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Informacje o produkcie

MATERIA¸

SR Nexco® Paste to typowo Êwiat∏outwardzalny kompozyt                 

z opalizujàcymi mikrowype∏niaczami, przeznaczony                       

do laboratoryjnego wykonywania uzupe∏nieƒ protetycznych            

z podbudowà lub bez niej. Dzi´ki w∏aÊciwoÊciom kolorystycznym, 

niezale˝nym od gruboÊci warstwy, mo˝na uzyskaç naturalne  

cechy optyczne – zarówno w przypadku uzupe∏nieƒ sta∏ych,  

jak i ruchomych oraz w strefach imitujàcych dziàs∏o. Du˝a zawartoÊç 

nieorganicznych, opalizujàcych wype∏niaczy  pozwala uzyskaç  

optymalne w∏aÊciwoÊci w zakresie abrazji, przebarwieƒ, 

u˝ytkowania i po∏ysku powierzchni. 

W∏aÊciwoÊci fizyczne SR Nexco Paste

Nieorganiczny opalizujàcy mikrowype∏niacz w po∏àczeniu               

z opracowanà  matrycà,  umo˝liwia uzyskanie jednorodnej struktury 

materia∏u. Ten wywa˝ony stosunek mi´dzy obydwoma sk∏adnikami, 

pozwala osiàgnàç najlepsze w∏aÊciwoÊci fizyczne, przy u˝yciu  

dost´pnych na rynku urzàdzeƒ polimeryzacyjnych.

W∏aÊciwoÊci estetyczne SR Nexco Paste

Przenikajàce przez uzupe∏nienie Êwiat∏o, uwidacznia w pe∏ni 

w∏aÊciwoÊci optyczne pasty SR Nexco: opalescencja                              

i przeziernoÊç uzupe∏nieƒ SR Nexco odpowiadajà dynamice Êwiat∏a 

z´ba naturalnego.

We wszystkich obszarach, poczàwszy od szyjki z´ba przez z´bin´, 

a˝ po brzeg sieczny, Êwiat∏o zachowuje si´ w bardzo podobny 

sposób, jak w przypadku z´ba naturalnego.

Zdj´cie Êwiat∏a odbitego uwidacznia  fluorescencj´ uzupe∏nieƒ  

SR Nexco. W z´bach w∏asnych wra˝enie jasnoÊci powstaje 

przewa˝nie w wyniku fluorescencji. Równie˝ w uzupe∏nieniach  

SR Nexco zjawisko to jest g∏ównym czynnikiem decydujàcym o grze 

Êwiat∏a zbli˝onej do efektu wyst´pujàcego w z´bach naturalnych.

 SR Nexco Paste    

Modu∏ elastycznoÊci [MPa]  6500 ± 500 

OdpornoÊç na zginanie [MPa] 90 ± 10

TwardoÊç (Vickers) [MPa] 440 ± 10

Absorpcja wody [µg/mm³]  15 ± 1

RozpuszczalnoÊç w wodzie [µg/mm³]  1 ± 0.5

Margin

Margin

Dentin 

Dentin 

Incisal

Incisal
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Wskazówka ogólna

Jak ogólnie wiadomo, materia∏y kompozytowe muszà spe∏niaç 

ró˝ne wymagania, stosownie do typowych dla danego kraju  

obszaru wskazaƒ. Ze wzgl´du na specyficzne cechy kompozytów  

do licowania,  materia∏ów tych nie mo˝na porównywaç pod kàtem 

˝ywotnoÊci i przetrwania, z innymi materia∏ami,  przeznaczonymi                                 

do wykonywania koron i mostów. W zale˝noÊci od danej sytuacji 

mo˝e pojawiç si´ koniecznoÊç przeprowadzenia naprawy takiego 

uzupe∏nienia w warunkach klinicznych, w czasie jego u˝ytkowania. 

W tym celu mo˝na u˝yç kompozytów z mikrowype∏niaczami –  

w sposób opisany na stronie 58,  w punkcie Dodatkowe poprawki.

ZASTOSOWANIE

Wskazania

Uzupe∏nienia sta∏e

Na podbudowie

– Licowanie uzupe∏nieƒ na podbudowie metalowej

– Licowanie protez kombinowanych (np. licowanie koron  

teleskopowych)

– Licowanie prac na implantach, protez hybrydowych 

– Licowanie cz´Êci imitujàcych dziàs∏o w przypadku prac na  

implantach, protez hybrydowych 

– Licowanie podbudów metalowych, wykonanych metodà  

CAD/CAM

– Pokrywanie struktur protez szkieletowych materia∏em SR Nexco 

Opaquer pink

Bez podbudowy 

– Inlay’e/onaly’e/licówki

– Korony w odcinku przednim  

Modyfikacje/Charakteryzacje 

– Powierzchniowe charakteryzacje z´bów sztucznych Ivoclar 

Vivadent, przy u˝yciu materia∏u SR Nexco Stains, w po∏àczeniu  

z SR Connect i ostatecznym pokryciem materia∏ami licujàcymi  

systemu past SR Nexco.

– Zmiany kszta∏tu i koloru z´bów sztucznych Ivoclar Vivadent,  

przy pomocy pasty do nak∏adania warstw SR Nexco w po∏àczeniu 

z SR Connect.

– Modyfikacje i charakteryzacje uzupe∏nieƒ Telio® CAD i Telio Lab 

przy u˝yciu materia∏ów SR Nexco Stains, Dentin, Incisal i Effect 

Shades w po∏àczeniu z SR Connect.  

Przeciwwskazania

– Korony w odcinku bocznym bez podbudowy 

– Cementowanie za pomocà cementów konwencjonalnych sta∏ych 

uzupe∏nieƒ bezmetalowych

– D∏ugoczasowe  uzupe∏nienia prowizoryczne bez podbudowy,   

z czasem u˝ytkowania ponad 12 miesi´cy

– Pacjenci z dysfunkcjami okluzyjnymi lub parafunkcjami. takimi jak:  

bruksizm  itp. 

– Pacjenci z niewystarczajàcà higienà  jamy ustnej lub za˝ywajàcy 

znacznà iloÊç leków (np. leki zmniejszajàce przep∏yw Êliny)

– Wszelkie zastosowania kliniczne, które nie zosta∏y wymienione 

przez producenta jako wskazanie 

– Licowanie podbudów metalowych bez u˝ycia materia∏u SR Link  

i SR Nexco Opaquer

– Nie zalecane urzàdzenia do polimeryzacji lub systemy adhezyjne

– Naprawa odprysków z´bów sztucznych
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SK¸AD 

– Materia∏ do nak∏adania warstw SR Nexco Paste 

 (masy Margin, Dentin, Incisal, Effect, Gingiva i Intensiv Gingiva)

 Dimetakrylany (17–19 % wagi): kopolimer i dwutlenki krzemu  

(82–83 % wagi). Dodatkowo stabilizatory, katalizatory i pigmenty 

(< 1% wagi).

 ZawartoÊç wype∏niaczy nieorganicznych wynosi 64–65% wagi/ 

46–47% obj´toÊci, wielkoÊç czàsteczek 10–100 nm.

– SR Nexco Liner

 Dimetakrylany (48% wagi), wype∏niacz w postaci szk∏a  

barowego, dwutlenki krzemu (51% wagi).  

Dodatkowo: stabilizatory, katalizatory i pigmenty (< 1% wagi).

– SR Nexco Opaquer

 Dimetakrylany (65–70% wagi), nieorganiczne wype∏niacze  

(< 43% wagi). Dodatkowo: katalizatory, stabilizatory i pigmenty 

(<2% wagi).

– SR Nexco Stains

 Dimetakrylany (47-48% wagi), kopolimer i dwutlenki krzemu 

(49–50% wagi).  

Dodatkowo: stabilizatory, katalizatory i pigmenty (2–3% wagi)

– P∏yn do modelowania SR Modelling liquid 

 Dimetakrylany (oko∏o 99%). Dodatkowo: inicjatory i katalizatory.

– SR Nexco Retention Flow  

 Dimetakrylany (65–70% wagi), nieorganiczne wype∏niacze  

(30–35% wagi). Dodatkowo: katalizatory, stabilizatory  

(<2% wagi).

– SR Link

 Dimetakrylany, ester fosforanowy, rozpuszczalnik i nadtlenek 

benzoilu.

– SR Gel

 Gliceryna, dwutlenek krzemu i tlenek glinu.

– SR Retention Adhesive

 Kopolimer, ˝ywica i substancja zmi´kczajàca (30% wagi) 

rozpuszczony w acetonie (70% wagi).

– Mikroretencje SR: 200–300 µm

– Makroretencje SR: 400–600 µm

 Kopolimer (99.5% wagi) i dwutlenek tytanu (0.5% wagi)

– SR Connect

 Metakrylan metylu (60–70%), metakrylan polimetylu (< 10%), 

dimetakrylany (20–30%) i katalizatory (3–5%). 

– Universal Polishing Paste 

 Emulsja o sk∏adzie:  tlenek glinu, oleinian amonowy, destylat  

naftowy i woda.

Wskazówki ostrzegawcze

SR Nexco przeznaczona jest do u˝ytku przez techników i lekarzy 
dentystów. Unikaç kontaktu nie utwardzonego materia∏u (pasty) 
ze skórà, b∏onà Êluzowà i oczami. Kontakt z nie utwardzonym 
materia∏em mo˝e powodowaç lekkie podra˝nienia i wra˝liwoÊç                                  
na metakrylany. Dost´pne na rynku r´kawiczki diagnostyczne nie 
chronià przed wra˝liwoÊcià na metakrylany. 
SR Connect zawiera metakrylany metylu (MMA). MMA jest 
materia∏em ∏atwo palnym, dlatego nale˝y                                   
MMA  ma dzia∏anie dra˝niàce:  podra˝nia oczy, drogi oddechowe 
i skór´. Nie wdychaç oparów.
Nie wdychaç py∏u powstajàcego podczas szlifowania. Przestrzegaç 
wskazówek dotyczàcych niebezpieczeƒstwa, które znajdujà si´ na 
opakowaniach pierwotnych i ulotkach.

Wskazówka podstawowa

Nieprzestrzeganie wymienionych przeciwwskazaƒ i ograniczeƒ 
dotyczàcych obróbki,  mo˝e doprowadziç w okreÊlonych 
warunkach do niepowodzenia klinicznego. 

Dzia∏ania uboczne

Do tej pory nie odnotowano ˝adnych systemowych dzia∏aƒ  
ubocznych. W pojedynczych przypadkach mogà pojawiç si´ 
reakcje alergiczne. W przypadku podejrzewanej lub znanej alergii 
na jeden ze sk∏adników,  nale˝y zrezygnowaç z u˝ycia pasty  
SR Nexco lub innych komponentów tego systemu.

Wskazówki dotyczàce przechowywania

– SR Link przechowywaç w lodówce (2-8°C)
–  Past´ SR Nexco, p∏yn do izolowania modelu SR, SR Connect 

przechowywaç w temperaturze 2-28°C
–  Strzykawki zamykaç natychmiast po u˝yciu (dop∏yw Êwiat∏a 

powoduje przedwczesnà polimeryzacj´)
–  Materia∏ chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni 

s∏onecznych 
–  Produktów nie u˝ywaç po up∏ywie daty wa˝noÊci
–  Chroniç przed dzieçm.

Wskazówka dotyczàca czyszczenia uzupe∏nieƒ wykonanych 

z materia∏u SR Nexco  

W przypadku u˝ywania  niew∏aÊciwego p∏ynu do czyszczenia 
ultradêwi´kowego,  mo˝e dojÊç (wskutek jego znacznej agresy-
wnoÊci dzia∏ania)  do rozk∏adu powierzchni kompozytu. Nale˝y 
zatem zrezygnowaç z zasadowych Êrodków czyszczàcych o 
wartoÊci pH powy˝ej 8.
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PRZEGLÑD PRODUKTÓW I OPIS 
  

KompatybilnoÊç z urzàdzeniami polimeryzujàcymi 

Podczas wykonywania wysokiej jakoÊci uzupe∏nieƒ kompozytowych 

w pracowni protetycznej, istotne znaczenie ma w∏aÊciwa polimeryzacja. 

Doskona∏e urzàdzenie Lumamat® 100 firmy 

Ivoclar Vivadent zapewnia optymalnà poli-

meryzacj´ uzupe∏nieƒ SR Nexco i pozwala  

na uzyskanie wymaganych  w∏aÊciwoÊci  

fizycznych materia∏u. Dodatkowo dost´pne jest 

tak˝e urzàdzenie Quick, sterowane czujnikiem. 

Przeznaczone jest do szybkiego, wst´pnego 

utwardzania materia∏ów. Quick mo˝na stosowaç 

tak˝e do poÊredniego utwardzania innych 

Êwiat∏outwardzalnych materia∏ów do licowania. 

Oprócz urzàdzenia Lumamat 100,  

do utwardzania poÊredniego i ostatecznego mo˝na u˝ywaç tak˝e 

innych urzàdzeƒ polimeryzacyjnych. Lista przetestowanych urzàdzeƒ 

i parametrów polimeryzacyjnych znajduje si´ na stronie 57.

 Oferta dost´pnych stopów mo˝e ró˝niç si´ w poszczególnych krajach.

CZAS PRACY/G¸¢BOKOÂCI  UTWARDZANIA 

Czas pracy 

Materia∏y SR Nexco to produkty reagujàce na Êwiat∏o. Czas pracy 

jest uzale˝niony od gruboÊci warstwy, zabarwienia i warunków 

Êwietlnych. Jasne kolory reagujà szybciej, ni˝ ciemne. Wymienione 

poni˝ej wartoÊci nale˝y traktowaç jako wielkoÊci „uÊrednione”,  

przy intensywnoÊci Êwiat∏a 3000 luxów, co odpowiada wartoÊciom 

panujàcym w miejscu pracy. Nale˝y wi´c  koniecznie przestrzegaç 

podanych  wartoÊci maksymalnych, wyciskajàc tylko aktualnie 

potrzebnà iloÊç materia∏u do licowania. 

2–25 min
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4–25 min

SR Nexco Margin

SR Nexco Dentin

SR Nexco Incisal 

SR Nexco Effect

SR Nexco Gingiva
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SR Nexco Liner 

SR Nexco Opaquer

SR Nexco Stains 

SR Nexco Czas    

G∏´bokoÊci utwardzania 

Ze wzgl´du na reaktywnoÊç Êwiat∏a, g∏´bokoÊç utwardzania 

materia∏ów SR Nexco (utwardzanie wst´pne w urzàdzeniu Quick) 

jest uzale˝niona od zabarwienia, a przede wszystkim od gruboÊci  

na∏o˝onych warstw. Kolory jasne i przezierne polimeryzujà szybciej, 

poniewa˝ Êwiat∏o swobodniej przenika przez warstwy materia∏u,  

ni˝ w przypadku odcieni ciemnych lub nieprzejrzystych. Podczas 

nak∏adania poszczególnych mas, nale˝y koniecznie przestrzegaç  

podanych ni˝ej wartoÊci.

SR Nexco
G∏´bokoÊç 

utwardzania  
(20 sek. w urzàdzeniu Quick)   

SR Nexco Opaquer maks. 0.05 mm

SR Nexco Stains  0.2 – 0.8 mm

SR Nexco Paste  
Incisal, Dentin, Effect 

min. 2.0 mm

SR Nexco Paste  
Margin, Gingiva, Intensive Gingiva 

min. 1.0 mm

KompatybilnoÊç ze stopami Ivoclar Vivadent  

Ka˝de uzupe∏nienie na podbudowie metalowej wymaga najpierw 

wykonania struktury, która nast´pnie zostanie policowana. Firma 

Ivoclar Vivadent oferuje szereg ró˝nych stopów wysokiej jakoÊci, 

które zosta∏y specjalnie dobrane    dla danego obszaru zastosow-

ania. Paleta stopów obejmuje materia∏y o wysokiej zawartoÊci z∏ota, 

poprzez te – o zredukowanej iloÊci z∏ota, a˝ po stopy nie  

zawierajàce metali szlachetnych. Stopy te wraz z systemem  

∏àczàcym SR Link tworzà idealne po∏àczenie  

pomi´dzy metalem a kompozytem. 

W przypadku u˝ywania innych stopów,  

nale˝y zasi´gnàç opinii producenta na temat ich  

kompatybilnoÊci z systemem SR Link i jego komponentami.

Stopy Au Pt Pd Ag
O wysokiej zawartoÊci z∏ota

Academy Gold 77.2 <1.0 – 12.7
Harmony® PF 72.0 3.6 – 13.7
Academy Gold XH 70.7 3.6 – 13.7
O niskiej zawartoÊci z∏ota

Harmony® X-Hard 68.3 2.9 3.6 10.0
XL-X® 62.8 – 3.9 16.1
Maxigold® 59.5 – 2.7 26.3
Midigold® 50 50.0 – 3.5 35.0
Magenta 50.0 – 6.5 21.0
Minigold® 40.0 – 4.0 47.0
Harmony® 3 3.5 – 25.9 50.8
Stopy uniwersalne

BioUniversal PdF 71.1 9.2 – 11.7
Co Ni Cr Mon

Stopy nieszlachetne

d.SIGN® 30 60.2 – 30.1 <1.0
Colado® CC 59.0 – 25.5 5.5
Colado® NC – 65.6 20.1 1.3
4all – 61.4 25.7 11.0 



8

Akcesoria SR®

SR Link, 5 ml

SR Link to Êrodek ∏àczàcy metal i kompozyt, który 

zapewnia wiàzanie kowalencyjne mi´dzy podbudowà 

metalowà a SR Nexco. SR Link jest to ∏atwy w u˝yciu 

i przede wszystkim sprawdzony system, który mo˝e 

byç stosowany w przypadku wielu stopów.

ze:

– stopów zawierajàcych mniej ni˝ 90% z∏ota, palladu i platyny,

– stopów zawierajàcych mniej ni˝ 50% miedzi i srebra,

– stopów metali nieszlachetnych,  

– tytanu i stopów tytanu

SR Connect, 5 ml 

SR Connect to Êwiat∏outwardzalny system ∏àczàcy do wiàzania 

Êwiat∏outwardzalnych materia∏ów do licowania z powierzchnià 

z´bów sztucznych, na bazie PMMA, materia∏ów polimery-

zujàcych na goràco i zimno i tworzywa sztucznego. 

Produkt posiada nast´pujàce obszary zastosowania: 

tworzenie warstwy ∏àczàcej w celu: 

– indywidualnej zmiany koloru i kszta∏tu z´bów  

sztucznych oraz ró˝nych materia∏ów do licowania,  

jak np. Telio® CAD i Telio Lab,

– indywidualnego dopasowania kolorystycznego p∏yt protez  

z tworzywa sztucznego.

SR Modelling Liquid, 5 ml  

P∏yn do modelowania SR jest przeznaczony do zwil˝ania  

instrumentów technicznych podczas modelowania oraz 

jako materia∏ pomocniczy przy modelowaniu (zwil˝anie 

p´dzelka w celu wyg∏adzania materia∏u itp.). P∏yn  

do modelowania SR nie mo˝e byç u˝ywany jako Êrodek 

∏àczàcy w celu zmiany konsystencji, lub podczas  

wykonywania dodatkowych poprawek. P∏ynu  

do modelowania mo˝na u˝ywaç tylko w niewielkich iloÊciach.

SR Gel, 30 ml 

SR Gel oparty na glicerynie, – to materia∏ nie przepuszczajàcy tlenu, 

który nak∏ada si´ na uzupe∏nienie przed jego ostatecznà 

polimeryzacjà, w celu zredukowania do minimum 

powstawania warstwy inhibicyjnej na  

powierzchni kompozytu licujàcego. 

Dzi´ki temu mo˝liwe jest optymalne 

utwardzenie powierzchni. Uzupe∏nienia nie nale˝y pokrywaç zbyt 

grubà warstwà ˝elu SR.

KompatybilnoÊç z z´bami SR Phonares® II

Zw∏aszcza w przypadku protez cz´Êciowych 

lub ruchomych,  istotne znaczenie ma  

kompatybilnoÊç z´bów sztucznych z kom-

pozytem laboratoryjnym. Z tego wzgl´du 

kolor SR Nexco zosta∏ specjalnie dopasowany 

do z´bów Phonares II. 

KompatybilnoÊç z materia∏ami IPS d.SIGN® i IPS InLine®

Koncepcja kolorystyczna SR Nexco  

i systemu IPS InLine zosta∏a oparta na  

IPS d.SIGN. Oznacza to, ˝e dla ka˝dego 

koloru z´ba  dost´pne sà : oddzielny  

opaker, dentyna i masa brzegu siecznego. 

Klory mas Effect, Gingiva i Stains sà 

zgodne z ogólnà koncepcjà produktów 

ceramicznych firmy Ivoclar Vivadent, co 

oznacza, i˝ podobny efekt kosmetyczny 

jest mo˝liwy do uzyskania niezale˝nie od zastosowanych mas 

dodatkowych. W wyniku tego praca staje si´ bardziej efektywna. 

Zalety to:  prosta i szybka praca podczas wykonywania prac 

kombinowanych oraz ∏atwiejsza adaptacja kolorystyczna  

do istniejàcych uzupe∏nieƒ ceramicznych.  

Koncepcja SR Nexco Gingiva    

Kolory  SR Nexco Paste 

Gingiva zosta∏y dopasowane                        

do ogólnych za∏o˝eƒ kopio-

wania dziàs∏a Ivoclar Vivadent 

i sà zgodne z materia∏ami Gingiva  

z systemów IPS InLine , IPS d.SIGN   

i IPS e.max. Dzi´ki temu istnieje mo˝liwoÊç uzyskania naturalnie 

wyglàdajàcego dziàs∏a, zw∏aszcza w przypadku prac na implantach, 

przy pomocy wszystkich systemów do licowania, zgodnie z tym 

samym schematem. Oprócz tradycyjnej koncepcji dziàs∏a Ivoclar 

Vivadent, w sk∏ad SR Nexco wchodzi nowy, intensywny odcieƒ 

dziàs∏a IG5 oraz kolor Basic Gingiva BG34.  Przy ich pomocy mo˝na 

jeszcze szybciej i ∏atwiej dokonywaç modyfikacji i charakteryzacji, na 

przyk∏ad protez IvoBase®. 

SR Nexco Retention Flow   

SR Nexco Retention Flow jest  

opakerowym materiałem o niskiej 

lepkoÊci. Stosuje si´ go do wypeł-

niania podcieni utworzonych przez perełki retencyjne.  

SR Nexco Retention Flow charakteryzuje si´ zwi´kszonà gł´bokoÊcià 

polimeryzacji w stosunku do SR Nexco Opaquer. Ze wzgl´du na 

swojà płynnoÊç mo˝e byç szybko i łatwo nakładany. Zastosowanie 

SR Nexco Retention Flow zapewnia niezawodne połàczenie pomi´dzy 

strukturà metalowà i warstwà opakera.
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SR Model Seperator, 10 ml  

Izolator  jest przeznaczony do izolowania s∏upków,  

podczas wykonywania uzupe∏nieƒ bez podbudowy  

oraz izolowania obszarów modelu, sàsiadujàcych  

z uzupe∏nieniem podczas licowania kompozytem  

laboratoryjnym.

SR Retention Adhesive, 20 ml  

System adhezyjny – to lakier s∏u˝àcy do zamocowania         

mikro – i makroretencji na wymodelowanym 

uzupe∏nieniu.

Pere∏ki mikroretencyjne SR, 15 ml

Pere∏ki makroretencyjne SR, 15 ml  

W zale˝noÊci od iloÊci miejsca, dost´pne sà  

2 ró˝ne wielkoÊci pere∏ek retencyjnych. 

– Pere∏ki mikroretencyjne: 200–300 µm

– Pere∏ki makroretencyjne: 400–600 µm 

SR Mixing Pad, small

SR Mixing Plate, small 

W zale˝noÊci od u˝ywanego materia∏u,  

mo˝na zastosowaç bloczek do mieszania 

SR lub p∏ytk´ do mieszania SR. Bloczek 

stosowany jest najcz´Êciej w przypadku 

p∏ynnych materia∏ów SR Nexco, aby 

uniknàç czasoch∏onnego czyszczenia. P∏ytka natomiast s∏u˝y do 

mieszania g´stych materia∏ów kompozytowych. Specjalna pokrywka 

wyd∏u˝a czas pracy materia∏em.  

Universal Polishing Paste, 100 ml 

 Pasta polerujàca doskonale nadaje si´  do szybkiego i skutecznego 

polerowania prac z kompozytu i metalu. Stosuje si´ jà g∏ównie  

do polerowania, wst´pnego  

i zasadniczego, uzupe∏nieƒ  

licowanych SR Nexco.

Uniwersalny trzonek  

Przeznaczony do zamocowania  

jednorazowego p´dzelka i jednorazowych 

gàbek, u∏atwia prac´ technikowi.

P´dzelki jednorazowe, 50 szt.  

P´dzelki jednorazowe przeznaczone sà 

zw∏aszcza do nak∏adania p∏ynnych 

materia∏ów, jak np. izolator do modeli,  

SR Link i SR Nexco Opaquer.

Gàbki jednorazowe, 50 szt.  

Gàbki jednorazowe zosta∏y  

zmodyfikowane w taki sposób,  

˝e pasujà do uniwersalnych trzonków  

i s∏u˝à do usuwania warstwy inhibicyjnej 

po polimeryzacji opakera i linera.

Kaniule, 10 szt.  

Sà to koƒcówki nak∏adane na strzykawki  

z linerem, opakerem i  masà Stains. Dzi´ki 

nim mo˝na w kontrolowany sposób 

wyciskaç i lepiej dozowaç materia∏,  

uzyskujàc wi´kszà czystoÊç podczas pracy. 

Nakr´tki do kaniuli, 20 szt.  

Nakr´tki do kaniul zapobiegajà wyschni´ciu  

i zbyt wczesnemu stwardnieniu materia∏u  

w kaniuli oraz chronià materia∏ przed 

zabrudzeniem.
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Dobór koloru na podstawie z´ba naturalnego

Po oczyszczeniu z´bów, nale˝y przy pomocy kolornika okreÊliç  

ich kolor na podstawie nie oszlifowanego jeszcze z´ba lub z´bów 

sàsiednich. Podczas doboru koloru nale˝y uwzgl´dniç tak˝e  

indywidualne cechy charakterystyczne z´ba. Je˝eli zaplanowano                      

na przyk∏ad preparacj´ pod koron´, nale˝y tak˝e okreÊliç kolor  

strefy przyszyjkowej.

Kolor nale˝y dobieraç przy Êwietle dziennym, aby uzyskaç najbardziej 

wierny odcieƒ. Aby nie zaburzyç prawid∏owego doboru, pacjent nie 

powinien mieç  te˝ na sobie ubraƒ w intensywnych kolorach i/lub 

pomadki na wargach. 

OkreÊlenie koloru  oszlifowanego z´ba

Po okreÊleniu koloru oszlifowanego z´ba za pomocà IPS Natural Die 

shade guide, wykonuje si´ s∏upek z materia∏u IPS Natural Die 

Material. S∏upek ten wraz z za∏o˝onym na niego uzupe∏nieniem 

s∏u˝y do kontroli zgodnoÊci koloru wykonywanego uzupe∏nienia.

Z materia∏u IPS Natural Die Material wykonuje si´ s∏upek w kolorze 

opracowanego z´ba, na którym zostanie wykonane uzupe∏nienie 

protetyczne bez podbudowy. S∏u˝y on  wraz z uzupe∏nieniem jako 

model kontrolny, w celu oceny koloru.  

Post´powanie praktyczne 

DOBÓR KOLORU – KOLOR Z¢BA, KOLOR S¸UPKA
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WSKAZANIA DOTYCZÑCE PREPARACJI I MINIMALNYCH GRUBOÂCI 

Skuteczna praca z materia∏ami do licowania SR Nexco mo˝liwa jest tylko przy zachowaniu  

wymienionych poni˝ej wytycznych i minimalnych gruboÊci.

Poniewa˝ uzupe∏nienia SR Nexco bez podbudowy wymagajà mocowania adhezyjnego, mo˝na  

zastosowaç preparacj´ oszcz´dzajàcà tkanki z´ba, ograniczonà wy∏àcznie do ubytku.  

Inlay (wk∏ad) i onlay (nak∏ad)

Nale˝y zwróciç uwag´ na kontakty z´bów przeciwstawnych w okluzji statycznej i dynamicznej. Granicy 

preparacji nie nale˝y umieszczaç w punkcie kontaktu z z´bami przeciwstawnymi, w zwarciu centralnym. 

W obszarze bruzd, minimalna g∏´bokoÊç preparacji powinna wynosiç 1,5 mm, a minimalna szerokoÊç 

preparowanego ubytku 1,5 mm. Ubytek w obszarze stycznym powinien rozszerzaç si´ lekko ku górze, 

tak, aby mi´dzy Êcianami stycznymi ubytku a planowanà powierzchnià stycznà wk∏adu powsta∏ kàt  

> 90°. W przypadku bardzo wypuk∏ych powierzchni stycznych, gdzie niemo˝liwe jest uzyskanie  

wystarczajàcego podparcia odpowiednim stopniem, nale˝y zrezygnowaç z kontaktów okluzyjnych  

w obszarze listew brze˝nych wk∏adu. Zaokràgliç kraw´dzie wewn´trzne i przejÊcia, aby zapobiec 

powstawaniu napr´˝eƒ w kompozycie. Wszystkie punkty styczne powinny byç zniesione. Nie wykonywaç 

preparacji typu Slice-Cut i preparacji z nierównà kraw´dzià.

W przypadku nak∏adów w obszarze guzków,  nale˝y zwróciç uwag´ na minimalnà wymaganà iloÊç  

miejsca  (2 mm). Od strony przedsionkowej nale˝y wykonaç podparcie z „zukoÊnieniem” (10°-30°),  

aby poprawiç estetyk´ na  granicy przejÊcia kompozytu i z´ba. Nak∏ady sà wskazane wtedy, gdy granica 

preparacji znajduje si´ w odleg∏oÊci mniejszej, ni˝ oko∏o 0,5 mm od guzka lub gdy szkliwo jest znacznie 

starte. 

Korony w odcinku przednim

Nale˝y równomiernie  pomniejszyç kszta∏t anatomiczny,  

z zachowaniem podanej minimalnej gruboÊci. Preparacja powinna 

mieç kszta∏t stopnia z zaokràglonà kraw´dzià wewn´trznà na ca∏ym 

obwodzie,  lub stopnia zaokràglonego. SzerokoÊç stopnia/stopnia 

zaokràglonego powinna wynosiç min. 0,8 mm. Redukcja korony  

w odcinku przednim, na powierzchni wargowej lub w obszarze 

podniebiennym/j´zykowym,  powinna wynosiç 1,0 mm. Brzeg  

sieczny nale˝y zredukowaç o co najmniej 1,5  mm. PrzejÊcia 

zaokràgliç. Unikaç ostrych kraw´dzi i kàtów.  

≥1.5

6°

>90°

60°–80°

≥1.5

≥2.0

≥1.5

6°

10–30°
≥1.5

0.8

0.8

≥1.0

1.5

>1.0
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Licówki

W miar´ mo˝liwoÊci preparacja powinna byç ograniczona tylko  

do szkliwa. Nie nale˝y formowaç granicy preparacji przejÊcia 

uzupe∏nienia w tank´ z´ba w miejscu kontaktu z z´bami  

przeciwstawnymi. Granicy preparacji w obr´bie brzegu siecznego 

nie nale˝y umieszczaç w obszarze powierzchni abrazyjnej. Zasi´g 

redukcji z´ba siecznego jest uzale˝niony od po˝àdanej przeziernoÊci 

odbudowanego brzegu siecznego. Im bardziej przezierny ma byç 

brzeg sieczny licówki, tym bardziej nale˝y go zredukowaç. Brzeg 

sieczny nale˝y zredukowaç o co najmniej 1,0 mm. Dzi´ki wykonaniu 

rowków orientacyjnych przy pomocy specjalnych instrumentów, 

mo˝na w kontrolowany sposób zredukowaç warstw´ szkliwa. 

Minimalna gruboÊç preparacji > 0,6-1,0 mm, w zale˝noÊci  

od wybranej techniki preparacji. Nie ma potrzeby znoszenia  

punktów stycznych. Z´by przebarwione nale˝y mocniej oszlifowaç. 

W obszarze szyjki nale˝y wykonaç stopieƒ typu chamfer.

≥0.6

≥0.7

1.0
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Uzupe∏nienia bez podbudowy (inlay/onaly)

IZOLOWANIE MODELU 

Na∏o˝enie izolatora 

Na podstawie pobranego wycisku, nale˝y w tradycyjny 

sposób wykonaç model roboczy lub model dzielony,  

a nast´pnie ods∏oniç i oznaczyç granice preparacji. 

Podcienie zablokowaç woskiem lub specjalnym tworzywem 

sztucznym  w taki sposób, aby uzupe∏nienie po spolimery-

zowaniu mo˝na by∏o zdjàç ze s∏upka bez jego uszkodzenia. 

Zasadniczo zaleca si´ na∏o˝enie izolatora, który utwardza 

powierzchnie i zabezpiecza s∏upek gipsowy. Izolator nie 

mo˝e zmieniaç wymiarów gipsowego s∏upka. Nie ma 

potrzeby stosowania lakieru dystansujàcego, poniewa˝ 

nak∏adane sà dwie warstwy izolatora do modelu SR Model 

Separator. W przypadku u˝ywania lakieru dystansujàcego, 

nale˝y si´ upewniç czy SR Model Separator tego lakieru nie rozpuszcza.

Izolowanie s∏upków i innych cz´Êci modelu

Na∏o˝yç dwie warstwy izolatora SR model Separator. Pierwsza warstwa powinna byç nieco grubsza. Nale˝y przy tym 

zwróciç uwag´ na dok∏adne pokrycie wszystkich obszarów s∏upka. Szczególnie wa˝ne jest pokrycie ostrych kraw´dzi 

modelu (tj. kraw´dzie brzegów siecznych). Nast´pnie odczekaç 3 minuty. Po tym czasie na∏o˝yç drugà, cienkà warstw´  

i pozostawiç na 3 minuty do wyschni´cia. Dodatkowo zaizolowaç wszystkie cz´Êci modelu, które mogà mieç kontakt  

z materia∏em SR Nexco, (∏àcznie z z´bami przeciwstawnymi) i  pozostawiç na krótko, a nast´pnie nadmiar zdmuchnàç 

spr´˝onym powietrzem nie zawierajàcym oleju. 

Inlay (i onlay)

Nak∏adanie separatora na gipsowy s∏upek, na którym zostanie  
wykonane uzupe∏nienie protetyczne. 

Pierwsza warstwa izolatora do modeli SR powinna byç grubsza. Nale˝y, zwróciç uwag´ na kraw´dzie i pozostawiç  go na 3 minuty. Trzeba  równie˝  zaizolowaç inne cz´Êci modelu.
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NAK¸ADANIE LINERA 

SR Nexco Liner – tabela przyporzàdkowujàca 

BL A B C D

Kolor 
z´ba BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Liner BL BL 1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5

Post´powanie przy   

ubytkach nie przebarwionych

– Na Êciany ubytku oraz dno 

(obszar z´biny) na∏o˝yç Liner 

clear, aby uzyskaç jak najlepszy 

efekt kameleona.

– W obszarze kraw´dzi (obszar 

naturalnego szkliwa), nale˝y 

na∏o˝yç Liner Incisal, aby uzyskaç 

harmonijne przejÊcie kolorów  

w naturalnà tkank´ z´ba,  

bez efektu szarej linii.

Post´powanie przy   

ubytkach lekko przebarwionych

– Ciemne obszary przykryç  

odpowiednim Linerem (1–5).

– Pozosta∏à cz´Êç ubytku (oprócz 

obszaru kraw´dzi), pokryç 

materia∏em Liner clear.

–  W obszarze kraw´dzi (obszar  

naturalnego szkliwa) nale˝y 

na∏o˝yç Liner Incisal, aby uzyskaç 

harmonijne przejÊcie kolorów  

w naturalnà tkank´ z´ba,  

bez efektu szarej linii.

Post´powanie przy   

ubytkach mocno przebarwionych

– Ca∏y ubytek (oprócz obszaru 

kraw´dzi) przykryç odpowiednim 

Linerem (1–5).

– W obszarze kraw´dzi (obszar  

naturalnego szkliwa) nale˝y 

na∏o˝yç Liner Incisal, aby uzyskaç 

harmonijne przejÊcie kolorów  

w naturalnà tkank´ z´ba,  

bez efektu szarej linii

Liner clear  Liner incisal
 

Liner 1–5 

Pierwsza warstwa Linera (Clear, 1-5)

Odpowiednià iloÊç gotowego do u˝ycia Linera w paÊcie wycisnàç ze strzykawki i rozprowadziç przy pomocy jednorazowego 

p´dzelka na bloczku do mieszania. Najpierw na∏o˝yç cienko odpowiedni Liner  na Êciany i dno ubytku i spolimeryzowaç 

wst´pnie ka˝dy segment przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick. Zwróciç uwag´ na prawid∏owe pokrycie wszystkich 

obszarów, poniewa˝ Liner stanowi istotnà warstw´ ∏àczàcà dla kompozytu mocujàcego. Obszar kraw´dzi (obszar naturalnego 

szkliwa) pozostawiç jeszcze nie pokryty. 

Pierwszà warstwà Linera dok∏adnie pokryç Êciany i dno ubytku, a nast´pnie utwardziç wst´pnie ka˝dy segment przy u˝yciu urzàdzenia Quick przez 20 sekund.
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Druga warstwa Liner Incisal w obszarze kraw´dzi  

Po na∏o˝eniu pierwszej warstwy Linera na Êciany i dno ubytku nale˝y na∏o˝yç mas´ Liner Incisal w obszarze kraw´dzi, 

pokrywajàc tym samym ca∏y ubytek Linerem. Liner Incisal nale˝y na∏o˝yç do granicy preparacji, aby na granicach  

preparacji umo˝liwiç uzyskanie dobrego po∏àczenia z kompozytem mocujàcym.  Minimalizuje to przedwczesne  

przebarwienia mi´dzy uzupe∏nieniem a pozosta∏ymi  tkankami twardymi z´ba. 

Liner Incisal na∏o˝yç w obszarze kraw´dzi lub w miejscu naturalnego szkliwa i polimeryzowaç wst´pnie ka˝dy segment przez 20 sekund.

Warstw´ inhibicyjnà usunàç dok∏adnie czystà, jednorazowà gàbkà 

Polimeryzacja Linera Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

  –   Ca∏à wewn´trznà powierzchni´ uzupe∏nienia nale˝y pokryç masà SR Nexco Liner. Warstwa 

Linera powinna mieç gruboÊç co najmniej 150 ?m. Liner na∏o˝yç do granicy preparacji.

 –  Utwardzonej warstwy SR Nexco Liner nie zdejmowaç ze s∏upka

Usuwanie warstwy inhibicyjnej po polimeryzacji Linera

Powsta∏à warstw´ inhibicyjnà nale˝y dok∏adnie usunàç  

przy pomocy jednorazowej gàbki (nie u˝ywaç ˝adnych 

rozpuszczalników), tak,  aby na powierzchni Linera nie 

pozosta∏y ˝adne resztki. Zwróciç te˝ uwag´,  

aby powierzchnia  Linera by∏a matowa.  
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NAK¸ADANIE WARSTW PRZY MODELOWANIU WK¸ADÓW I NAK¸ADÓW 

Aby uzyskaç optymalne po∏àczenie kompozytu laboratoryjnego z powierzchnià Linera, pierwszà warstw´ nale˝y 

dok∏adnie adaptowaç (dobrze docisnàç) i ka˝dy segment utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.  

W obszarze mi´dzyz´bowym i w ubytku istnieje mo˝liwoÊç zastosowania masy Occlusal Dentin orange, która podkreÊli 

kolor. Listwy brze˝ne i guzki nale˝y zaakcentowaç dentynà. Nast´pnie nale˝y nieznacznie odbudowaç ubytek  dentynà,  

pami´tajàc o pozostawieniu wystarczajàcej iloÊci miejsca dla nak∏adanych póêniej mas Incisal i Effect. PrzeziernoÊç 

uzupe∏nienia mo˝na podkreÊliç u˝ywajàc zabarwionych mas typu Transpa, takich jak Transpa orange-grey, Transpa 

brown-grey. Warstwy past SR Nexco nale˝y nak∏adaç krok po kroku i zawsze utwardzaç. Na odbudowanej i utwardzonej 

bazie wykonanej z dentyny mo˝na dokonaç indywidualnej charakteryzacji, u˝ywajàc mas SR Nexco Stains, a nast´pnie 

utrwaliç je przez 20 sekund. Nast´pnie nale˝y do koƒca wymodelowaç uzupe∏nienie, nak∏adajàc masy Incisal i Transpa. 

Szczyty guzków i wypuk∏oÊci trójkàtne mo˝na nieznacznie pokryç masà Opal Effect 3 i 4.Kolejne warstwy materia∏u 

muszà ∏agodnie przechodziç jedna w drugà, tak, aby nie tworzyç widocznych granic pomi´dzy nimi. 

W obszarze mi´dzyz´bowym i w ubytku mo˝na pokreÊliç kolor, u˝ywajàc mas Occlusal Dentin. Dentynà nale˝y zaakcentowaç listwy brze˝ne a nast´pnie odbudowaç cz´Êç dentynowà  
ró˝nymi masami dentynowymi. Ka˝dy segment nale˝y utwardziç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick ( lampa polimeryzacyjna).

Przy pomocy mas SR Nexco Stains nale˝y wykonaç charakteryzacje i utrwaliç je w urzàdzeniu Quick, a nast´pnie na∏o˝yç mas´ Transpa.

Wymodelowaç naturalny kszta∏t  powierzchni ˝ujàcych, a nast´pnie utrwaliç wszystkie 
powierzchnie przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.

 –   Podczas nak∏adania nale˝y przestrzegaç g∏´bokoÊci utwardzania oraz maksymalnej gruboÊci 

poszczególnych mas.

 –   Je˝eli przekroczona zostanie maksymalna gruboÊç warstwy, wi´ksze porcje nale˝y nak∏adaç 

warstwami i ka˝dà z nich utrwalaç przez 20 sekund.

 –  SR Nexco Stains nale˝y zawsze pokryç masami kompozytowymi (np. Incisal, Transpa).
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POLIMERYZACJA OSTATECZNA 

Po zakoƒczeniu nak∏adania warstw,  nale˝y utrwaliç wszystkie obszary. Dla pewnoÊci mo˝na jeszcze raz utrwaliç ka˝dy 

segment przez 20 sekund. Nast´pnie na ca∏à powierzchni´ licowania nale˝y na∏o˝yç pokrywajàcà, ale niezbyt grubà 

warstw´ ˝elu SR upewniajàc si´, ˝e wszystkie miejsca zosta∏y dobrze przykryte.

Na∏o˝yç dok∏adnie ˝el SR, (ale niezbyt grubo), a s∏upek umieÊciç we w∏aÊciwej pozycji na pinach.

Polimeryzacja 

Inlay/onlay
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57
.
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OPRACOWANIE/POLEROWANIE 

Po zakoƒczeniu polimeryzacji nale˝y pod bie˝àcà wodà lub przy pomocy wytwornicy pary ca∏kowicie usunàç  

z uzupe∏nienia SR Gel, a nast´pnie zdjàç uzupe∏nienie ze s∏upka gipsowego. Je˝eli uzupe∏nienie zostanie zdj´te  

w póêniejszym czasie, zaleca si´ podgrzanie s∏upka gipsowego parà wodnà/goràcà wodà. Do opracowywania nale˝y u˝yç 

na przemian:  skoÊnych frezów z w´glika spiekanego lub instrumentu diamentowego o ma∏ej ziarnistoÊci. Zaleca si´ prac´ 

stosujàc niskà liczb´ obrotów i ma∏e dociskanie instrumentów. Uzupe∏nienie nale˝y ca∏kowicie opracowaç, aby usunàç 

cienkà warstw´ inhibicyjnà o gruboÊci oko∏o 30 µm. Ostro˝nie  pocieniç kraw´dzie uzupe∏nienia, zeszlifowaç i dopasowaç 

punkty styczne i okluzyjne. 

Na koniec nadaç uzupe∏nieniu naturalny kszta∏t i struktur´ powierzchni. Warstw´ inhibicyjnà nale˝y usunàç z ca∏ej  

powierzchni SR Nexco.

Polerowanie

Wykaƒczanie 

Wypuk∏oÊci powierzchni ˝ujàcej oraz powierzchnie styczne 

nale˝y ostro˝nie wyg∏adziç gumkami do polerowania  

i krà˝kami silikonowymi. Zwróciç szczególnà uwag´  

na kraw´dzie, aby ich nie skróciç.

Polerowanie wst´pne i na wysoki po∏ysk

Do polerowania wst´pnego i na wysoki po∏ysk u˝ywane 

sà szczotki z w∏osia koziego, bawe∏niaki lub skóra oraz  

uniwersalna pasta polerujàca. Polerowanie wst´pne i na 

wysoki po∏ysk wykonywane sà przy u˝yciu niskiej liczby 

obrotów i niewielkiego nacisku prostnicy, a nie za 

pomocà polerki. Aby optymalnie wypolerowaç  

powierzchnie ˝ujàce, zaleca si´ zmodyfikowanie szczotki  

z w∏osia koziego poprzez nadanie jej kszta∏tu gwiazdy  

i u˝ycie szczotek w kszta∏cie p´dzelka, aby móc  

wypolerowaç po˝àdane miejsca, nie dotykajàc innych 

obszarów. W zale˝noÊci od po˝àdanego po∏ysku mo˝na 

zastosowaç bawe∏niaki, które pozwalajà na uzyskanie 

mniejszego po∏ysku lub skór´, dzi´ki której mo˝na uzyskaç 

wysoki po∏ysk.

Usunàç ˝el SR, a nast´pnie zdjàç ostro˝nie uzupe∏nienie ze s∏upka. Usunàç warstw´ inhibicyjnà, a powierzchni´ opracowaç frezami.
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Wynik 

   Uzupe∏nienia bez podbudowy, wykonane z przy u˝yciu past SR Nexco,  

nale˝y koniecznie mocowaç adhezyjnie. 

Aby uzyskaç doskona∏e po∏àczenie z kompozytem mocujàcym, nale˝y ostro˝nie wypiaskowaç w laboratorium protetycznym 

uzupe∏nienie od strony ubytku Al2O3 (80–100 µm) pod ciÊnieniem 1 bar. Po przymiarce w gabinecie stomatologicznym, 

oczyszczeniu i bezpoÊrednio przed mocowaniem adhezyjnym, nale˝y ponownie zmatowiç uzupe∏nienie od strony ubytku 

wiert∏em diamentowym o ziarnistoÊci 50–100 µm. 

Nast´pnie nale˝y przeprowadziç silanizacj´ (np. materia∏em Monobond® Plus), która pozwala na uzyskanie po∏àczenia 

chemicznego. 

PRZYGOTOWANIE DO MOCOWANIA  
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IZOLOWANIE MODELU 

Na∏o˝enie uszczelniacza

Na podstawie pobranego wycisku,  nale˝y w tradycyjny sposób wykonaç model roboczy lub model dzielony, a nast´pnie 

ods∏oniç i oznaczyç granice preparacji. Podcienie zablokowaç woskiem lub specjalnym tworzywem sztucznym tak, aby 

uzupe∏nienie po spolimeryzowaniu mo˝na by∏o zdjàç ze s∏upka bez jego uszkodzenia. Zasadniczo zaleca si´ na∏o˝enie 

uszczelniacza, który utwardza powierzchnie i zabezpiecza s∏upek gipsowy. Izolator nie mo˝e zmieniaç jego wielkoÊci.  

Nie ma potrzeby stosowania lakieru dystansujàcego, poniewa˝ nak∏adane sà dwie warstwy izolatora do modelu SR.  

W przypadku u˝ywania lakieru dystansujàcego,  sprawdziç jego oddzia∏ywanie na izolator do modeli SR.

Izolowanie s∏upków i innych cz´Êci modelu

Na∏o˝yç dwie warstwy izolatora do modeli SR. Pierwsza warstwa powinna byç nieco grubsza. Nale˝y zwróciç przy tym 

uwag´ na dok∏adne pokrycie wszystkich obszarów s∏upka. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na ostre kraw´dzie (brzegi 

sieczne). Nast´pnie odczekaç 3 minuty. Po tym czasie na∏o˝yç drugà, cienkà warstw´ i pozostawiç na 3 minuty do 

wyschni´cia. Dodatkowo zaizolowaç wszystkie cz´Êci modelu, które mogà mieç kontakt z materia∏em SR Nexco, ∏àcznie  

z z´bami przeciwstawnymi, pozostawiç na krótko, a nast´pnie nadmiar osuszyç spr´˝onym powietrzem nie zawierajàcym 

oleju. 

NAK¸ADANIE LINERA 

Odpowiednià iloÊç gotowego do u˝ycia Linera w paÊcie wycisnàç ze strzykawki i rozprowadziç  przy pomocy jednorazowego 

p´dzelka na bloczku do mieszania. Najpierw na∏o˝yç cienkà warstw´ odpowiedniego Linera na powierzchnie s∏upka. 

Zwróciç uwag´ na prawid∏owe pokrycie ca∏ej powierzchni s∏upka, poniewa˝ Liner jest warstwà która ∏àczy si´ bezpoÊrednio  

z cementem. Warstwa Linera musi mieç gruboÊç co najmniej 150 µm. Ka˝dy segment nale˝y  wi´c utrwalaç przez  

20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.

Uzupe∏nienia bez podbudowy (korona w odcinku przednim)

Nak∏adanie izolatora na s∏upek, na którym zostanie wykonane uzupe∏nienie protetyczne 

Na∏o˝yç warstw´ Linera o gruboÊci 150 µm. Ka˝dy segment utrwalaç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.

Na∏o˝enie dwóch warstw izolatora do modeli SR
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Post´powanie w przypadku przebarwionych z´bów, leczonych endodontycznie 

– Ca∏y s∏upekt pokryç Linerem, aby zablokowaç ciemny odcieƒ ju˝ w g∏´bi uzupe∏nienia, uzyskujàc jednoczeÊnie  

odpowiednià  jasnoÊç. 

– W celu uzyskania wi´kszej jasnoÊci,  mo˝na dodatkowo na∏o˝yç miejscowo na Liner mas´ Stains white.
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 –   Ca∏à powierzchni´ s∏upka nale˝y pokryç warstwà SR Nexco Liner o gruboÊci co najmniej 150 µm. 

Liner na∏o˝yç a˝ do granicy preparacji.

 –  Utwardzonej warstwy SR Nexco Liner  nie zdejmowaç ze s∏upka.

 –   W razie potrzeby mo˝na zwi´kszyç przeziernoÊç Linera 1-5,  nak∏adajàc Liner clear lub Liner 

incisal. 

Wskazówki dotyczàce nak∏adania warstw: 

Aby uzyskaç idealne przewodzenie Êwiat∏a w obszarze  

przyszyjkowym,  mo˝na w obr´bie kraw´dzi uzupe∏nienia 

na∏o˝yç mas´ Liner Incisal. Pozwala to na uzyskanie  

harmonijnego przejÊcia kolorystycznego uzupe∏nienia  

w dziàs∏o. 

Polimeryzacja Liner  

Korona w odcinku przednim
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57.

Usuwanie warstwy inhibicyjnej 

Powsta∏à warstwà inhibicyjnà nale˝y dok∏adnie usunàç  

przy pomocy jednorazowej gàbki (nie u˝ywaç ˝adnych 

rozpuszczalników) tak, aby na powierzchni Linera nie 

pozosta∏y ˝adne resztki. Zwróciç uwag´ na to,  

aby powierzchnia Linera by∏a lekko b∏yszczàca.  
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NAK¸ADANIE WARSTW PRZY MODELOWANIU KORONY W ODCINKU PRZEDNIM    

Aby uzyskaç optymalne po∏àczenie kompozytu laboratoryjnego z powierzchnià Linera, pierwszà warstw´ nale˝y 

dok∏adnie adaptowaç (dobrze docisnàç) i ka˝dy segment utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.  

W obszarze mi´dzyz´bowym i w bruêdzie podniebiennej istnieje mo˝liwoÊç zastosowania masy Stains Orange lub 

Occlusal Dentin orange, która dodatkowo podkreÊli kolor. Listwy brze˝ne i guzki nale˝y zaakcentowaç dentynà. Nast´pnie 

nale˝y odbudowaç powierzchnie wargowe,  u˝ywajàc poszczególnych mas dentyny. Obszary o wi´kszej jasnoÊci nale˝y 

wymodelowaç u˝ywajàc mas Opal Effect 3 (przy szyjce). Na trzon z´biny na∏o˝yç odpowiednie masy Transpa oraz 

wyd∏u˝yç brzeg sieczny masà Opal Effect (OE1 i OE2) i ca∏oÊç utrwaliç. Struktur´ palczastà („mamelony”) odbudowaç 

masami Mamelon lub Stains i utrwaliç lampà. Nast´pnie nale˝y krok po kroku wymodelowaç ca∏e uzupe∏nienie. Od strony 

podniebiennej nale˝y odbudowaç listwy przy u˝yciu dentyny. Trójkàtne wypuk∏oÊci mo˝na lekko pokryç masà Opal Effect 

3 i 4. Wszystkie przejÊcia mi´dzy warstwami nale˝y wymodelowaç tak, aby  kolejne warstw przechodzi∏y w siebie nawzajem 

bez widocznych granic i by∏y ze sobà dobrze  po∏àczone. Stosujàc takà lub innà metod´ nak∏adania materia∏u SR Nexco,  

mo˝na uzyskaç efekt estetyczny, odpowiedni dla danego pacjenta. 

Obszary brze˝ne uzupe∏niç dentynà. Od strony podniebiennej podkreÊliç kolorystyk´ masami Stains lub Occlusal Dentin.

Pomi´dzy nak∏adaniem poszczególnych warstw,  utrwaliç na∏o˝one masy przy u˝yciu urzàdzenia Quick przez 20 s. Kraw´dzie  mezjalne i dystalne zaakcentowaç masà Opal Effect.

Od strony podniebiennej zaznaczyç listwy masà opal Effect 2 i pokryç masà Incisal. Na∏o˝yç mas´ Mamelon lub Stains, a nast´pnie utrwaliç.
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POLIMERYZACJA OSTATECZNA   

Po na∏o˝eniu warstw nale˝y utrwaliç wszystkie obszary, u˝ywajàc urzàdzenia Quick. Dla pewnoÊci mo˝na jeszcze raz 

utrwaliç ka˝dy segment przez 20 sekund. Nast´pnie na ca∏à powierzchni´ licowania nale˝y na∏o˝yç pokrywajàcà, ale 

niezbyt grubà warstw´ ˝elu SR upewniajàc si´, ˝e wszystkie miejsca zosta∏y dobrze przykryte.

Uzupe∏niç kszta∏t z´ba od strony wargowej masami Incisal i Transpa. Ca∏oÊç utrwaliç przez 
20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.
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 –   Podczas nak∏adania nale˝y przestrzegaç g∏´bokoÊci utwardzania oraz maksymalnej gruboÊci 

poszczególnych mas.

 –   Je˝eli przekroczona zostanie maksymalna gruboÊç warstwy, wi´ksze porcje nale˝y nak∏adaç 

warstwami i ka˝dà z nich utrwalaç przez 20 sekund.

 –   Optymalne odwzorowanie koloru uzyskuje si´ przy gruboÊci warstwy SR Nexco – 1 mm.

Polimeryzacja  

Korona w odcinku przednim 
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57
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OPRACOWANIE/POLEROWANIE 

Po zakoƒczeniu polimeryzacji,  nale˝y pod bie˝àcà wodà lub przy pomocy wytwornicy pary ca∏kowicie usunàç  

z uzupe∏nienia SR Gel, a nast´pnie zdjàç uzupe∏nienie z gipsowego s∏upka. Je˝eli uzupe∏nienie zostanie zdj´te  

w póêniejszym czasie, zaleca si´ podgrzanie gipsowego s∏upka parà wodnà/goràcà wodà. Do opracowywania nale˝y u˝yç 

na przemian skoÊnych frezów z w´glika spiekanego lub instrumentu diamentowego o ma∏ej ziarnistoÊci. Zaleca si´ prac´ 

stosujàc niskà liczb´ obrotów i ma∏e dociskanie instrumentów. Uzupe∏nienie nale˝y ca∏kowicie opracowaç, aby usunàç 

cienkà warstw´ inhibicyjnà gruboÊci oko∏o 30 µm. Ostro˝nie pocieniç kraw´dzie uzupe∏nienia, zeszlifowaç i dopasowaç 

punkty styczne i okluzyjne. 

Na koniec – nadaç uzupe∏nieniu naturalny kszta∏t i struktur´ powierzchni. Warstw´ inhibicyjnà nale˝y usunàç z ca∏ej  

powierzchni SR Nexco.

Polerowanie

Wykaƒczanie 

Powierzchnie nale˝y ostro˝nie wyg∏adziç gumkami  

do polerowania i krà˝kami silikonowymi. Zwróciç szczególnà 

uwag´ na kraw´dzie, aby ich nie skróciç.

Powierzchnie uzupe∏nienia ostro˝nie wyg∏adziç gumkami do polerowania  
i krà˝kami silikonowymi

Do polerowania wst´pnego i na wysoki po∏ysk u˝ywane sà szczotki z w∏osia koziego i bawe∏niaki oraz uniwersalna pasta polerujàca.

Polerowanie wst´pne i na wysoki po∏ysk

Do polerowania wst´pnego i na wysoki po∏ysk u˝ywane sà szczotki z w∏osia koziego, bawe∏niaki lub skóra oraz uniwersalna 

pasta polerujàca. Polerowanie wst´pne i na wysoki po∏ysk,  wykonywane jest przy u˝yciu niskiej liczby obrotów i niewielkiego 

nacisku prostnicy, a nie polerki. Aby optymalnie wypolerowaç powierzchnie ˝ujàce, zaleca si´ zmodyfikowanie szczotki  

z w∏osia koziego poprzez nadanie jej kszta∏tu gwiazdy i u˝ycie szczotek w kszta∏cie p´dzelka, aby móc wypolerowaç 

po˝àdane miejsca nie dotykajàc innych obszarów. W zale˝noÊci od po˝àdanego po∏ysku mo˝na zastosowaç bawe∏niaki, 

które pozwalajà na uzyskanie mniejszego po∏ysku lub skór´, dzi´ki której mo˝na uzyskaç wysoki po∏ysk.
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Wynik 

Korona w odcinku przednim SR Nexco, wypolerowana na wysoki po∏ysk

   Uzupe∏nienia bez podbudowy wykonane z przy u˝yciu past SR Nexco nale˝y koniecznie mocowaç 

adhezyjnie. 

Aby uzyskaç doskona∏e po∏àczenie z kompozytem mocujàcym, nale˝y ostro˝nie wypiaskowaç w laboratorium protetycznym 

uzupe∏nienie od strony ubytku Al2O3 (80–100 µm) pod ciÊnieniem 1 bar. Po przymiarce w gabinecie stomatologicznym, 

oczyszczeniu i bezpoÊrednio przed mocowaniem adhezyjnym, nale˝y ponownie zmatowiç uzupe∏nienie od strony ubytku 

wiert∏em diamentowym o ziarnistoÊci 50–100 µm. 

Nast´pnie nale˝y przeprowadziç silanizacj´ (np. materia∏em Monobond® Plus), która pozwala na uzyskanie po∏àczenia 

chemicznego. 

PRZYGOTOWANIE DO MOCOWANIA  
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MODELOWANIE PODBUDOWY

Podczas przygotowywania podbudowy do licowania kompozytem laboratoryjnym,  nale˝y koniecznie przestrzegaç 

nast´pujàcych wytycznych:

1. Przygotowanie podbudowy w przypadku licowania pe∏nego (idealna iloÊç miejsca)

W przypadku licowania pe∏nego,  podbudowa powinna mieç kszta∏t pomniejszonego z´ba naturalnego. Nale˝y  

wymodelowaç jà w taki sposób, by uzyskaç podparcie dla guzków, a tym samym jednolità gruboÊç warstwy kompozytu 

laboratoryjnego. Dzi´ki temu si∏y,  pojawiajàce si´ przy obcià˝eniach czynnoÊciowych,  przenoszone sà na podbudow´,  

a nie na materia∏ do licowania. Przy niekorzystnym kszta∏cie preparacji,  brak tkanki z´ba nale˝y skompensowaç  

podbudowà, a nie kompozytem laboratoryjnym. Jednolita gruboÊç warstw pozwala dodatkowo na uzyskanie harmonijnego 

wra˝enia kolorystycznego, a pe∏ne licowanie gwarantuje najwy˝szy stopieƒ estetyki i funkcji. Wszystkie obszary  

podbudowy powinny byç zbie˝ne i zaokràglone, aby zapobiec odpryskom  i p´kni´ciom. Kraw´dzie i kàty nale˝y 

zaokràgliç ju˝ w wosku, a nie dopiero w metalu, aby podbudowa mia∏a odpowiednià gruboÊç minimalnà. W przypadku 

koron pojedynczych,  gruboÊç Êcian podbudowy po opracowaniu,  nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 0,3 mm, a w przypadku 

z´bów filarowych w moÊcie 0,5 mm. 

Uzupe∏nienia sta∏e na podbudowie metalowej

Korony w odcinku przednim

Korony na z´by  

przedtrzonowe

Korony na z´by  

trzonowe
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Korony w odcinku przednim

Korony na z´by  

przedtrzonowe

Korony na z´by  

trzonowe

2. Modelowanie podbudowy w przypadku licowania cz´Êciowego (niewielka iloÊç miejsca)

W przypadku licowania cz´Êciowego (np. korony teleskopowe i sto˝kowe) nale˝y inaczej wymodelowaç podbudow´. 

Poniewa˝ szczególnie na powierzchniach zwarciowych, podniebiennych i j´zykowych iloÊç miejsca jest cz´sto niewielka, 

podbudowa metalowa w tych miejscach powinna mieç taki kszta∏t aby zbyt ma∏a gruboÊç warstw kompozytu nie by∏a 

przyczynà odprysków i p´kni´ç. Podczas modelowania nale˝y zwróciç uwag´, aby przejÊcia podbudowy metalowej  

w  kompozyt laboratoryjny by∏y jednoznacznie zaznaczone i tworzy∏y kàt prosty. PrzejÊcia mi´dzy podbudowà metalowà 

a kompozytem licujàcym nie mogà znajdowaç si´ w obszarze kontaktów okluzyjnych,  ani na powierzchniach ˝ujàcych.  

W przypadku licowania cz´Êciowego,  konieczna jest preparacja w kszta∏cie rynienki lub pó∏stopnia, aby stworzyç  

odpowiednie podparcie dla licowania. W przypadku k∏ów górnych (prowadzenie k∏owe) nale˝y zwróciç uwag´ na  

powierzchni´ podniebiennà, a w przypadku z´bów bocznych – na powierzchni´ zgryzowà. Aby pomimo tego uzyskaç 

równowag´ mi´dzy estetykà a funkcjà,  zaleca si´, zw∏aszcza w przypadku z´bów bocznych szcz´ki, pozostawienie  

mezjalnego kàta powierzchni okluzyjnej. Pozwoli to na uzyskanie harmonijnego wyglàdu od strony policzkowej lub  

z perspektywy korytarza policzkowego. GruboÊç Êcian podbudowy metalowej,  po jej opracowaniu, nie mo˝e  

byç mniejsza ni˝ 0,3 mm w przypadku koron pojedynczych i 0,5 mm w przypadku filarów mostów. Wi´cej informacji 

mo˝na znaleêç w instrukcji post´powania dla danego stopu.
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3. Modelowanie prz´s∏a mostu 

Kszta∏t prz´s∏a mostu musi uwzgl´dniaç aspekty estetyczne, czynnoÊciowe oraz idealne warunki higieniczne. Podparcie 

prz´s∏a mostu na wyrostku z´bodo∏owym nale˝y wykonaç w ca∏oÊci z metalu (wypolerowanego na wysoki po∏ysk)  

lub kompozytu. PrzejÊcie mi´dzy metalem a kompozytem laboratoryjnym powinno zawsze znajdowaç si´ w obszarze,  

w którym mo˝liwe jest zapewnienie idealnej higieny. Je˝eli warunki w zakresie iloÊci miejsca sà idealne, podparcie mo˝na 

wykonaç z kompozytu. Aby uzyskaç wystarczajàcà stabilnoÊç mi´dzy prz´s∏em a filarem mostu,  zaleca si´ wykonanie  

girlandy od strony podniebiennej lub j´zykowej. 

Je˝eli iloÊç miejsca jest niewielka, podparcie prz´s∏a nale˝y wykonaç z metalu wypolerowanego na wysoki po∏ysk.  

Ze wzgl´dów stabilizacyjnych , powierzchnie podniebienne i j´zykowe uzupe∏nienia wykonywane sà z metalu. Poniewa˝ 

prz´s∏o jest elementem grubym, aby uniknàç powstawania jam skurczowych, zaleca si´ zredukowanie jego obj´toÊci  

poprze wy˝∏obienie w obszarze przedsiànkowym. Do wy˝∏obionego prz´s∏a mostu (du˝a iloÊç miejsca) przymocowuje  

si´ drut woskowy, formowany na poziome z´bów filarowych. Stwarza to dodatkowà powierzchni´ retencyjnà i pozwala 

na jednolite odwzorowanie koloru w obr´bie prz´s∏a i filaru mostu. 

Idealna iloÊç miejsca Niewielka iloÊç miejsca
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4. PrzejÊcie metalu w kompozyt 

PrzejÊcie podbudowy metalowej w kompozyt laboratoryjny musi byç jednoznacznie oznaczone pod kàtem prostym  

i zawsze, gdy to jest tylko mo˝liwe, preparacja powinna mieç kszta∏t pó∏stopnia lub rynienki. PrzejÊcia mi´dzy podbudowà 

metalowà a kompozytem licujàcym nie mogà znajdowaç si´ w obszarze kontaktów zwarciowych ani na powierzchniach 

˝ujàcych. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e przejÊcie metalu w kompozyt laboratoryjny w obszarze szyjki, zw∏aszcza  

w przypadku korony wymodelowanej „do zgubienia” (tzn. brak kraw´dzi metalowej), nie mo˝e mieç kontaktu z dziàs∏em, 

aby zapobiec jego podra˝nianiu. PrzejÊcia w obszarze stycznym nale˝y wykonaç w taki sposób, aby umo˝liwiç czyszczenie 

trudno dost´pnych obszarów.

5. Prawid∏owe nak∏adanie pere∏ek retencyjnych

Zasadniczo zaleca si´ stosowanie pere∏ek retencyjnych, poniewa˝ oprócz po∏àczenia chemicznego wytworzonego dzi´ki 

SR Link,  pozwalajà one na uzyskanie po∏àczenia mechanicznego. Na∏o˝enie pere∏ek retencyjnych nie zawsze jest mo˝liwe 

ze wzgl´du na iloÊç potrzebnego miejsca. Bioràc to pod uwag´,  nale˝y nak∏adaç je w taki sposób,  aby nie mia∏o to 

wp∏ywu na efekt estetyczny a zarazem nadal pe∏ni∏y funkcje retencyjne. Klej nale˝y na∏o˝yç maksymalnie cienko, aby 

pere∏ki retencyjne nie zapad∏y si´ i  aby powsta∏a prawid∏owa powierzchnia,  gwarantujàca odpowiednià retencj´ 

mechanicznà. Po odlaniu,  pere∏ki retencyjne mo˝na skróciç o po∏ow´ (do najwi´kszej wypuk∏oÊci), pozostawiajàc jeszcze 

wystarczajàcà powierzchni´ retencyjnà.

Retencyjny system adhezyjny (schemat)
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WYKONANIE PODBUDOWY METALOWEJ    

Podczas modelowania podbudowy, nale˝y dokonaç  rozró˝nienia mi´dzy  licowaniem pe∏nym (idealna iloÊç miejsca)  

a licowaniem cz´Êciowym (niewielka iloÊç miejsca). Zasadniczo zaleca si´ wymodelowanie pe∏nego kszta∏tu za pomocà 

wosku a nast´pnie wykonanie przedlewów (klucza silikonowego). Przedlewy wykorzystywane sà podczas modelowania,  

w celu kontrolowania iloÊci miejsca. Podczas modelowania nale˝y zwróciç uwag´, aby po opracowaniu podbudowy 

gruboÊç Êcian,  w przypadku koron pojedynczych,  wynosi∏a co najmniej 0,3 mm, a w przypadku filarów mostu – 0,5 mm. 

WielkoÊci te sà warunkiem uzyskania stabilnoÊci podbudowy metalowej oraz trwa∏ego po∏àczenia pomi´dzy metalem  

i kompozytem. Nieprzestrzeganie zalecanych gruboÊci mo˝e doprowadziç do pojawienia si´ odprysków i p´kni´ç. 

Modelowanie 

Podbudowa powinna mieç pomniejszony  kszta∏t z´bów naturalnych (patrz strona 26). Dzi´ki temu mo˝liwe jest na∏o˝enie 

równomiernej warstwy kompozytu laboratoryjnego i uzyskanie w ten sposób wystarczajàcego podparcia. Nale˝y równie˝  

przestrzegaç wytycznych dla poszczególnych stopów.

Z´by o pe∏nym kszta∏cie anatomicznym 

Zredukowanie kszta∏tu i kontrola przy u˝yciu przedlewu

  Zbyt ma∏a podbudowa metalowa nie pozwala na uzyskanie wystarczajàcego podparcia dla  

kompozytu do licowania, co ze wzgl´du na ró˝nà gruboÊç warstw,  mo˝e prowadziç do powstania 

odprysków, p´kni´ç oraz wp∏ywa niekorzystnie na estetyk´.  Zasadniczo zalecane sà retencje 

mechaniczne, poniewa˝ wspomagajà one po∏àczenie chemiczne pomi´dzy metalem a tworzywem 

sztucznym. 
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ODLEWANIE I OPRACOWYWANIE

Odlane podbudowy (np. Academy Gold HX) nale˝y ostro˝nie uwolniç z masy ogniotrwa∏ej, wypiaskowaç lub odkwasiç  

i dopasowaç do modelu. Po odci´ciu kana∏ów, nale˝y opracowaç podbudow´ u˝ywajàc frezów z w´glika spiekanego.  

W przypadku mi´kkich stopów,  zaleca si´ prac´ z mniejszym naciskiem. Istotne znaczenie dla uzyskania optymalnego 

po∏àczenia pomi´dzy metalem i kompozytem ma kszta∏t kraw´dzi uzupe∏nienia. Kraw´dê przyszyjkowa powinna mieç 

kszta∏t rynienki lub pó∏stopnia. 

Cz´Êci uzupe∏nienia, które nie b´dà pokrywane materia∏em SR Nexco (np. powierzchnie podniebienne lub j´zykowe/ 

metalowa girlanda itp.), zaleca si´ wypolerowaç jeszcze przed rozpocz´ciem licowania oraz przed silanizacjà podbudowy. 

Polerowanie wykonane dopiero po zakoƒczeniu licowania, mo˝e mieç niekorzystny wp∏yw na jakoÊç uzupe∏nienia.

Struktura metalowa ostro˝nie wypiaskowana z masy,  wytrawiona i dopasowana do modelu.

Przy pomocy frezu z w´glika spiekanego,  nadaç kraw´dzi uzupe∏nienia kszta∏t pó∏stopnia.
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PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY 

Kondycjonowanie materia∏em SR Link

Po opracowaniu, podbudow´ nale˝y dok∏adnie wypiaskowaç tlenkiem glinu Al2O3 (80–100 µm)  pod ciÊnieniem 2–3 bar 

(patrz instrukcja pracy dla danego stopu). Piaskowanie poprawia przyleganie mechaniczne. W ten sposób powierzchnia 

stopu zostaje zmatowiona i znacznie powi´kszona. Po piaskowaniu nale˝y dok∏adnie usunàç resztki materia∏u z podbudowy 

poprzez „opukiwanie”. Nie nale˝y u˝ywaç wytwornicy pary ani spr´˝onego powietrza. Po „opukaniu” resztek 

tlenku glinu nale˝y natychmiast nanieÊç SR Link. SR Link na∏o˝yç czystym, jednorazowym p´dzelkiem i pozostawiç na  

3 minuty. Nie zanurzaç powierzchni metalowej w preparacie SR Link.

Podbudow´ dok∏adnie wypiaskowaç Al2O3 (80–100 µm) pod ciÊnieniem 2-3 bar i „opukaç” instrumentem.

 

BezpoÊrednio po piaskowaniu oczyÊciç podbudow´ z resztek poprzez „opukiwanie” i 
pokryç preparatem SR Link, u˝ywajàc p´dzelka jednorazowego, po czym  pozostawiç 
materia∏ na 3 minuty. 

 –  W przypadku u˝ywania materia∏u SR Link,  podbudowy po piaskowaniu nie nale˝y czyÊciç 

wytwornicà pary, ani te˝ spr´˝onym powietrzem!

 – Nie dotykaç oczyszczonej powierzchni!

 –  Stosowanie SR Link nie jest wskazane w przypadku stopów o zawartoÊci srebra i/lub miedzi 

powy˝ej 50% oraz stopów z zawartoÊcià z∏ota, palladu i platyny powy˝ej 90%. 
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SCHEMAT NAK¸ADANIA WARSTW 

Aby uzyskaç w∏aÊciwe odwzorowanie kolorów, warstwa powinna mieç gruboÊç co najmniej 1 mm.

Licowanie pe∏ne

Podbudowa

Na∏o˝enie opakera

Na∏o˝enie dentyny

Wykoƒczenie za pomocà mas  Incisal
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NAK¸ADANIE OPAKERA 

Pierwsze na∏o˝enie opakera  

Ze strzykawki wycisnàç potrzebnà iloÊç opakera w paÊcie i przy pomocy p´dzelka wymieszaç na bloczku do mieszania. 

Pierwszà warstw´ opakera (wash) na∏o˝yç cienko na uzupe∏nienie przy pomocy p´dzelka. Zwróciç uwag´ na prawid∏owe 

pokrycie podcieni wokó∏  pere∏ek retencyjnych (mikro- i makroretencje) na powierzchni metalu, poniewa˝  warstwa  wash 

stanowi istotne po∏àczenie metalu z kompozytem. Nast´pnie ka˝dy segment utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu 

urzàdzenia Quick. 

Na∏o˝yç cienkà warstw´ opakera (wash) przy pomocy p´dzelka. Dobrze pokryç i wype∏niç 
retencje i porowatoÊci, a nast´pnie utrwaliç przy u˝yciu urzàdzenia Quick.

NAKłADANIE SR NEXCO RETENTION FLOW (OPCJONALNIE)  

Nakładanie SR Nexco Retention Flow   

Przy pomocy p´dzelka nało˝yç SR Nexco Retention Flow w podcienie utworzone przez perełki retencyjne i polimeryzowaç 

przez 20s w urzàdzeniu Quick (lampa polimeryzacyjna). Po polimeryzacji nało˝yç pierwszà warstw´ opakera.

Jako opcja, w podcienie pod perełkami retencyjnymi mo˝e byç nakładany SR Nexco Retention Flow.

Polimeryzacja   

Retention Flow    
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57

Wa˝ne: W okolicach przejÊcia struktury metalowej w warstw´ licujàcà SR Nexco Retention Flow nale˝y nakładaç bardzo 

cienko, tak aby powstała cienka warstwa. JeÊli ten etap b´dzie wykonany niedokładnie to po obróbce tego obszaru mo˝e 

byç widoczna cienka linia utworzona przez ten materiał.

Opaker

Retention Flow

SR Link

Metal

Perełki retencyjne

JeÊli został nało˝ony SR Nexco Retention Flow, przy pomocy p´dzelka nale˝y nało˝yç  
cienkà warstw´ pierwszego opakera (wash).
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Drugà warstwà opakera dok∏adnie przykryç pere∏ki retencyjne i utrwaliç ka˝dy segment przez 20 sekund.

Polimeryzacja opakera 

Polimeryzacja

Opaker 
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

 Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57

Drugie na∏o˝enie opakera 

Drugà warstw´ opakera na∏o˝yç w taki sposób, aby podbudowa metalowa, a zw∏aszcza pere∏ki retencyjne, zosta∏y 

ca∏kowicie pokryte – tzn. u˝yç wystarczajàcej iloÊci opakera (nie za ma∏o, ale i nie za du˝o). Nast´pnie ka˝dy segment 

utrwaliç przy u˝yciu urzàdzenia Quick, a potem spolimeryzowaç w urzàdzeniu Lumamat 100. 

Post´powanie w przypadku prz´se∏ mostu przy u˝yciu Pontic Fill

Podbudow´ pokryç drugà warstwà opakera i utrwaliç ka˝dy segment przez 20 sekund. Nast´pnie umieÊciç Pontic Fill  

w wolnej przestrzeni prz´s∏a  na poziomie z´ba sàsiedniego i utrwaliç przez 40 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick. 

Nast´pnie na∏o˝yç jednà warstw´ opakera bezpoÊrednio na warstw´ inhibicyjnà Pontic Fill, utrwaliç przez 20 sekund,  

a potem natychmiast umieÊciç w urzàdzeniu polimeryzacyjnym.

 –  Aby uzyskaç czyste przejÊcie mi´dzy metalem a kompozytem nale˝y na∏o˝yç opaker wzd∏u˝ 

kraw´dzi metalowej  „do zgubienia”.

 – Chcàc uzyskaç g∏adkà powierzchni´ opakera,  nale˝y lekko” zwibrowaç” podbudow´.

 –  W miejscach krytycznych nale˝y sprawdziç przy pomocy zg∏´bnika, czy opaker zosta∏  

spolimeryzowany w ca∏oÊci i w razie potrzeby powtórzyç polimeryzacj´.
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NAK¸ADANIE MAS PRZYSZYJKOWEJ, DENTYNY I BRZEGU SIECZNEGO  

Izolowanie modelu 
Przed na∏o˝eniem dentyny i masy brzegu siecznego wszelkie  

miejsca na modelu majàce kontakt z materia∏em SR Nexco 

nale˝y zaizolowaç. Zapobiega to przyklejeniu si´ kompozytu 

laboratoryjnego do modelu. Do zaizolowania obszarów 

sàsiadujàcych (np.  s∏upka  gipsowego lub powierzchni pod 

prz´s∏em), nale˝y u˝yç izolatora do modeli SR. Izolator do 

modeli SR na∏o˝yç cienko na model, pozostawiç na chwil´, 

a nast´pnie wydmuchaç nadmiar spr´˝onym powietrzem 

nie zawierajàcym oleju. 

Usuwanie warstwy inhibicyjnej 
Powsta∏à warstwà inhibicyjnà nale˝y dok∏adnie usunàç  

przy pomocy jednorazowej gàbki (nie u˝ywaç ˝adnych 

rozpuszczalników), tak,  aby na powierzchni opakera  

nie pozosta∏y ˝adne resztki. Zwróciç uwag´ na to,  

aby powierzchnia opakera by∏a lekko b∏yszczàca. 

Wskazówka    

Charakteryzacja opakera 

Po usuni´ciu warstwy inhibicyjnej, mo˝na dokonaç  

indywidualnej charakteryzacji powierzchni opakera  

przy u˝yciu materia∏u SR Nexco Stains. Takie rozwiàzanie 

zalecane jest zw∏aszcza w przypadku niewielkiej iloÊci  

miejsca – nak∏ada si´ wówczas masy SR Nexco Stains  

w obszarach:  kraw´dzi i stycznych, tak,  aby uzyskaç 

g∏´bi´ koloru. Masy SR Nexco utwardziç przy u˝yciu 

urzàdzenia Quick przez 20 sekund.  
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Wskazówki dotyczàce indywidualnego nak∏adania warstw

Aby uzyskaç wystarczajàcà stabilnoÊç koloru na prz´Êle,  zaleca si´ na∏o˝enie past  

o wysokiej nieprzeziernoÊci, np. Mamelon light. Obszar ten nast´pnie nale˝y pokryç 

masà Margin lub Dentin.

Aby zapobiec powstawaniu p´cherzy powietrza, w warstwie licujàcej nie wolno 

ugniataç ani intensywnie mieszaç pasty. Past nie nale˝y rozcieƒczaç p∏ynem  

do modelowania SR, lub u˝ywaç komponentów w paÊcie o rzadkiej konsystencji. 

Zasadniczo nale˝y stosowaç tylko nieznacznà iloÊç p∏ynu do modelowania SR.

W celu uzupe∏nienia i zwi´kszenia ˝ywotnoÊci w obszarze brzegu siecznego, nale˝y 

zastosowaç zabarwione masy Transpa. Transpa blue nadaje si´ do zastosowania  

w obszarze mezjalnym i dystalnym.

Masy Mamelon pozwalajà na uzyskanie naturalnej ró˝norodnoÊci koloru w obszarze 

siecznym. Nak∏ada si´ je na uzupe∏nionà podstaw´ siecznà. PrzejÊcia mi´dzy masami 

powinny byç delikatne. Nale˝y unikaç kraw´dzi na przejÊciach, poniewa˝ po  

spolimeryzowaniu widoczne sà one jako obrys, a struktura palczasta („mamelony”)  

jest zbyt intensywna. 

Licowanie zaleca si´ wykonywaç kolejno (zàb po z´bie). Ka˝dy zàb nale˝y odbudowaç 

osobno i utwardziç. Nast´pnie nale˝y po∏àczyç ze sobà poszczególne warstwy. 

Pasty Opal Effect pozwalajà na uzyskanie naturalnej opalescencji w obszarze siecznym. 

Opal Effect 1 nale˝y na∏o˝yç na zredukowanà warstw´ dentyny (Cut-Back),  jako jej 

przed∏u˝enie, a nast´pnie utrwaliç. 
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Nak∏adanie mas dentyny i brzegu siecznego

Nak∏adanie poszczególnych past SR Nexco nale˝y wykonaç zgodnie ze schematem nak∏adania warstw (nak∏adanie z kluczem 

kolorów), lub indywidualnie. Aby uzyskaç optymalne po∏àczenie kompozytu z powierzchnià opakera, nale˝y zwróciç uwag´ 

na dobrà adaptacj´ pierwszej warstwy (mocno docisnàç), a nast´pnie utrwaliç ka˝dy segment przez 20 sekund przy u˝yciu 

urzàdzenia Quick. W celu ustabilizowania koloru w obszarze szyjki i prz´s∏a oraz w miejscu kraw´dzi koron przechodzàcych 

w metal, mo˝na na∏o˝yç mas´ Margin w kszta∏cie pó∏ksi´˝yca. Pontic Fill nadaje si´ zw∏aszcza do obszarów prz´se∏. 

Wszystkie przejÊcia mi´dzy warstwami (margin-dentin-mamelon-incisal) nale˝y wymodelowaç z niewidocznymi granicami 

przejÊcia jednej w drugà i dobrze adaptowaç przy u˝yciu instrumentów modelujàcych systemu SR lub p´dzelków  

ze sztucznego w∏osia. 

Mas´ dentyny na∏o˝yç krok po kroku i utwardziç ka˝dà çwiartk´ uzupe∏nienia przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick. 

W obszarze stycznym mo˝na zaakcentowaç wra˝enie kolorystyczne,  stosujàc masy chromatyczne, takie jak Occlusal Dentin 

orange. Trzon z´biny nale˝y wymodelowaç  w taki sposób, aby podkreÊliç kszta∏t struktury palczastej („mamelonów”)  

w z´binie. Zwróciç uwag´ na pozostawienie wystarczajàcej iloÊci miejsca dla warstwy Incisal i Transpa. Struktur´ palczastà 

mo˝na uzyskaç przy pomocy odpowiedniej masy Mamelon lub SR Nexco Stains. Nast´pnie  krok po kroku wykoƒczyç 

uzupe∏nienie masami Incisal i Transpa. 

Dzi´ki dobranej konsystencji, wymodelowane kszta∏ty pozostajà zachowane, a nak∏adanie kolejnych warstw jest ∏atwie-

jsze. Masy brzegu siecznego sà tak dopasowane do dentyny, ˝e mo˝na wymodelowaç delikatne przejÊcia. Ka˝dà warstw´ 

nale˝y utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick.

Obszary prz´s∏a nale˝y ustabilizowaç przy u˝yciu Pontic Fill.  Masy Occlusal Dentin podkreÊlajà kolorystyk´ na powierzchni zwarciowej.

Utwardzanie przy u˝yciu urzàdzenia Quick. Uzupe∏nienie trzonu z´biny.

Na∏o˝enie mas Stains w bruzdy i pokrycie masà Incisal.  
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POLIMERYZACJA OSTATECZNA 

Po zakoƒczeniu nak∏adania warstw,  nale˝y utrwaliç wszystkie obszary. Dla pewnoÊci,  mo˝na jeszcze raz utrwaliç ka˝dy 

segment przez 20 sekund. Nast´pnie na ca∏à powierzchni´ licowania nale˝y na∏o˝yç pokrywajàcà, ale niezbyt grubà 

warstw´ ˝elu SR upewniajàc si´, ˝e wszystkie miejsca zosta∏y dobrze przykryte.

Polimeryzacja  

mostu  
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57

Usunàç  SR Gel oraz warstw´ inhibicyjnà przy pomocy frezów z w´glików spiekanych i tarcz oraz nadaç uzupe∏nieniu naturalny kszta∏t 

OPRACOWANIE/POLEROWANIE 

Po zakoƒczeniu polimeryzacji nale˝y ca∏kowicie usunàç z uzupe∏nienia ˝el SR pod bie˝àcà wodà, lub przy pomocy  

wytwornicy pary. Do opracowywania nale˝y u˝yç na przemian skoÊnych frezów z w´glika spiekanego lub instrumentów 

diamentowych o ma∏ej ziarnistoÊci. Zaleca si´ prac´ stosujàc niskà liczb´ obrotów i ma∏y docisk instrumentów. 

Uzupe∏nienie nale˝y ca∏kowicie opracowaç, aby usunàç cienkà warstw´ inhibicyjnà o gruboÊci oko∏o 30 µm. Ostro˝nie  

pocieniç kraw´dzie uzupe∏nienia, zeszlifowaç oraz dopasowaç punkty styczne i okluzyjne. Na koniec nadaç uzupe∏nieniu 

naturalny kszta∏t i struktur´ powierzchni. Warstw´ inhibicyjnà nale˝y usunàç z ca∏ej powierzchni SR Nexco.

 

 

 Optymalne odwzorowanie kolorów mo˝na uzyskaç przy gruboÊci warstw SR Nexco – 1 mm.
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Uzupe∏nienie nale˝y  ostatecznie opracowaç przy pomocy gumek i krà˝ków silikonowych.

Powierzchni´ uzupe∏nienia nale˝y wypolerowaç przy pomocy uniwersalnej pasty polerujàcej i np. szczotki z w∏osia koziego.

Opracowanie ostateczne 

Powierzchnie uzupe∏nienia (obszary wypuk∏e) nale˝y ostro˝nie wyg∏adziç gumkami do polerowania i krà˝kami silikonowymi, 

w taki sposób, aby po zakoƒczeniu polerowania na wysoki po∏ysk,  powierzchnie  te by∏y bardziej po∏yskujàce. Krà˝ki 

silikonowe nadajà si´ idealnie ostatecznego opracowania przejÊç pomi´dzy metalem a kompozytem.

Polerowanie wst´pne i na wysoki po∏ysk

Do polerowania wst´pnego i na wysoki po∏ysk  u˝ywa si´ szczotek z w∏osia koziego, bawe∏niaków i skóry oraz uniwersalnej 

pasty polerujàcej. Polerowanie wst´pne i na wysoki po∏ysk, wykonywane jest przy u˝yciu niskiej liczby obrotów i niewielkiego 

nacisku prostnicy, a nie polerki. Aby optymalnie wypolerowaç przestrzenie mi´dzyz´bowe i powierzchnie ˝ujàce, zaleca 

si´ zmodyfikowanie szczotki z w∏osia  koziego,  poprzez nadanie jej kszta∏tu gwiazdy, aby móc wypolerowaç po˝àdane 

miejsca, nie dotykajàc innych obszarów. W zale˝noÊci od po˝àdanego po∏ysku mo˝na zastosowaç bawe∏niaki, (które 

pozwalajà na uzyskanie mniejszego po∏ysku),    lub skór´, dzi´ki której mo˝na uzyskaç wysoki po∏ysk.

 –  W przypadku pozostawienia mikroporowatoÊci, na opracowanych powierzchniach licowania 

mo˝e szybko dojÊç do powstania nalotu. Z tego te˝ wzgl´du uzupe∏nienie nale˝y wypolerowaç 

bardzo dok∏adnie.

 –  Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na kraw´dzie koron, przestrzenie mi´dzyz´bowe, powierzchnie 

zwarciowe i podparcie prz´s∏a od strony doÊluzówkowej.
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Efekt
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Uzupe∏nienia kombinowane na podbudowie

POST¢POWANIE W PRZYPADKU PROTEZ KOMBINOWANYCH

Licowanie materia∏em SR Nexco PRZED ustawieniem i wykoƒczeniem siode∏ protezy

1.  Wykonanie elementów pierwotnych i wtórnych (np. korony teleskopowe)

2.  Wykonanie protezy szkieletowej (przerzut podniebienny, ∏uk podj´zykowy)

3.  Po∏àczenie elementów wtórnych z protezà szkieletowà poprzez sklejenie, zlutowanie lub spojenie laserem

4.  Licowanie elementów wtórnych pastà SR Nexco 

5.  Polimeryzacja/wykoƒczenie, opracowanie i wypolerowanie licowania SR Nexco

6.  Pokrycie siode∏ retencyjnych protezy szkieletowej opakerem Gingiva SR Nexco

7.  Ustawienie i wykoƒczenie protezy kombinowanej przy u˝yciu tworzywa sztucznego, utwardzanego na zimno,  

(np. ProBase Cold).

POKRYCIE SIODE¸ RETENCYJNYCH PROTEZY SZKIELETOWEJ OPAKEREM GINGIVA

Kondycjonowanie przy u˝yciu SR Link

Po opracowaniu protezy szkieletowej, nale˝y jà dok∏adnie wypiaskowaç tlenkiem glinu Al2O3 (80–100 µm) pod ciÊnieniem 

3 bary (patrz instrukcja pracy danego stopu). Piaskowanie poprawia przyleganie mechaniczne. W ten sposób powierzchnia 

stopu zostaje zmatowiona i znacznie powi´kszona. Po piaskowaniu nale˝y dok∏adnie usunàç resztki materia∏u z podbudowy 

poprzez „opukiwanie”. Nie nale˝y u˝ywaç wytwornicy pary, ani spr´˝onego powietrza. Po usuni´ciu resztek tlenku glinu, 

nale˝y natychmiast na∏o˝yç SR Link. SR Link na∏o˝yç czystym, jednorazowym p´dzelkiem i pozostawiç na 3 minuty. Nie 

nale˝y zanurzaç powierzchni metalowej w preparacie SR Link.

Retencje dok∏adnie wypiaskowaç za pomocà Al2O3 (80-100?m) ustawiajàc ciÊnienie piaskarki na 3 bar i „opukaç”  instrumentem.

BezpoÊrednio po oczyszczeniu z resztek, na∏o˝yç SR Link u˝ywajàc p´dzelka  
jednorazowego i pozostawiç materia∏ na 3 minuty. 

 –  W przypadku u˝ywania materia∏u SR Link,  struktury nie nale˝y po piaskowaniu czyÊciç wytwornicà 

pary, ani te˝ spr´˝onym powietrzem !

 – Nie dotykaç oczyszczonej powierzchni !
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Na∏o˝yç pierwszà, cienkà warstw´ opakera (wash) przy pomocy p´dzelka. Dobrze pokryç wszelkie nierównoÊci powierzchni ...

… a nast´pnie utrwaliç przy u˝yciu urzàdzenia Quick przez 20 sekund.

NAK¸ADANIE OPAKERA GINGIVA

Pierwsze na∏o˝enie opakera Gingiva Opaquer (wash)

Ze strzykawki wycisnàç potrzebnà iloÊç opakera w paÊcie i przy pomocy jednorazowego p´dzelka rozprowadziç na bloczku 

do mieszania. Pierwszà warstw´ opakera (wash) na∏o˝yç cienko na uzupe∏nienie przy pomocy p´dzelka. Zwróciç uwagà 

na dobre pokrycie porowatoÊci na powierzchni metalu, poniewa˝  warstwa  wash stanowi istotne po∏àczenie metalu  

z kompozytem. Nast´pnie ka˝dy segment utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick. 

Polimeryzacja   

Opaquer Gingiva (wash)
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57.
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Drugà warstwà opakera  dok∏adnie przykryç pere∏ki retencyjne  
i utrwaliç ka˝dy segment przez 20 sekund.

Drugie na∏o˝enie opakera Gingiva 

Drugà warstw´ opakera  na∏o˝yç tak, aby dok∏adnie 

przykrywa∏a retencje  – tzn. u˝yç wystarczajàcej iloÊci  

opakera (nie za ma∏o, ale te˝ nie za du˝o). Nast´pnie ka˝dy 

segment utrwaliç przy u˝yciu urzàdzenia Quick przez  

20 sekund, a nast´pnie umieÊciç na pinach (bez modelu)  

i spolimeryzowaç w urzàdzeniu Lumamat 100, u˝ywajàc 

programu nr 2.

Przygotowanie  do opracowania koƒcowego 

Po spolimeryzowaniu,  nale˝y skontrolowaç twardoÊç 

opaquera przy pomocy zg∏´bnika. Nast´pnie usunàç  

warstw´ inhibicyjnà przy u˝yciu monomeru, wchodzàcego 

w sk∏ad systemu do wykonywania protez akrylowych  

i gàbki jednorazowej. Jest to istotne,  poniewa˝ mo˝na  

w ten sposób podczas ostatecznego opracowania protezy 

zapobiec powstaniu smug w tworzywie sztucznym.  

Nale˝y zwróciç uwag´, aby powierzchnia opakera by∏a 

lekko b∏yszczàca. Do usuni´cia warstwy inhibicyjnej nadajà 

si´ najlepiej monomery wchodzàce w sk∏ad systemu 

polimeryzujàcego na zimno,  np. ProBase® Cold. 

Zaleca si´ umieszczenie z´bów sztucznych w protezie 

szkieletowej  za pomocà akrylu polimeryzujàcego na 

zimno. Polimeryzacja na goràco mo˝e mieç negatywny 

wp∏yw na po∏àczenie protezy szkieletowej z materia∏em  

do licowania SR Nexco. 

Polimeryzacja   

Gingiva Opaquer (wash)   
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57

  Podczas umieszczania protezy szkieletowej na pinach nale˝y zwróciç uwag´ na wystarczajàcy 

dop∏yw Êwiat∏a (nie umieszczaç w cieniu). Po zakoƒczeniu polimeryzacji sprawdziç twardoÊç 

opakera przy pomocy zg∏´bnika. W razie potrzeby nale˝y jeszcze raz przeprowadziç polimeryzacj´ 

w urzàdzeniu Lumamat 100.
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DOPASOWANIE KOLORYSTYCZNE SR NEXCO DO Z¢BÓW SR PHONARES® II

W przypadku kombinowanych prac protetycznych istotne znaczenie ma kolorystyczne dopasowanie licowania  

kompozytowego do z´bów sztucznych. Efekt ten mo˝na uzyskaç wy∏àcznie dzi´ki dopasowaniu kolorystycznemu 

materia∏u SR Nexco do z´bów sztucznych SR Phonares II. 

SR PHONARES II to nowa generacja z´bów sztucznych, charakteryzujàcych si´ naturalnà estetykà. Struktura powierzchni 

przedsionkowych odwzorowuje naturalne, faliste zag∏´bienia powierzchni szkliwa. Perykimaty (poziome rowki wzrostu) 

nadajà z´bom naturalnà ˝ywotnoÊç. 

Aby uzyskaç dopasowanie kolorystyczne,  zaleca si´ nak∏adanie poszczególnych past SR Nexco w sposób przedstawiony 

na schemacie, wed∏ug kolornika A–D.

Podbudowa

Na∏o˝enie opakera

Na∏o˝enie dentyny

Uzupe∏nienie licowania masà Incisal
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Wskazówka    

Poniewa˝ morfologia z´bów SR Phonares II  

dopasowana  jest do wieku i typu z´bów  

naturalnych, gruboÊç brzegu siecznego mo˝e 

byç ró˝na.

WIEK M∏ODy

 KSZTA∏T WyRAZISTyKSZTA∏T DELIKATNy

WIEK UNIWERSALNy WIEK DOJRZA∏y
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Do modyfikowania i indywidualnej charakteryzacji z´bów sztucznych mo˝na u˝yç materia∏ów SR Connect i SR Nexco.  

SR Connect to Êwiat∏outwardzalny p∏yn do ∏àczenia Êwiat∏outwardzalnych materia∏ów licujàcych z powierzchnià z´bów 

sztucznych z PMMA, tworzyw sztucznych polimeryzujàcych na goràco lub zimno.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Powierzchni´ przeznaczonà do charakteryzacji nale˝y wypiaskowaç Al2O3 (80–100 µm) pod ciÊnieniem 2 bary. 

Pozosta∏oÊci tlenku glinu nale˝y usunàç spr´˝onym powietrzem nie zawierajàcym oleju. Powierzchni nie nale˝y czyÊciç  

za pomocà wytwornicy pary. SR Connect na∏o˝yç cienko i pozostawiç na 2–3 minuty, a nast´pnie spolimeryzowaç  

w urzàdzeniu Lumamat 100, u˝ywajàc programu nr 2. Nie wolno zniszczyç warstwy inhibicyjnej ! Nast´pnie mo˝na 

na∏o˝yç materia∏ licujàcy SR Nexco.
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Modyfikacja i charakteryzacja z´bów sztucznych

Redukcja metodà Cut-Back. Powierzchnie wypiaskowaç Al2O3 (80–100 µm) pod ciÊnieniem 2 bary.

Resztki usunàç spr´˝onym powietrzem nie zawierajàcym oleju.  Powierzchni nie nale˝y czyÊciç za pomocà wytwornicy pary. 

SR Connect na∏o˝yç cienkà warstw´ i pozostawiç na 2–3 minuty, a nast´pnie spolimeryzowaç w urzàdzeniu Lumamat 100.
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Nie mo˝na zniszczyç warstwy inhibicyjnej.

CHARAKTERYZACJA  I  INDYWIDUALIZACJA  PRZY U˚YCIU MAS EFFECT,  
DENTIN I INCISAL

POLIMERYZACJA OSTATECZNA 

Przy u˝yciu mas Effect Shades dokonaç charakteryzacji kszta∏tu i koloru. Pokryç masà Incisal.

Na∏o˝yç dok∏adnà, ale niezbyt grubà warstw´ ˝elu SR i przeprowadziç polimeryzacj´ ostatecznà. 

Polimeryzacja  

Dentin/Incisal   
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57.
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OPRACOWANIE/POLEROWANIE/WYNIK
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  Poniewa˝ na∏o˝ony materia∏ SR Nexco jest bardziej odporny na Êcieranie, ni˝ z´by sztuczne na 

bazie PMMA, nale˝y uwzgl´dniç ten fakt podczas opracowywania i polerowania uzupe∏nienia.  

W przeciwnym razie,  podczas polerowania mo˝e dojÊç do powstania stopnia w miejscu przejÊcia 

materia∏u SR Nexco w tworzywo sztuczne PMMA.
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Kolory past SR Nexco Gingiva sà dopasowane kolorystycznie do koncepcji mas dziàs∏owych Ivoclar Vivadent IPS InLine® 

IPS d.SIGN® i IPS e.max® Ceram. W ten sposób mo˝liwe jest uzyskanie naturalnie wyglàdajàcego koloru dziàs∏a, zw∏aszcza 

w przypadku prac na implantach, we wszystkich systemach licowania, na podstawie tego samego schematu.

System SR Nexco posiada dodatkowo kolory Basic Gingiva 34 i Intensive Gingiva 5. Szczególnie w przypadku uzupe∏nieƒ                           

na implantach i prac kombinowanych z uzupe∏nieniami metalowo-ceramicznymi,  zastosowanie pasty SR Nexco umo˝liwia 

uzyskanie efektywnej koncepcji leczenia.

Dzi´ki mo˝liwoÊci stosowania pasty SR Nexco wewnàtrz jamy ustnej, mo˝na odtworzyç naturalnie wyglàdajàce  

modyfikacje i uzupe∏nienia cz´Êci imitujàcych dziàs∏o. 

MODELOWANIE PODBUDOWY   

Podbudow´ nale˝y dok∏adnie zaplanowaç i wymodelowaç w oparciu o wax-up i przedlewy wykonane na jego podstawie.                        

W ten sposób mo˝na uzyskaç jednolità gruboÊç warstwy licowania SR Nexco. Nale˝y zwróciç uwag´, aby podparcie b∏ony 

Êluzowej zosta∏o w ca∏oÊci wykonane z materia∏u SR Nexco. Pozwala to (w przypadku ewentualnego póêniejszego zaniku 

dziàs∏a) uzupe∏niç ten obszar pastà SR Nexco Gingiva.

PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY   

Sylanizacja materia∏em SR Link

Po opracowaniu podbudow´ nale˝y dok∏adnie wypiaskowaç tlenkiem glinu Al2O3 (80–100 µm) ciÊnieniem 2-3 bary (patrz 

instrukcja pracy danego stopu). Piaskowanie poprawia przyleganie mechaniczne. W ten sposób powierzchnia stopu zostaje 

zmatowiona i znacznie powi´kszona. Po piaskowaniu nale˝y dok∏adnie usunàç resztki materia∏u z podbudowy poprzez 

„opukiwanie”. Nie nale˝y u˝ywaç wytwornicy pary ani spr´˝onego powietrza. Po usuni´ciu resztek tlenku glinu nale˝y 

natychmiast na∏o˝yç SR Link. SR Link na∏o˝yç przy u˝yciu czystego, jednorazowego p´dzelka i pozostawiç na 3 minuty. 

Nie pokrywaç zbyt mocno powierzchni metalowej preparatem SR Link.

Uzupe∏nienia z imitacjà dziàs∏a 

Modelowanie podbudowy na  podstawie wax-up  i pomniejszony kszta∏t anatomiczny podbudowy.

 Opracowana podbudowa.
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Podbudow´  dok∏adnie wypiaskowaç Al2O3 (80–100 µm) pod  ciÊnieniem 2–3 bary i zwil˝yç za pomocà SR Link.

 –  W przypadku u˝ywania materia∏u SR Link nie nale˝y czyÊciç podbudowy po piaskowaniu 

wytwornicà pary, ani te˝ spr´˝onym powietrzem !

 – Nie dotykaç oczyszczonej powierzchni !

 –  Stosowanie SR Link nie jest wskazane w przypadku stopów o zawartoÊci srebra i/lub miedzi 

powy˝ej 50% oraz stopów z zawartoÊcià z∏ota, palladu i platyny powy˝ej 90%. 

NAK¸ADANIE OPAKERA I WARSTW REKONSTRUUJÑCYCH  Z¢BY   
 

Najpierw nale˝y pokryç opakerem cz´Êci podbudowy przysz∏ych z´bów (dwie warstwy opakera w paÊcie w kolorze 

z´bów – ka˝dà warstw´ utwardziç). Polimeryzacj´ ostatecznà nale˝y przeprowadziç w urzàdzeniu Lumamat 100.   

Po usuni´ciu warstwy inhibicyjnej za pomocà jednorazowej gàbki, nale˝y uzupe∏niç obszary z´bów pastà SR Nexco.

Pierwsza warstwa opakera powinna byç cienka (wash) a druga  powinna pokrywaç podbudow´.

Nak∏adanie mas Dentin, Effect, Incisal.

  Zasadniczo nale˝y najpierw wymodelowaç z´by, a nast´pnie cz´Êci imitujàce dziàs∏o. Istnieje tak˝e 

mo˝liwoÊç wymodelowania jednoczeÊnie cz´Êci rekonstruujàcych z´by i dziàs∏o. 
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Polimeryzacja 

Opaker   
Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57.

NAK¸ADANIE OPAKERA, W CELU  LICOWANIA CZ¢ÂCI  IMITUJÑCYCH DZIÑS¸O    
 

Na∏o˝enie opakera Gingiva

Wycisnàç potrzebnà iloÊç opaquera w paÊcie ze strzykawki i przy pomocy p´dzelka rozprowadziç  na bloczku do mieszania. 

Pierwszà warstw´ opakera (wash) na∏o˝yç cienko na uzupe∏nienie przy pomocy p´dzelka. Je˝eli u˝yto pere∏ek retencyjnych, 

zwróciç uwag´, aby  dobrze wype∏niç nierównoÊci powierzchni metalowej, poniewa˝  warstwa wash stanowi istotne 

po∏àczenie metalu z kompozytem.  Nast´pnie ka˝dy zàb utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu urzàdzenia Quick. Drugà 

warstw´ opakera na∏o˝yç w taki sposób, aby podbudowa metalowa zosta∏a ca∏kowicie  pokryta opakerem. Nale˝y u˝yç 

wystarczajàcej iloÊci opakera (nie za ma∏o, ale te˝ i  nie za du˝o). Nast´pnie spolimeryzowaç w urzàdzeniu Lumamat 100. 

Na∏o˝yç cienkà, pierwszà warstw´ opakera Gingiva (wash) przy pomocy p´dzelka i utrwaliç przy u˝yciu urzàdzenia Quick.  
Drugà warstwà opakera ca∏kowicie przykryç obszary dziàs∏a i spolimeryzowaç w urzàdzeniu Lumamat 100. 

 –  Je˝eli zastosowano kraw´dê metalowà, nale˝y na∏o˝yç opaker wzd∏u˝ kraw´dzi metalowej tak, 

aby uzyskaç ∏agodne przejÊcie mi´dzy metalem a kompozytem.

 – Chcàc uzyskaç g∏adkà powierzchni´ opakera, nale˝y „zawibrowaç” lekko podbudow´.

 –  W miejscach krytycznych, nale˝y sprawdziç przy pomocy zg∏´bnika, czy opaker zosta∏  

spolimeryzowany w ca∏oÊci i w razie potrzeby powtórzyç polimeryzacj´.
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NAK¸ADANIE MAS GINGIVA       

Po na∏o˝eniu i spolimeryzowaniu opakera SR Nexco Gingiva mo˝na rozpoczàç nak∏adanie mas dziàs∏a SR Nexco. Ze 

wzgl´du na ró˝nà gruboÊç, ukrwienie i pigmentacj´,  dziàs∏o ma bardzo ró˝ne kolory. Taki efekt nale˝y uzyskaç równie˝ 

przy pomocy SR Nexco. Dzi´ki indywidualnemu systemowi nak∏adania past w ró˝nym odcieniu dziàs∏a, mo˝na uzyskaç 

naturalnà estetyk´. 

Najpierw nale˝y na∏o˝yç Basic Gingiva 34 jako mas´ podstawowà, poczàwszy od brodawki dziàs∏owej w kierunku modelu. 

Aby uzyskaç odpowiednie wra˝enie g∏´bi, mo˝na zastosowaç masy o bardziej intensywnym kolorze. Dzi´ki temu brodawki  

i dziàs∏o zyskujà bardziej naturalny wyglàd. W kierunku zewn´trznym nak∏ada si´ coraz jaÊniejsze i bardziej przezierne 

masy, co pozwala na uzyskanie naturalnego efektu. Ka˝dà na∏o˝onà warstw´ nale˝y utrwaliç przez 20 sekund przy u˝yciu 

urzàdzenia Quick. 

Jako mas´ podstawowà na∏o˝yç Basic Gingiva BG34 w po∏àczeniu z IG2 i IG4. Charakteryzacja  nast´puje przy pomocy Intensiv Gingiva.

Gotowe uzupe∏nienie pokryte masami translucentnymi Gingiva.
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POLIMERYZACJA OSTATECZNA        

Aby zminimalizowaç warstw´ inhibicyjnà, nale˝y, przed polimeryzacjà w urzàdzeniu Lumamat 100, dok∏adnie na∏o˝yç 

niezbyt grubà warstw´ ˝elu SR. Nast´pnie przeprowadziç polimeryzacj´ ostatecznà w urzàdzeniu Lumamat 100. 

Ostateczne opracowanie SR Nexco Gingiva ogranicza si´ tylko do niewielkich korekt kszta∏tu i wypolerowania powierzchni. 

OPRACOWANIE/POLEROWANIE         

Opracowanie  

Po zakoƒczeniu polimeryzacji nale˝y ca∏kowicie usunàç z uzupe∏nienia ˝el SR pod bie˝àcà wodà. Do opracowywania  

i  nadania struktury, nale˝y u˝yç frezów z w´glika spiekanego i instrumentów do polerowania. Warstw´ inhibicyjnà 

nale˝y usunàç z ca∏ego uzupe∏nienia. 

Do opracowania u˝yç frezów z w´glika spiekanego i instrumentów, pozwalajàcych uzyskaç naturalne  
zag∏´bienia w strukturze dziàs∏a. Na koniec nale˝y wypolerowaç uzupe∏nienie uniwersalnà pastà polerujàcà. 

Na∏o˝yç dok∏adnie, ale niezbyt grubo ˝el SR i przeprowadziç polimeryzacj´ ostatecznà. 

Polimeryzacja ostateczna    Urzàdzenie Czas Program

Utrwalanie segmentu Quick 20 s –

Polimeryzacja ostateczna Lumamat 100 11 min P2

Parametry dla innych urzàdzeƒ polimeryzujàcych – patrz strona 57.
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Polerowanie

Do koƒcowego opracowania powierzchni,  nale˝y u˝yç gumek lub krà˝ków silikonowych. Do polerowania wst´pnego i na 

wysoki po∏ysk u˝ywane sà szczotki z w∏osia koziego, bawe∏niaki i skóra oraz uniwersalna pasta polerujàca. Polerowanie 

wst´pne i na wysoki po∏ysk wykonuje si´ przy niskiej liczbie obrotów i niewielkim nacisku prostnicy. Nie nale˝y u˝ywaç 

polerki. 

Wynik 

 –  W przypadku pozostawienia mikroporowatoÊci na opracowanych powierzchniach licowania, 

mo˝e szybko dojÊç – do powstania nalotu. Z tego te˝ wzgl´du uzupe∏nienie nale˝y wypolerowaç 

bardzo dok∏adnie.

 –  Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na kraw´dzie koron, przestrzenie mi´dzyz´bowe, powierzchnie 

zwarciowe i podparcie prz´s∏a od strony doÊluzówkowej.  
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MOCOWANIE

Estetyczne mo˝liwoÊci mocowania majà istotne znaczenie dla harmonijnego odwzorowania kolorów licowania  

kompozytem laboratoryjnym. W zale˝noÊci od wskazania,  uzupe∏nienia SR Nexco nale˝y mocowaç adhezyjnie,  

samoadhezyjnie lub tradycyjnie.

Prosimy o zapoznanie si´ z odpowiednià instrukcjà pracy.

Materia∏
 

SR Nexco
(bez podbudowy)

SR Nexco
(na podbudowie metalowej)

Wskazanie
Inlay, onlay, licówki, korony  

w odcinku przednim
Korony, mosty

Rodzaj mocowania Adhezyjnie Adhezyjnie Samo-adhezyjnie/tradycyjnie*

Piaskowanie
Czyszczenie Al2O3 

ciÊnieniem maks. 1 bar
 Czyszczenie Al2O3 

zgodnie z wytycznymi producenta stopu

Kondycjonowanie/
silanizacja

60 s 
Monobond® Plus

60 s 
Monobond® Plus

–

System mocujàcy 
Multilink® Automix, 
Variolink® Veneer,

Variolink® II
Multilink® Automix SpeedCEM®, Vivaglass® CEM

Lista dost´pnych produktów mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od kraju 

* W przypadku cementowania tradycyjnego, nale˝y zrezygnowaç z kondycjonowania.

Do tymczasowego mocowania d∏ugoczasowych uzupe∏nieƒ prowizorycznych na podbudowie  z maksymalnym czasem 

u˝ytkowania - 12 miesi´cy,  mo˝na stosowaç cementy tymczasowe zawierajàce tlenek cynku. 

Informacje ogólne 

Droga do celu w labiryncie metod mocowania

Cementation Navigation System - nowa aplikacja multimedialna firmy Ivoclar Vivadent, oferuje lekarzom  

dentystom praktyczne wskazówki orientacyjne i pomocnicze w konkretnych przypadkach dotyczàcych 

mocowania.

www.cementation-navigation.com

CNS
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PARAMETRY POLIMERYZACYJNE  

Urzàdzenie Producent Opaquer Dentin Liner, Incisal, 
Effect, 
Margin

Gingiva Stains SR Connect Polimeryzacja 
ostateczna

Quick 
Lumamat 100

Ivoclar  
Vivadent AG

20 s Quick

 P2/11 min
20 s Quick

 

20 s Quick

 

20 s Quick

 

20 s Quick

 P2/11 min P2/11 min

Spectramat 
Ivoclar  
Vivadent AG

5 min 5 min 2 min 5 min 2 min 2 min 5 min 

Labolight 
LV-III

GC 5 min 2 min 2 min 5 min 2 min 3 min 5 min 

Solidilite V Shofu 3 min 1 min 1 min 3 min 1 min 3 min 5 min

Visio Beta 
Vario 

3M 
7 min 

bez pró˝ni

4x 20 s 
Visio Alfa 

4x 20 s 
Visio Alfa 

4x 20 s 
Visio Alfa

4x 20 s
Visio Alfa

4x 20 s
Visio Alfa

4x 20 s
bez pró˝ni

HiLite 
Heraeus 
Kulzer

180 s 90 s 90 s 90 s 90 s 90 s 180 s

 

 –  Istotne znaczenie ma konserwacja i regularne sprawdzanie dzia∏ania urzàdzenia.

 –  Urzàdzenia przeznaczone do utrwalania: Quick (Ivoclar Vivadent), HiLite pre (Heraeus Kulzer), 

Visio Alfa (3M ESPE), Sublite V (Shofu), Steplight SL-I (GC).
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KO¡COWE POPRAWKI

Poprawki,  np. w przypadku metody Cut-Back lub po polimeryzacji koƒcowej w laboratorium  
protetycznym
Poprawki przy u˝yciu komponentów systemu SR Nexco

1. Obszary wymagajàce poprawek zmatowiç instrumentem diamentowym o grubym nasypie lub dok∏adnie wypiaskowaç  

tlenkiem glinu Al2O3 (80–100 µm, tlenek glinu jednokrotnego u˝ytku) pod ciÊnieniem 2 bary. Piaskowanie poprawia  

przyleganie mechaniczne. Powoduje ono zmatowienie powierzchni i jej znaczne powi´kszenie.

2.  Po wypiaskowaniu usunàç resztki materia∏u piaskujàcego przy u˝yciu spr´˝onego powietrza nie zawierajàcego oleju.

3.  Na wypiaskowanà powierzchni´ nie nak∏adaç ˝adnych p∏ynów Connector, Bonder lub do modelowania.

4.  BezpoÊrednio po wypiaskowaniu na∏o˝yç komponenty SR Nexco i utwardziç ka˝dy segment przez 20 s przy u˝yciu  

urzàdzenia Quick.

5.  Ca∏à powierzchni´ kompozytu pokryç cienkà warstwà ˝elu SR.

6.  Uzupe∏nienie umieÊciç na pinach.

7.  Przeprowadziç polimeryzacj´ ostatecznà (patrz tabela polimeryzacji).

8.  Po zakoƒczeniu polimeryzacji ostatecznej, usunàç ˝el SR pod bie˝àcà wodà. 

9.  Opracowaç i wypolerowaç uzupe∏nienie w sposób opisany wczeÊniej.

Poprawki w jamie ustnej
Je˝eli zachodzi koniecznoÊç dokonania poprawek, mo˝na zastosowaç materia∏ SR Nexco lub materia∏ kompozytowy                            

z mikrowype∏niaczami (np. Heliomolar®). W przypadku wykonywania poprawek innymi kompozytami, podczas polerowania 

mo˝e dojÊç do powstania stopnia, z uwagi na ró˝nà twardoÊç materia∏ów.

Naprawa/Poprawki licowania SR Nexco

Poprawki przy u˝yciu materia∏u SR Nexco lub Heliomolar

1.  OczyÊciç powierzchnie warstwy licujàcej tak, aby by∏a mo˝liwoÊç okreÊlenia koloru.

2.  Koniecznie zastosowaç odpowiednie osuszenie pola zabiegowego, najlepiej u˝ywajàc koferdamu .

3.  Obszary wymagajàce poprawek nale˝y zmatowiç instrumentem diamentowym o grubym nasypie (80–100 µm) przy 

jednoczesnym ch∏odzeniu wodà, a kraw´dzie zukoÊniç. Nast´pnie oczyÊciç uzupe∏nienie wodà i dok∏adnie osuszyç 

spr´˝onym powietrzem.

4.  Nast´pnie na∏o˝yç Heliobond, osuszyç i utwardziç Êwiat∏em przez 10 s (np. Bluephase®).

5.  W kolejnym etapie na∏o˝yç wybranà mas´ SR Nexco  lub Heliomolar i utwardziç Êwiat∏em.

6.  Po zakoƒczeniu polimeryzacji, usunàç nadmiary materia∏u u˝ywajàc odpowiednich wierte∏. 

7.  Wypolerowaç,  u˝ywajàc materia∏u Astropol® lub OptraPol® NG przy jednoczesnym ch∏odzeniu wodà. Koniecznie 

przestrzegaç poszczególnych etapów polerowania, które pozwalajà na uzyskanie g∏adkiej powierzchni z po∏yskiem. 

Naprawa/Poprawki powierzchni metalowych, otoczonych ze wszystkich stron z kompozytem

1.  OczyÊciç ca∏e licowanie, w celu okreÊlenia koloru.

2.  Koniecznie zastosowaç odpowiednie osuszenie pola zabiegowego, najlepiej u˝ywajàc koferdamu .

3.  Obszary wymagajàce poprawek, nale˝y zmatowiç instrumentem diamentowym o grubym nasypie (80-100 µm) stosujàc 

ch∏odzenie wodà, a kraw´dzie kompozytu zukoÊniç. Nast´pnie oczyÊciç uzupe∏nienie wodà i dok∏adnie osuszyç 

spr´˝onym powietrzem. Powierzchni´ metalu mo˝na tak˝e zmatowiç piaskarkà wewnàtrzustnà lub zastosowaç  

silanizacj´, przestrzegaç  przy tym zaleceƒ producenta.

4.  Za pomocà  p´dzelka na∏o˝yç Monobond Plus na powierzchnie, które wymagajà poprawek i pozostawiç na  

60 sekund. Nast´pnie osuszyç spr´˝onym powietrzem nie zawierajàcym oleju.

5.  Na∏o˝yç Heliobond, osuszyç i utwardziç Êwiat∏em przez 10 s (np. Bluephase).

6.  W kolejnym etapie na∏o˝yç wybranà mas´ SR Nexco lub Heliomolar i utwardziç Êwiat∏em.

7.  Po zakoƒczeniu polimeryzacji, usunàç nadmiary materia∏u, u˝ywajà odpowiednich wierte∏. 

8.  Wypolerowaç,  u˝ywajàc materia∏u Astropol  lub OptraPol NG przy ch∏odzeniu wodà. Koniecznie przestrzegaç poszc-

zególnych etapów polerowania, które pozwalajà na uzyskanie g∏adkiej powierzchni z po∏yskiem.

Naprawa ods∏oni´tych powierzchni metalu, które nie sà otoczone z ka˝dej strony kompozytem

1.  Ca∏à  licowanà powierzchni´ oczyÊciç w celu okreÊlenia koloru.

2.  Za∏o˝yç koferdam. 
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3.  Obszary wymagajàce poprawek, nale˝y zukoÊniç na kraw´dziach  instrumentem diamentowym, przy jednoczesnym 

ch∏odzeniu wodà. Powierzchni´ metalu zmatowiç piaskarkà wewnàtrzustnà lub zastosowaç silanizacj´ (przestrzegaç                  

przy tym zaleceƒ producenta). Nast´pnie oczyÊciç uzupe∏nienie wodà i dok∏adnie osuszyç.

4.  Za pomocà  p´dzelka  na∏o˝yç Monobond Plus na powierzchnie, które wymagajà poprawek i pozostawiç na  

60 sekund. Nast´pnie osuszyç spr´˝onym powietrzem nie zawierajàcym oleju.

5.  Na∏o˝yç Heliobond, osuszyç i utwardziç Êwiat∏em przez 10 s (np. Bluephase).

6.  Nast´pnie na∏o˝yç wybranà mas´ SR Nexco  lub Heliomolar i utwardziç Êwiat∏em.

7.  Po zakoƒczeniu polimeryzacji,  usunàç nadmiary materia∏u, u˝ywajàc odpowiednich wierte∏. 

8.  Wypolerowaç,  u˝ywajàc materia∏u Astropol lub OptraPol NG przy jednoczesnym  ch∏odzeniu wodà. Koniecznie 

przestrzegaç poszczególnych etapów polerowania, które pozwalajà na uzyskanie g∏adkiej powierzchni z po∏yskiem.

Modyfikacje koloru/Korekty i uzupe∏nianie SR Nexco Gingiva

Poprawki przy u˝yciu materia∏u SR Nexco

1.  OczyÊciç miejsca imitujàce dziàs∏o, aby by∏a mo˝liwoÊç okreÊlenia koloru.

2.  Obszary wymagajàce poprawek,  nale˝y zmatowiç instrumentem diamentowym o grubym nasypie (80-100 µm), 

oczyÊciç uzupe∏nienie wodà i dok∏adnie osuszyç.

3.  Nast´pnie na∏o˝yç Heliobond, osuszyç i utwardziç Êwiat∏em przez 10 s (np. Bluephase).

4.  Nast´pnie  na∏o˝yç wybranà mas´ SR Nexco lub Heliomolar i utwardziç Êwiat∏em.

5.  Po zakoƒczeniu polimeryzacji,  usunàç nadmiary materia∏u u˝ywajàc odpowiednich wierte∏. 

6.  Wypolerowaç,  u˝ywajàc materia∏u Astropol lub OptraPol NG przy jednoczesnym ch∏odzeniu wodà. Koniecznie 

przestrzegaç poszczególnych etapów polerowania, które pozwalajà na uzyskanie g∏adkiej powierzchni z po∏yskiem. 

  –  Przestrzegaç zaleceƒ zawartych w instrukcjach stosowania dla materia∏ów Heliomolar,  

Monobond Plus, Heliobond.

 –  Do czyszczenia licowania materia∏em SR Nexco,  podczas higieny jamy ustnej,  mo˝na stosowaç 

tylko odpowiednie pasty (np. delikatnej pasty Proxyt®),  która nie powoduje zmatowienia 

powierzchni.

–  Przestrzegaç maksymalnej gruboÊci warstwy SR Nexco (maks. 2 mm, patrz strona 7 – G∏´bokoÊç utwardzania)

–  W przypadku u˝ywania urzàdzeƒ do polimeryzacji o intensywnoÊci Êwiat∏a 650mW/cm2, czas polimeryzacji 

pasty SR Nexco Incisal wynosi  20 sekund a  SR Nexco Dentin  - 40 sekund.

–  Ze wzgl´du na niewielkà gruboÊç utwardzania, opaker powinien byç bardzo cienki (np. nak∏adany za pomocà 

p´dzelka). W ka˝dym przypadku,  konieczne jest na∏o˝enie drugiej warstwy po polimeryzacji Êwiat∏em. 
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TABELA PRZYPORZÑDKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH MAS 

Grupa koloru BL A B C D

Kolor z´ba BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

SR Nexco Liner
BL 1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5

   

clear incisal 

SR Nexco 

Opaquer
BL1/BL2 BL3/BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

SR Nexco Paste 

Margin 
1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5

SR Nexco Paste 

Pontic Fill   
  Pontic Fill

SR Nexco Paste 

Dentin
BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

SR Nexco Paste 

Incisal 
BL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4

SR Nexco Paste 

Effect 

      

Occlusal 

Dentin orange brown

Mamelon

light yellow-orange

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4

Transparent

blue brown-grey orange-grey clear 

SR Nexco Stains  

clear white orange maroon mahogany blue

SR Nexco Paste 

Gingiva 

Gingiva 

Opaquer
pink

Basic 

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 /G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5
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Grupa koloru BL A B C D

Kolor z´ba BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

SR Nexco Liner
BL 1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5

   

clear incisal 

SR Nexco 

Opaquer
BL1/BL2 BL3/BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

SR Nexco Paste 

Margin 
1 2 2 3 4 1 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5

SR Nexco Paste 

Pontic Fill   
  Pontic Fill

SR Nexco Paste 

Dentin
BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

SR Nexco Paste 

Incisal 
BL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4

SR Nexco Paste 

Effect 

      

Occlusal 

Dentin orange brown

Mamelon

light yellow-orange

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4

Transparent

blue brown-grey orange-grey clear 

SR Nexco Stains  

clear white orange maroon mahogany blue

SR Nexco Paste 

Gingiva 

Gingiva 

Opaquer
pink

Basic 

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 /G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 Czy SR Adoro® mo˝na naprawiaç pastà SR Nexco? 

Zasadniczo tak, jednak materia∏y te nie sà dopasowane                     

do siebie kolorystycznie. 

Czy materia∏y SR Nexco sà nieprzezierne dla promieni  

rentgenowskich?

Nie. Materia∏y SR Nexco sà s∏abo widoczne na zdj´ciach  

rentgenowskich.

Czy p∏ynu do modelowania SR mo˝na u˝ywaç jako Êrodka 

adhezyjnego?

Nie. P∏ynu do modelowania SR mo˝na u˝ywaç tylko do zwil˝ania 

instrumentów. Wp∏ywa on niekorzystnie na po∏àczenie i jego zbyt 

du˝a iloÊç mo˝e prowadziç do niepowodzeƒ w pracy.

Czy p∏yn do modelowania SR mo˝e byç stosowany jako  

glazura? 

Nie. Jest to p∏yn do modelowania, a nie glazura.

Czy p∏ynu do modelowania SR mo˝na u˝ywaç                             

do rozcieƒczania?

Nie, poniewa˝ wówczas nie ma gwarancji, ˝e materia∏ b´dzie  

posiada∏ okreÊlonà odpornoÊç. Poza tym p∏yn powoduje  

niejednorodnoÊç materia∏u, co ostatecznie prowadzi do  

niepowodzenia.

Jak nale˝y przechowywaç SR Link?

SR Link nale˝y przechowywaç w lodówce (2–8°C).

Na jakich podbudowach mo˝na u˝ywaç SR Link?

– Na stopach zawierajàcych do 90% z∏ota, palladu i platyny.

– Na stopach zawierajàcych do 50% miedzi i/lub srebra

– Na stopach metali nieszlachetnych

– Na tytanie i stopach tytanu  

Czy SR Link mo˝na u˝ywaç na bio-stopach nie zawierajàcych 

du˝ej iloÊci z∏ota i miedzi oraz na strukturach  

galwanizowanych?

Ze wzgl´du na wysokà zawartoÊç metali szlachetnych (Au, Pt, Pd, 

Ag) bio-stopów i z∏ota (99,9%) w strukturach galwanizowanych,  

nie mo˝na w ich przypadku stosowaç materia∏u SR Link. Zasadniczo 

po∏àczenie ze stopami zawierajàcymi miedê jest lepsze, ni˝ ze stopami 

bez miedzi.

Na co nale˝y zwróciç uwag´ podczas piaskowania?

Nale˝y u˝ywaç Al2O3 o ziarnistoÊci 80–100 µm. CiÊnienie jest 

uzale˝nione od u˝ywanego stopu.  

Czy pasty SR Nexco (o g´stej i rzadkiej konsystencji) mo˝na 

ze sobà mieszaç?

Ze wzgl´du na powstawanie p´cherzy powietrza i ró˝nà odpornoÊç,  

past tych nie mo˝na ze sobà mieszaç. SR Nexco nie mo˝na u˝ywaç  

i mieszaç z innymi  materia∏ami do licowania. 

Jak grubà warstw´ pasty SR Nexco mo˝na na∏o˝yç?

Nie nale˝y przekraczaç gruboÊci warstwy 2 mm w obszarze  

siecznym i na powierzchniach zwarciowych. 

Czy materia∏ SR Nexco Stains mo˝na na∏o˝yç na powierzchni´  

uzupe∏nienia?

SR Nexco Stains nale˝y zawsze przykryç warstwami mas Incisal lub 

Transpa, poniewa˝ nie sà one odporne na Êcieranie i mo˝e si´ na 

nich odk∏adaç p∏ytka bakteryjna.  

Czy w przypadku wykonywania poprawek w obr´bie  

licowania materia∏em SR Nexco,  konieczne jest stosowanie 

p∏ynów Connector i Bonding?

Aby skorygowaç gotowe ju˝ uzupe∏nienia SR Nexco, wystarczy  

zmatowiç i wypiaskowaç powierzchni´.

W jakich urzàdzeniach mo˝na przeprowadzaç polimeryzacj´ 

SR Nexco?

Pasta SR Nexco mo˝e byç polimeryzowana w urzàdzeniu Lumamat 

100 lub Targis Power Upgrade oraz w najbardziej popularnych 

urzàdzeniach polimeryzacyjnych, które zosta∏y przebadane przez 

firm´ Ivoclar Vivadent i wymienione w tabeli polimeryzacyjnej.

Co mo˝e si´ zdarzyç,  je˝eli nie zostanà zachowane 

g∏´bokoÊci utwardzania?

W przypadku nieprzestrzegania zalecanych g∏´bokoÊci utwardzania,  

materia∏ nie  zostanie w pe∏ni spolimeryzowany i mo˝e dojÊç  

do odprysków. 
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W jakiej odleg∏oÊci od lampy urzàdzenia Quick nale˝y 

utrwalaç poszczególne segmenty?

Im mniejsza odleg∏oÊç obiektu od lampy, tym mocniejsze jest 

utwardzenie materia∏u.

Czy zawsze trzeba u˝ywaç ˝elu SR?

W przypadku polimeryzacji pasty SR Nexco, nale˝y zawsze u˝ywaç 

˝elu SR. W przeciwnym razie powsta∏a warstwa inhibicyjna jest zbyt 

gruba i mo˝e mieç wp∏yw na niepowodzenie kliniczne.

Czy SR Connect mo˝na u˝ywaç z SR Adoro i Telio?

Tak. SR Connect mo˝na stosowaç na wszystkich tworzywach  

sztucznych PMMA,  polimeryzujàcych na zimno lub goràco,  

na które nak∏adany jest kompozyt Êwiat∏outwardzalny.

Czy nale˝y nakładaç zawsze SR Nexco Retention Flow?

Nie, nakładanie SR Nexco Retention Flow jest tylko opcjà.  

JakoÊç polimeryzacji standardowego opakera jest odpowiednia  

w warstwach jakie zazwyczaj sà nakładane. Co gwarantuje  

prawidłowe połàczenie materiału SR Nexco z podbudowà.  

SR Nexco Retention Flow jest bardziej płynny od opakera, co ułatwia 

wypełnienie podcieni stworzonych przez elementy retencyjne, tym 

samym zwi´ksza si´ utrzymanie warstwy licujàcej na powierzchni 

metalowej podbudowy.
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