nowe dna
CERAMIKI SZKLANEJ
O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
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nowe dna
PEŁNEJ CERAMIKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Wraz z Frauenhofer Institut oraz firmą VITA opracowaliśmy
nową klasę materiałową dla ceramiki szklanej o wysokiej
wytrzymałości, zbudowaną z krzemianu litu wzmacnianego
tlenkiem cyrkonu, o nazwie ZLS (Zirkonverstärktes

zls

Lithium-Silikat).
Znakomite zalety materiału ZLS wynikają z jego
wyjątkowej mikrostruktury.

Cechy ZLS
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Duża zawartość szkła

10% tlenku cyrkonu

Wysoka translucencja,
opalescencja, fluorescencja

Duża średnia wytrzymałość
na zginanie

Bardzo małe kryształy
krzemianu litu
Bardzo drobna mikrostruktura

Porównanie mikrostruktury

ZLS

LS2

Dzięki włączeniu do
mikrostruktury 10% tlenku
cyrkonu w materiale ZLS
uzyskano cztery razy
mniejsze kryształy
krzemianu litu. Rezultatem
tego jest bardzo drobna
mikrostruktura z dużym
udziałem szkła, wykazująca
wysoką średnią wytrzymałość na zginanie.

2

Szło z całkowicie rozpuszczonym
tlenkiem cyrkonu

Szkło

Kryształy krzemianu litu
500 – 700 nm

Kryształy dwukrzemianu litu
2000 – 4000 nm

Kliniczne zalety materiału ZLS
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Estetyczny

Wytrzymały

Szybki

z efektem kameleona
i opalizacji

dla bezpieczeństwa
i długotrwałej stabilności

wydajna obróbka w
najkrótszym czasie

Aby wykorzystać te wszystkie zalety w
gabinecie i laboratorium, opracowaliśmy na
bazie materiału ZLS nowy system pełnej
ceramiki o wysokiej wytrzymałości:
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ESTETYCZNY
WYTRZYMAŁY, SZYBKI
CELTRA została poprzez mikrostrukturę opartą na trzech filarach funkcyjnych
celowo tak zaprojektowana i składa się z trzech kryształów: metakrzemianu
litu, dwukrzemianu litu i fosforanu litu.

CELTRA to udane uzupełnienia pełnoceramiczne ...
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... o wyjątkowej estetyce

... o znakomitej wytrzymałości

Zwiększona ilość szkła podnosi widocznie
wrażenie estetyczne. Dopiero wtedy dzięki
większej głębi opalescencja i fluorescencja
mają pole do popisu.

Tlenek cyrkonu rozpuszczony prawie do
cząsteczek atomowych nie jest w stanie
przyćmić szkła lecz wzmacnia szklaną matrycę
materiału. Wraz z kryształami ceramiki szklanej
pojawia się bardzo duża wytrzymałość.

Obciążenie niszczące na korony
zębów przednich
MEDIANA OBCIĄŻENIA NISZCZĄCEGO [N]

Opalescencja

800

725

766

700
600
485

500
400

372

300
200
100
0
CELTRA

Przed sezonowaniem
Po sezonowaniu
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e.max

Vita Mark II

Kąpiele w zmiennej
temperaturze 5°C na 55°C,
6000 godzin, potem 1,2 mln
cykli żucia przy obciążeniu 70N.

Źródło: S. Rues, D Müller, M. Schmitter, Uniwersytet Heidelberg 2012, dane
dostępne na życzenie.
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... w najkrótszym czasie

Bez dodatkowych inwestycji !

Bardzo małe kryształy ceramiki szklanej
(<1µm) umożliwiają szlifowanie uzupełnień w
skrystalizowanych blokach koloru zęba
Dodatkowe wypalanie krystalizacyjne, jak w
przypadku dwukrzemianu litu, nie jest
konieczne.

W laboratorium czy gabinecie nie są
konieczne dodatkowe inwestycje w nowy
sprzęt. Doskonale sprawdzają się te same
piece do ceramiki i maszyny szlifujące, które
używane były do tradycyjnych kostek Cerec.

Bez dodatkowych inwestycji w sprzęt
Bez dodatkowych inwestycji w program
Optymalna podatność na obróbkę

Bez dodatkowych inwestycji w produkty
uzupełniające

W ten sposób możliwe jest szybkie
rozwiązanie w gabinecie.
Doskonałą estetykę można zindywidualizować
farbkami, a wytrzymałość podwyższyć poprzez wypalanie glazurujące.
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SYSTEM CELTRA
PRZEGLĄD
CELTRA dla laboratoriów dentystycznych

laboratorium

wstępnie
skrystalizowana,
wysoka wytrzymałości
420 MPa.

Wysoka wytrzymałość
360 MPa, trzypunktowe
mosty do przedtrzonowców,
łatwe do obróbki, łatwe do
polerowania.
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Indywidualizacja dzięki
ceramice licującej lub farbkom,
licowanie techniką Cut-Back
lub malowanie.

CELTRA dla gabinetów lekarskich

GABINET LEKARSKI

Kostki skrystalizowane,
wysoka wytrzymałość
210 MPa, z wypalaniem
glazurującym 370 MPa.

Optymalnie dopasowany,
klinicznie sprawdzony

system
cemento
- wania

Cerec - etapy pracy w gabinecie lekarskim

CAD

CAM

blok CAD/CAM

CEMENTOWANIE

CEREC AC

CEREC MC XL

CELTRA DUO

Calibra Automix
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CELTRA Duo

JEDEN BLOK –
DWIE MOŻLIWOŚCI

1
Minimum nakładu pracy

Szlifowanie

Polerowanie

Cementowanie

Wynik kliniczny
Wyraźnie większa odporność na zginanie niż w przypadku ceramiki szklanej,
w takim samym czasie i bez użycia dodatkowego sprzętu.

CELTRA

14:30 MIN

CERAMIKA -

210 MPa

13:00 min

MPA

SZKLANA

MIN

MPA

DUO

MIN

Korona na trzonowiec, bloczek C14, standardowy program szlifowania

120 MPa

Szlifowanie

WYRAŹNIE WYTRZYMALSZA NIŻ
CERAMIKA SZKLANA W TYM SAMYM CZASIE.
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2
Zmaksymalizowana odporność na zginanie

Szlifowanie

Glazurowanie

Cementowanie

Wynik kliniczny
Odporność na zginanie wysoce wytrzymałego dwukrzemianu litu i skrystalizowanej kostki
CELTRA DUO w kolorze zęba, wzmocnionej krótkim wypalaniem glazurującym.

CELTRA

14:30

13:00
27:30 MIN

KRZEMIAN
LITU

370 MPa

13:30

24:20

13:00
50:50 MIN

MPA

DWU-

MIN

MPA

DUO

MIN

Korona na trzonowiec, wielkość kostki C14, standardowy program szlifowania

360 MPa

Szlifowania

Krystalizacja

Wypalanie glazurujące

W WYRAŹNIE KRÓTSZYM CZASIE TAKA
SAMA WYTRZYMAŁOŚĆ JAK W PRZYPADKU
DWUKRZEMIANU LITU.
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Notatki
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