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Broszura dla pracowni protetycznej



Stworzony by 
się wyróżniać.

Celtra to nowa generacja wysoce wytrzymałej 
ceramiki szklanej z krzemianu litu wzmacnianego 
tlenkiem cyrkonu (ZLS).

Wskazania

 › Licówki okluzyjne

 › Cienkie licówki

 › Licówki

 › Wkłady (inlay)

 › Nakłady (onlay)

 › Korony w odcinku przednim i bocznym

 › Mosty 3-punktowe w odcinku przednim

 › Mosty 3-punktowe do drugiego zęba 
przedtrzonowego jako ostatniego filaru

 › Korony, korony zblokowane i mosty 
3-punktowe do drugiego zęba 
przedtrzonowego jako ostatniego filaru 
na łączniku implantoprotetycznym

Celtra® Press

Zdjęcia: Hans-Jürgen Joit, Linie Düsseldorf Dental, Düsseldorf

Film dotyczący zastosowania Celtra Press

Nowy materiał Celtra Press reprezentuje 
niewątpliwie następną generację wysoce 

wytrzymałych ceramik szklanych. 
Ulepszona witalność i wierność kolorów 

nadają uzupełnieniom wyjątkową 
opalescencję oraz optymalną przezierność.

”dr Izchak Barzilay DDS, Cert. Prostho., MS, FRCD(C) 
Kierownik Oddziału Protetyki i Stomatologii 

Zachowawczej, Mount  Sinai Hospital 
Toronto | ON | Kanada
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Realistyczna opalescencja i przezierność materiału 
Celtra Press w świetle słonecznym

Zalety materiału Celtra Press

 + Niepowtarzalna, fascynująca estetyka. 

 + Niezawodna wytrzymałość.

 + Wydajność, która się opłaca.

 + Prostota tam, gdzie jest to ważne.



Niepowtarzalna,
fascynująca 
estetyka.

 + Zaskakujący efekt kameleona 
zapewniający doskonałe dopasowanie 
optyczne in vivo

 + Idealna równowaga między 
przeziernością a naturalną 
opalescencją (naturalna witalność)

 + Naturalna opalescencja ogranicza efekt 
szarzenia materiału w jamie ustnej 
pacjenta

 + Doskonałe odwzorowanie kolorów VITA

Jedyny materiał zapewniający 
najwyższy poziom estetyki 
przypominającej naturalne zęby

Zastosowanie Celtra Press – estetyka nie do odróżnienia od 
sąsiednich zębów.

EFEKT KAMELEONA 
Dopasowanie optyczne in vivo

Celtra® Press

Właściwości materiału Celtra pozwalają 
technikowi skupić się bardziej na 

morfologii. Efekt opalescencji wygląda 
w jamie ustnej po prostu doskonale, a 
korona staje się identyczna z zębami.

”Hans-Jürgen Joit 
Linie Düsseldorf Dental 

Düsseldorf | Niemcy
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NAJWYŻSZY POZIOM ESTETYKI
Wierne odwzorowanie naturalnego uzębienia

Sytuacja wyjściowa Uzupełnienie ostateczne wykonane z materiału Celtra Press – 
nie do odróżnienia od naturalnych zęb.w

Naturalna witalność Celtra Press  
Idealna równowaga między przeziernością i  
naturalną opalescencją przy monolitycznym 

uzupełnieniu z materiału Celtra Press.
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Niezawodna 
wytrzymałość.

Mam pełne zaufanie do Celtra Press, 
ponieważ zapewnia znacznie większą 

wytrzymałość niż inne materiały – 
ponad 500 MPa. Wyjątkowo duża 
wytrzymałość na pękanie została 
udokumentowana w badaniach 

prowadzonych przez uniwersytety 
w Heidelbergu i Ratyzbonie.

”dr Mischa Krebs 
Alzey | Niemcy

PORÓWNANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA 
ZGINANIE*

E.max po 
wypaleniu 

glazury

Ceramika 
szklana 

skaleniowa

Celtra Press z 
wypalaniem 
power firing

Celtra® Press

 + Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie 
wynosząca >500 MPa i gwarantująca 
niezawodne wyniki nawet w 
przypadku trzypunktowych mostów 
w odcinku przednim oraz do 2. zęba 
przedtrzonowego

 + Doskonała szczelność brzeżna – 
zwiększa swobodę pracy w 
skomplikowanych przypadkach

 + Wyjątkowa lejność materiału (mniejsze 
mikrokryształy ZLS)

Wyjątkowa lejność i 
 wytrzymałość Celtra® Press 
zwiększają swobodę  pracy 
nad uzupełnieniem w 
 złożonych przypadkach.

* Trzypunktowy test wytrzymałości na zginanie



– 7 –

Cienka jak ostrze noża krawędź korony z Celtra Press.Trzypunktowy most Celtra Press: doskonała lejność materiału 
pozwala uzyskać cienkie, ale bardzo wytrzymałe krawędzie a 
tym samym oraz niezawodne rezultaty.

WYŚMIENITA JAKOŚĆ BRZEŻNAWYJĄTKOWA LEJNOŚĆ I 
WYTRZYMAŁOŚĆ

Niezawodne mosty trzypunktowe 



Wprowadzenie Celtra Press do naszego 
laboratorium było wyjątkowo łatwa – 

instrukcja użytkowania jest napisana w 
sposób jasny i przejrzysty, a wszystkie 

etapy robocze są zrozumiałe.
Osoby pracujące ceramiką tłoczoną 

poradzą sobie z tym nowym materiałem 
bez problemu.

”Markus Girardi 
Girardi Zahntechnik 

Ludwigsburg | Niemcy 

Wydajność, 
która się 
opłaca.

Dwukrzemian litu
Piaskowanie po uwolnieniu z 
masy – warstwa reakcyjna 

Celtra Press
Piaskowanie po uwolnieniu z 
masy – brak warstwy reakcyjnej

PORÓWNANIE WARSTWY REAKCYJNEJ

Celtra® Press

 + Znana, ale szybsza procedura = 
zwiększona produktywność 

Materiał o niskiej lepkości i wyśmienitej 
lejności, wymagany tylko jeden kanał dla 
trzypunktowego mostu.

 + Mniej etapów pracy

Minimalna warstwa reakcyjna w przypadku 
stosowania masy osłaniającej Celtra Press, 
szybkie i łatwe polerowanie.

Właściwości Celtra® Press 
oszczędzają czas i pieniądze

Odcinanie trzypunktowego mostu Celtra Press – konieczny tylko 
jeden kanał, gładka powierzchnia.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU



– 9 –

4 punkty z 32-punktowego 
uzupełnienia wykonanego 

z Celtra Press 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRZY TRZYPUNKTOWYM MOŚCIE

Konwencjonalny 
LS2

Celtra 
Press

Oszczędność czasu do 
50 minut

2 4 120 60 30 10

4 20 60 30 10–30 10 4 415

Dołączenie 
kanałów

Zatopienie w 
masie osłaniającej

Wygrzewanie 
wstępne Tłoczenie

Uwolnienie  
z masy

Usunięcie 
warstwy 

reakcyjnej
Odcięcie 
kanałów

Obróbka
Okluzja

Dołączenie 
kanału

Zatopienie 
w masie 

osłaniającej

Wygrzewanie 
wstępne

Tłoczenie Uwolnienie 
z masy

Odcięcie 
kanału

Obróbka



Prostota tam, 
gdzie jest to 
ważne.

Uważam, że Celtra jest fantastycznym 
rozwiązaniem, ponieważ po prostu 

pasuje, wykorzystywanie pojedynczego 
kanału i tłoczenie powodują, że 

praca jest łatwa (zamiast prosta) i 
bezpieczna, ponieważ prawie nie ma 
warstwy reakcyjnej, którą należałoby 
usunąć, oraz faktycznie uzyskuje się 

zamierzony kolor.

”
Thomas Bartsch 

TRIODONT Zahntechnik GmbH 
Eschweiler | Niemcy

DOKŁADNA REPRODUKCJA 
KOLORU 
Kilka kolorów w zupełności wystarcza

Wierność kolorów, optymalna przezierność – odwzorowanie 
wszystkich kolorów VITA - za pomocą tylko sześciu ingotów 
Celtra Press.

Celtra® Press
PROSTA I NIEZAWODNA 
KONCEPCJA FARB DO MALOWANIA

Nowa koncepcja pomaga w redukcji 
magazynowania i pokrywa 100% palety kolorów

Więcej znaczy mniej

C1
C2

C3

C4

D2

D3

D4

A1
A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

Celtra Press 
6 z 16

 + Łatwy i bardziej precyzyjny wybór 
ingotów. (a resztę wykreślic) – mniej 
kolorów odwzorowuje więcej odcieni

 + Odpowiedni kolor ingota – minimalna 
potrzeba dostosowywania odcienia, 
jasności kolorów, nasycenia koloru

 + Prosta i niezawodna koncepcja farbek 
do indywidualizacji 

 + Inteligentny dobór koloru + prosty 
system farbek do indywidualizacji = 
100% odwzorowanie odcienia
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IDEA INDYWIDUALIZACJI UZUPEŁNIEŃ Z CELTRA PRESS ZA POMOCĄ FARBEK
Tabela kolorów Celtra Press i farbek Dentsply Sirona Universal Stains

Kolor zadany Kolor początkowy 
ingota Farbka Body Farbka szkliwna Materiał imitujący 

słupek

A1 A1 Tylko glazura F1

A2 A2 Tylko glazura F12

A3 A3 Tylko glazura F10

A3.5 A3 Stain 1 z i2 i2 F9

A4 A3 Stain 3 i szary i2 F7

B1 B1 Tylko glazura F1

B2 B1 Stain 2 i1 F11

B3 A2 Stain 2 i1 F8

B4 A3 Stain 2 i1 F8

C1 C1 Tylko glazura F3

C2 C1 Stain 2 i2 F4

C3 C1 Stain 3, olive & i szary i1 F5

C4 A3 Stain 3 i szary i1 F6

D2 D2 Tylko glazura F2

D3 C1 Stain 4 i1 F2

D4 C1 Stain 4 i olive i2 F3

Wskazówka:
Efekt końcowy jest bardziej naturalny podobnie jak powierzchnia okluzyjna, jeśli rozpoczynamy charakteryzację kolorami jaśniejszymi 
przechodząc stopniowo do ciemniejszych.

WEWNĘTRZNE ZABARWIENIE 
INDYWIDUALIZACJA FARBKAMI



Wysoka 
estetyka 
licowania.

Celtra Press jest doskonałym materiałem na 
podbudowy, ułatwiającym codzienną pracę 

technika dentystycznego. Posiada wspaniałe 
właściwości optyczne a przez to nadaje 

uzupełnieniu witalności. Poszczególne masy do 
licowania są dopasowane wysyceniem koloru 
i przeziernością, co zapewnia pracy naturalny 

wygląd i estetykę.

”
Darryl Millwood 

Dental-Labor-Gemeinschaft Millwood OHG 
Murnau | Niemcy

WŁAŚCIWOŚCI 

 + Wszystkie 16 kolorów A do D

 + Pełen asortyment mas o różnych efektach 
(Chromatic, Hue, Gingival)

Nadchodzące ulepszenia

 + Kompatybilność z tlenkiem cyrkonu 

 + Wszystkie 26 kolorów kolornika 3D Master oraz 
kolory bleach

Dalsze zalety

 + Odpowiednia wielkość cząsteczek ułatwia 
nakładanie warstw i uzyskanie odpowiedniego 
schematu odbudowy

 + Masy korekcyjne mogą być nanoszone i 
wypalane wraz z glazurą/farbkami lub po 
wypaleniu glazury/farbek.

Celtra Ceram skaleniową ceramiką niskotopliwą, 
wzmacnianą leucytami, idealną do licowania 
Celtra Press oraz konwencjonalnych struktur z 
krzemianu litu.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej  
25-500°C: 9,0 × 10-6 K-1

Celtra® Ceram

 + Kompleksowy system ceramiki do 
licowania.

 + Zoptymalizowany do adhezji na  
ceramika idealna do licowania struktur  
z Celtra Press i dwukrzemianu litu. Nie 
jest wymagane wypalanie typu wash.

 + Doskonałe właściwości zapewniają stabilność 
oraz niezawodny wynik za każdym razem, 
nawet po kilku cyklach w piecu.

 + Wysoka wierność kolorów

Celtra Ceram – estetyka na 
najwyższym poziomie
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Nowatorska formuła bazy skaleniowej pozwala osiągać niezawodne, 
stabilne i wytrzymałe licowanie także po kilkukrotnym wypaleniu.

Wysoka wierność kolorów. Mniej poprawek, większa 
przewidywalność.

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI
Wyjątkowo stabilne rezultaty

WIERNOŚĆ KOLORÓW
Za każym razem naturalny wygląd licowania

Przezierność materiału Celtra Press naśladująca 
prawdziwe zęby w połączeniu ze zbalansowanym 

nasyceniem koloru i jasnością tworzą naturalny 
wygląd uzupełnienia.



1 2

3 4

5 6

EE5-Sky

EE6-Ivory EE4-Fog

EE5-Sky

E2-Light

E02-Light

E3-Medium

E2-Light

Indywidualna struktura warstw.

W celu zapewnienia lepszej widoczności masy ceramiczne zostały zabarwione.
Rzeczywiste kolory mas mogą się zatem r.żnić od przedstawionych na ilustracjach.

Celtra® Ceram
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9 10

11 12

EE1-Sunrise

E2-Light

E3-Medium EE6-Ivory

E5-Sky
EE4-Fog

E02-Light

E2-Light
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13 14

1515 16

17

Celtra® Ceram

Indywidualna struktura warstw

E3-Medium

EE1-Sunrise

E4-Transparent

E02-Light
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Masa osłaniająca Celtra Press Investment została 
opracowana specjalnie dla materiału Celtra 
Press. Połączenie wykreślić. Wyjątkowa lejność 
materiału (wynikającej z unikalnej mikrostruktury) 
w połączeniu z mało reaktywną masą osłaniającą 
wyklucza tłoczenia – a tym samym lepiej 
dopasowane uzupełnienia protetyczne, które 
wymagają tylko minimalnego oczyszczenia przed 
zakończeniem pracy.

Masa osłaniająca Celtra® 
Press Investment

 + Materiał o niskiej lepkości oszczędza czas 

 + Minimalna warstwa reakcyjna (bez 
konieczności usuwania warstwy 
reakcyjnej) 

 + Precyzyjne sterowanie rozszerzalnością 
(dokładne dopasowanie)

 + Gładkie powierzchnie (szybka obróbka) 

 + Szybkie nagrzewanie (oszczędność czasu)

 + Doskonała podatność na obróbkę 
(powtarzalne wyniki) 

 + Do wszystkich ceramik tłoczonych 
(uniwersalne zastosowanie)

Perfekcyjne tłoczenie 
także w przypadku 
bardzo złożonych i 
cienkich uzupełnień 
protetycznych.

Ten produkt to najlepsza ceramika do 
tłoczenia, z jakiej kiedykolwiek korzystałem!

”Carlos Montaner 
Montaner Dental Studio 

Apex | NC | USA

Celtra® Press Investment
DOPASOWANE 
WYTŁACZANIE
Połączenie Celtra Pess z jego masą osłaniająca 
umożliwia wykonywanie niezwykle cienkich 
uzupełnień protetycznych również w złożonych 
przypadkach.
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Tylko jeden kanał dla trzypunktowego mostu Minimalna 
warstwa reakcyjna, łatwe piaskowanie, bez konieczności 
stosowania toksycznych kwasów.

WYJĄTKOWA LEJNOŚĆ



Wax up

Celtra® TwisTec

Szybkie i łatwe 
polerowanie

 + Wosk podkładowy Celtra® 

Jasnopomarańczowy wosk 
przyszyjkowy i podkładowy 
nadaje się ze względu na swoją 
niską kurczliwość z jednej strony 
do podbudowania ubytków, a z 
drugiej strony do zaznaczania 
granic preparacji koron i 
wkładów koronowych.

 + Wosk modelowy Celtra® 

Jasnoniebieski wosk modelowy 
cechuje się optymalną 
twardością oraz wyróżnia 
się wysoką dokładnością 
pozycjonowania.

 + Dentsply Sirona Wax

Dentsply Sirona Wax jest 
wysokogatunkowym woskiem 
przeznaczonym do frezowania 
w urządzeniach  CAD/CAM. 
Wosk wypala się bezresztkowo, 
ułatwia uwalnianie z masy 
osłaniającej. 

 + Dla wszystkich materiałów 
ZLS, np. Celtra® Duo oraz 
Celtra® Press 

 + Swoim zastosowaniem 
pokrywa prawie wszystkie 
etapy obróbki od 
szlifowania do polerowania 
na wysoki połysk 

 + Instrumenty o długiej 
żywotności i wysokiej 
jakości 

ŁATWA OBRÓBKA
Nowy zestaw Celtra TwisTec Set został stworzony specjalnie do 
obróbki krzemianu litu wzmacnianego tlenkiem cyrkonu (ZLS).

Wosk podkładowy Celtra

• Optymalny kontrast koloru z barwą wosku do 
modelowania

• Wypala się bezresztkowo

• Temperatura krzepnięcia 61°C

• Bazuje wyłącznie na składnikach organicznych

Wosk modelowy Celtra

• Optymalny kontrast koloru z barwą wosku 
podkładowego i podkładowego

• Wypala się bezresztkowo

• Temperatura krzepnięcia 64°C

• Bazuje wyłącznie na dodatkach organicznych

Dentsply Sirona Wax

• Wypalanie bezresztkowe w 100%

• Idealny do technologii odlewniczej i wtryskowej

• Niewielkie zużycie narzędzia podczas frezowania

• Znakomita podatność na obróbkę

Celtra® Press
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Cementowanie

 + Całkowicie adhezyjne 
(Calibra Ceram)

 + Samoadhezyjne (Calibra 
Universal)

 + Glasjonomer 

Ostateczne cementowanie 
uzupełnień protetycznych jest 
możliwe w sposób całkowicie 
adhezyjny, samoadhezyjny lub 
również przy użyciu cementów 

glasjonomerowych. Stanowi 
to dużą zaletę w naszym 

gabinecie, gdzie pracuje kilku 
lekarzy. Każdy z nich preferuje 

inne techniki cementowania 
i w ten sposób możliwe 

jest zachowanie sprawnie 
funkcjonujących procesów.

”
dr Frank Zastrow M.Sc.

Wiesloch | Niemcy

CEMENTOWANIE 

Dla uzupełnień protetycznych Celtra Press można 

zależnie od wskazań wybrać cementowanie 

samoadhezyjne lub całkowicie adhezyjne. Sprawdzone i 

kompatybilne adhezyjne systemy wiążące dostępne są 

jako część oferty produktów Dentsply Sirona. Cementy 

dostępne są jako oddzielny produkt.

Samoadhezyjny
Całkowicie 
adhezyjny

Glasjonomer

Wkłady 
koronowe 
(inlays)

R ZR –

Nakłady 
koronowe 
(onlays)

R ZR –

Licówki – ZR –

Korony ZR ZR R

Mosty R ZR R

R = rekomendowane
ZR = zdecydowanie rekomendowane

Wytrawianie trzypunktowego mostu Celtra Press

Celtra® Press



„Materiał ten poddaje się bardzo 
łatwo obróbce, ceramika do 

licowania jest bardzo homogenna i 
cechuje się małą kurczliwością

„Bardzo ładny system pozwalający 
uzyskać wspaniałe wyniki.”

„Łatwa obróbka, znakomite i 
powtarzalne wyniki!“

„Super!“

„Farby i glazura do prac 
pełnokonturowych sprawdzają się 

bardzo dobrze.”

„Ogólnie bardzo ładny produkt.“

„Przezierność zwiększa  
się wraz z połyskiem!“

„Uzupełnienia pełnokonturowe 
wyglądają bardzo atrakcyjnie.“

„Bardzo ładnie wygląda.“

„Uzupełnienia pełnokonturowe 
wyglądają bardzo atrakcyjnie.”

„Uzupełnienia protetyczne 
wyglądają świetnie. Cała 

odbudowa jest bardzo solidna!“

„Świetna masa osłaniająca... 
Najlepsza!“

„Przekroczyła nasze oczekiwania!“

Ocena przez 
użytkowników - 
międzynarodowy 
test praktyczny

Wyniki zakończonego 
w 2016 roku testu 
praktycznego.

Opinie klientów
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Obróbka materiału jest znakomita: 
jego wspaniała lejność ułatwia cały 

proces i pomaga zaoszczędzić 
czas. Konieczny jest tylko jeden 
kanał, co znacznie ułatwia pracę, 
a dzięki nowoopracowanej masie 

osłaniającej Celtra Press investment 
powstaje tylko minimalna warstwa 

reakcyjna, czego efektem jest 
uzyskanie wyjątkowo gładkiej 

powierzchni. Szybkie nagrzewanie 
i bardzo precyzyjne sterowanie 

rozszerzaniem zapewnia doskonałe 
dopasowanie i znacząco krótszy 

czas wykonania w laboratorium. W 
skrócie: znacznie większa wydajność 

w laboratorium.

”Markus Stork 
Stork Zahntechnik

Braunschweig | Niemcy

WNIOSKI EKSPERTÓW

Zarówno ceramika do tłoczenia, 
jak również do licowania były 

bardzo przyjazne w obróbce dla 
użytkownika. Prostota pracy z 

obydwoma materiałami i wynikająca 
z niej oszczędność czasu oraz 

doskonałe wyniki estetyczne były 
kluczowym czynnikiem podjętej 

przeze mnie decyzji o stałym 
stosowaniu Celtra Press.

”Andreas Kahl 
Creativ Zahntechnik

Darmstadt | Niemcy

Zarówno ceramika do tłoczenia, 
jak również do licowania były 
bardzo przyjazne w obróbce 

dla użytkownika. Łatwość pracy 
obydwoma materiałami i wynikająca 

z niej oszczędność czasu oraz 
doskonałe wyniki estetyczne były 
kluczowym czynnikiem podjętej 

przeze mnie decyzji o stałym 
stosowaniu Celtra Press.

”Werner Gotsch 
Dental Studio Gotsch

Marktleuthen | Niemcy

Dzięki dokładnemu odwzorowaniu 
kolorów i minimalnej warstwie 
reakcyjnej udało nam się bez 

problemu włączyć do naszych 
procedur Celtra Press, co znacząco 

ułatwiło naszą pracę. Naturalna 
opalescencja oraz efekt kameleona 
prowadzą do znakomitych efektów 

końcowych.

”Chess Moore, CDT 
Aesthetic Reconstruction 

Hattiesburg | MS | USA
 

Opalescencja !!! 
Opalescencja !!! 
Opalescencja !!!

Osiągalna estetyka klasy 
premium, połączona z najwyższą 
wytrzymałością i dokładnością 

dopasowania.

”Trevor Laingchild R.D.T. AAACD
Toronto | ON | Kanada

Burlington | ON | Kanada 

Dzięki szczególnej mikrostrukturze 
zapewniającej wytrzymałość 

>500 MPa Celtra Press jest materiałem 
bezpiecznym i niezawodnym. 

Połączenie niezawodnej wytrzymałości 
i wyjątkowego efektu kameleona 
pozwala wykonywać uzupełnienia 

protetyczne harmonizujące z 
naturalnym uzębiniem.

”Edwin Kee, MCDT, TE 
Associate Professor 

LSU School of Dentistry 

New Orleans | LA | USA



Inteligentne portfolio produktów.

System  
Celtra® Press

Perfekcyjne właściwości estetyczne, wyrazisty 

efekt kameleona oraz wierne odwzorowanie 

kolorów materiału Celtra Press umożliwiają 

skuteczne odzwierciedlenie wszystkich kolorów 

VITA za pomocą ograniczonego asortymentu 

materiałów. Stosując dodatkowo farby Dentsply 

Sirona Universal Stains, można również z 

łatwością uzyskać także ciemne kolory.

Oznacza to
większą wydajność i oszczędność 
kosztów w laboratorium!



SMART SHADE SYSTEM 
Reduces inventory costs and simplifies shade selection

Translucency Shade Individualization technique

Incisal (inlay, onlay, veneer) HT I1 I2 I3 Glaze

Full Contour (posterior) MT A1 A2 A3 B1 C1 D2 Stain & Glaze

Cut-back (anterior) LT A1 A2 A3 B1 C1 D2 Build-up Stain & Glaze
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INTELIGENTNY SYSTEM KOLORÓW 
Obniża koszty magazynowania i ułatwia wybór kolorów

Przezierność Kolor Technika indywidualizacji

Sieczne (wkłady i nakłady 
koronowe, licówki) HT I1       I2       I3 Glaze

Pełnokonturowe 
(odcinek estetyczny) MT BL2* A1 A2 A3 B1 C1 D2 Stain & Glaze

Technika cut-back 
(odcinek boczny) LT BL2* A1 A2 A3 B1 C1 D2 Build-up Stain & Glaze

* dostępne już wkrótce



Z opunktu widzenia R&D

Cały sekret tkwi w 
strukturze

Ingot Celtra Press MT A2
Wytrawiana powierzchnia
(kryształy krzemianu litu ~ 1,4 μm,  
fosforan litu ~ 0,3 μm)

Konwencjonalny ingot LS2 HT A2
Wytrawiana powierzchnia
(kryształy dwukrzemianu litu ~ 4,2 µm)

PORÓWNANIE MIKROSTRUKTUR ZLS versus LS2

dr Markus Vollmann
kierownik działu badań i rozwoju,

Dentsply Sirona Prosthetics

Mniejsze średnice kryształów 
w ingocie poprawiają lejność 
materiału podczas tłoczenia 
uzupełnienia protetycznego.

Mniejsze kryształy 
umożliwiają łatwiejsze 
polerowanie.

MATERIAŁ TŁOCZONY

MATERIAŁ NIETŁOCZONY

Celtra Duo jest pierwszym 
bloczkiem CAD/CAM z ceramiki 
szklanej wzmocnionej tlenkiem 
cyrkonu jaki opracowaliśmy 
i wprowadziliśmy na rynek. 
Znajdujący się w nim tlenek 
cyrkonu nie ma postaci 
krystalicznej, a więc ceramika 
szklana nie jest opakerowa, 
ale zapewnia uzupełnieniom 
protetycznym optymalną 
równowagę pomiędzy 
przeziernością, a opalescencją.

Ingot Celtra Press MT A2
Wytrawiana powierzchnia
(kryształy krzemianu litu ~ 0,5 µm) 

Konwencjonalny ingot LS2 HT A2
Wytrawiana powierzchnia
(kryształy dwukrzemianu litu ~ 1,8 µm)

Zaletę tę chcieliśmy oczywiście 
także odtworzyć w wysoce 
odpornym materiale ceramicznym 
do tłoczenia dla laboratoriów 
dentystycznych. W rzeczywistości 
stworzyliśmy materiał jeszcze 
mocniejszy niż zamierzaliśmy.

Dysponując globalną ochroną 
patentową unikatowego składu 
naszych materiałów, postanowiliśmy 
wykorzystać tę sytuację i stworzyć 
nterdyscyplinarny zespół naukowców 
i inżynierów w celu opracowania 
naszej nowej koncepcji ceramiki 
z krzemianu litu wzmacnianego 
tlenkiem cyrkonu (ZLS).
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Celtra Press – optymalna estetyka i maksymalnie 
wierne odwzorowanie naturalnego uzębienia 

W przypadku Celtra Press zachowaliśmy wszystkie zalety estetyczne Celtra Duo, takie 
jak silna opalescencja niezależnie od koloru, w powiązaniu z przeziernością, która 
jest wystarczająca do korzystania z efektu kameleona wewnątrz jamy ustnej. Innymi 
słowy: Zaledwie kilka kolorów umożliwia odzwierciedlenie pełnego zakresu barw oraz 
idealne dopasowanie uzupełnienia protetycznego w jamie ustnej. 

Udało nam się przy tym jeszcze znacząco zwiększyć wytrzymałość i podnieść ją 
do nowego poziomu. Zawdzięczamy to wyjątkowym właściwościom wzmacnianej 
tlenkiem cyrkonu macierzy szklanej, która nie znajduje zastosowania w przypadku 
normalnych ceramik z krzemianu litu.

Szczególne właściwości

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w postaci Celtra Press stworzyliśmy innowacyjny 
materiał, który w pełni spełnia nasze wysoko postawione cele. Stało się to możliwe 
dzięki wyjątkowej mikrostrukturze.

 + Nadzwyczajne właściwości estetyczne oraz przekonujące odzwierciedlenie 
naturalnych zębów

 + Uproszczony system z niewieloma komponentami

 + Zoptymalizowane komponenty, kt.re pozwalają zrezygnować z niekt.rych 
konwencjonalnych etap.w pracy

 + Zwiększona wytrzymałość zwiększająca swobodę i pewność działania

 + Wyjątkowa lejność materiału zapewniająca większą dokładność tłoczenia

 + Niezwykle wytrzymałe, łatwe w użyciu systemy do licowania i indywidualizacji

Są to właśnie te rzeczy, które ułatwiają codzienną pracę w laboratorium i dlatego nie 
wolno ich bagatelizować. Udało nam się to wszystko osiągnąć w postaci Celtra Press, 
co przebadaliśmy również w obszernych testach, w tym w przeprowadzonym na skalę 
międzynarodową badaniu eksploatacyjnym, uzyskując cenne informacje zwrotne z 
laboratoriów na całym świecie.

Specjalna masa osłaniająca

Aby uzupełnić cały system, stworzyliśmy nową, przyspieszającą masę osłaniającą, 
która w połączeniu z niską temperaturą wytłaczania wynoszącą dla Celtra Press 
860°C pozwala zredukować prawie do zera trudno usuwalną warstwę reakcyjną. Ma 
to zaletę lepszego dopasowania (nie trzeba zdejmować żądnej dodatkowej warstwy) 
oraz szybszej obróbki. Tworzenie się warstwy reakcyjnej w procesie tłoczenia jest 
blokowane, co ułatwia pracę w laboratorium.

Ceramika do licowania Celtra

Choć ceramika wytłaczana Celtra Press wygląda bardzo efektownie, w odcinku 
estetycznym preferuje się często zastosowanie indywidualnej powłoki, którą uzyskuje 
się przez zastosowanie licowania. 

W postaci Celtra Ceram stworzyliśmy pasujące narzędzie do indywidualizacji za 
pomocą odpowiednich mas, które jest kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi 
na rynku ceramikami z dwukrzemianu litu. Niska temperatura wypalania wynosząca 
760ÅãC przyspiesza również w tym przypadku proces wytwarzania indywidualnej 
korony. Zespół opracowujący ten produkt skupił się przede wszystkim na:

 + łatwości odwzorowania barw

 + wierności odwzorowania kolorów

 + wytrzymałości podczas obróbki

Szeroki wybór dostępnych mas zapewnia wysoki potencjał indywidualizacji dla obu 
systemów, ceramiki szklanej i tlenku cyrkonu.

Dynamiczne testy starzenia (w formie symulacji żucia) z najróżniejszymi wskazaniami 
dla uzupełnienia protetycznego wykazują znakomitą kompatybilność systemów Celtra 
Ceram i Celtra Press.

Inteligentne portfolio 
produktów oszczędza czas i 
pieniądze

Dynamiczne testy starzenia

Prosta codzienna praca w 
laboratorium

Wyrazisty efekt kameleona 
(dopasowanie optyczne in 
vivo)

Wysokie pokrycie palety 
kolorów i bezproblemowe 
umieszczanie uzupełnienia 
protetycznego



DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
+49 6181 59-50
celtra-dentsplysirona.com
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