro

DICA ERO PRÓTESE - Recomenda-se, para isolamento do campo 
operatório, o uso de Optragate associado a fios de afastamento 
gengival (ultrapack - ultradent) ou Optradam, ambos Ivoclar Vivadent.

DICA ERO PRÓTESE - Não utilizar pasta profilática.


