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Uwaga: W celu lepszego uwidocznienia miejsc aplikacji 

ceramiki zastosowano płynne dodatki kolorystyczne. W 
rzeczywistości intensywność koloru ceramiki Celtra 

Ceram może być inna.  
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Wprowadzenie PL 

Dziękujemy za wybranie naszej ceramiki licującej Celtra® Ceram. Firma Dentsply 
Sirona to ekspert w zakresie materiałów ceramicznych. Dzięki innowacyjnym 
produktom z zakresu ceramik licujących i materiałów pełnoceramicznych oraz 
systemu Cercon w technologii CAM firma Dentsply Sirona umożliwia wykonywanie 
doskonałych uzupełnień ceramicznych we wszystkich sytuacjach klinicznych.  

Przeznaczenie 

Materiał Celtra Ceram jest przeznaczony do licowania podbudów 
pełnoceramicznych. 

Kompatybilność 

Materiał Celtra Ceram opracowano wyłącznie do użytku stomatologicznego przez 
wykwalifikowanych specjalistów. Jest to niskotopliwa, wzmacniana leucytem 
ceramika na bazie szpatu polnego, przeznaczona do licowania i charakteryzacji 
podbudów pełnoceramicznych (patrz poniżej) w laboratorium protetycznym.  

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (WRC) wielkości 9,0 x 10-6
 K-1

 (25–500 
°C) oraz temperatura wypalania 770 °C (1. palenie dentyny) sprawia, że 
materiał Celtra Ceram nadaje się do licowania podbudów z dwukrzemianu 
litu. Dla podbudów z tlenku cyrkonu zalecana jest temperatura wypalania 780 
°C (1. palenie dentyny). 

➢ Podbudowy z dwukrzemianu litu wzmacnianego tlenkiem cyrkonu Celtra 
Press: WRC 25–500 °C: 9,7 x 10-6

 K-1 
➢ Podbudowy z dwukrzemianu litu : WRC 100–500 °C: 10,5 x 10-6

 K-1 
➢ Podbudowy z tlenku cyrkonu Cercon ht: 10,5 x 10-6

 K-1 (25–500 °C) 
➢ Podbudowy z tlenku cyrkonu Cercon xt: 10,1 x 10-6

 K-1 (25–500 °C) 
➢ Podbudowy z tlenku cyrkonu: 10.1–11.0 x 10-6

 K-1 (25–500 °C) 
 

Przeciwwskazania 

Materiał ten można stosować wyłączenie dla wyżej wymienionych wskazań. Materiału 

Celtra Ceram nie należy stosować: 

➢ w połączeniu z Celtra Duo-Blocks (WAK 11,6 x 10-6
 K-1 (25–500 °C)) 

➢ z podbudowami z tytanu lub stopów metali 
➢ z podbudowami z tlenku glinu 
➢ z innymi systemami ceramiki licującej 
➢ u pacjentów cierpiących na bruksizm lub inne parafunkcje 
➢ w przypadku zbyt małej ilości miejsca w zgryzie.  



Ostrzeżenia 

Przy prawidłowym opracowaniu i stosowaniu tego produktu medycznego rzadko 
pojawiają się działania niepożądane. W przypadku nadwrażliwości skórnej lub 
wysypki należy zrezygnować z używania tego materiału i skonsultować się z 
lekarzem. Nie da się jednak zupełnie wykluczyć reakcji immunologicznych, takich jak 
alergie i/lub miejscowy dyskomfort (zaburzenia smaku lub podrażnienia błony 
śluzowej jamy ustnej). W przypadku nadwrażliwości pacjentów na jeden ze 
składników produktu należy zrezygnować ze stosowania tego materiału lub 
stosować go wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza medycyny/lekarza 
dentysty. Lekarz medycyny/lekarz dentysta powinien uwzględnić także ogólnie 
znane reakcje krzyżowe lub wzajemne oddziaływanie materiałów znajdujących 
się już w jamie ustnej. 

Środki ostrożności 

➢ Unikać wdychania pyłu. 
➢ Nie używać uszkodzonych podbudów, posiadających odpryski lub 

inne uszkodzenia. Nie należy podejmować prób naprawy odprysków 
przez nałożenie warstwy licującej lub dodatkowe cykle wypalania. 

➢ Aby zapobiec powstawaniu odprysków przed rozpoczęciem wypalania 
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

• Nie wypełniać całkowicie uzupełnień pastą ognioodporną 
Super Peg II. 

• W miarę możliwości stosować tylko ceramiczne sztyfty do 
wypalania. 

• W przypadku stosowania drucianych sztyftów należy pokryć 
je w całości ognioodporną pastą Super Peg II, ale nie wypełniać 
nią w całości wnętrza uzupełnienia.  

➢ Jeżeli ściany podbudowy są zbyt cienkie, należy zrezygnować z jej 
licowania. 

➢ Zalecenia dotyczące minimalnych grubości ścian znajdują się na stronie 
12/14. 

Skutki uboczne   

Nie są znane żadne skutki uboczne dla materiału Celtra Ceram. Należy zapoznać 

się wcześniej z instrukcją pracy i dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa.  

Dane techniczne  

➢ Współczynnik rozszerzalności cieplnej  (WRC): 9,0 ± 0,5 x 10-6
 K-1 

(25–500 °C), Tg = 520 °C 

➢ Grupa produktów: Ceramika dentystyczna typ 1, klasa 1, zgodnie z 

ISO 6872: 2015  

➢ Odporność na zginanie: 108 MPa 
➢ Rozpuszczalność chemiczna: 28 µg/cm2 



Transport i przechowywanie 

➢ Proszek: Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokiej temperatury. 

Chronić przed wilgocią. Jeżeli materiał nie jest używany, należy go 

przechowywać w zamkniętym pojemniku. 

Symbole na etykietach produktu  

 
/tutaj brakuje symboli z wersji niemieckiej/ 

Numer produktu  

Numer serii 

Ważne do 

Chronić przed wilgocią  

Data produkcji 

Przestrzegać zaleceń znajdujących się w instrukcji pracy  

 

Kompatybilne materiały  

Istnieje wiele materiałów i systemów kompatybilnych z systemem Celtra; 

stosowne informacje można znaleźć w niniejszej instrukcji. Więcej informacji 

dotyczących tych produktów wraz z informacjami dotyczącymi zamawiania można 

znaleźć na stronie celtra-dentsplysirona.com. 

Kompatybilne płyny  

Najlepsze wyniki można uzyskać stosując następujące płyny:  

➢  Dentsply Sirona Modeling Liquid DU  

➢  Dentsply Sirona Modeling Liquid U  

➢  Ducera Liquid SD 

➢ Dentsply Sirona Stain & Glaze Liquid 

W celu wydłużenia czasu pracy z masami ceramicznymi można zastosować 

także płyny:  

➢ Dentsply Sirona Modeling Liquid E   

➢ Ducera Liquid Form 

Izolowanie 

➢ Płyn do izolowania Ducera SEP 

➢ Dentsply Sirona Die Release

http://celtra-dentsplysirona.com/


Przegląd systemu 

Wybierając kolor należy uwzględnić, że bloczki do tłoczenia Celtra Press i krążki 
Cercon są dopasowane do poszczególnych kolorów i dokładnie odwzorowują kolor 
zęba. Gotowe uzupełnienie odpowiada zatem kolorowi zębiny i wymaga tylko 
indywidualizacji w obszarze brzegu siecznego.  

Technika Cut-back 

Enamel (E)  

Enamel Extra Light (E1), Light (E2), Medium (E3) 
Przezierność i kolor mas brzegu siecznego pozwalają na idealną imitację 
naturalnych efektów siecznych 6, 8, 9, 12 & 13 . 

Enamel Transparent (E4) 

Przezierna masa bez opalizacji, którą można nakładać cienką warstwą w celu 
uzyskania efektu głębi. Można ją mieszać z innymi masami, aby zwiększyć 
przezierność. 14 

Enamel White (E5) 
Masa specjalna w kolorze białym, która służy do podkreślenia guzków, listew 
podniebiennych/językowych lub brzegu siecznego zębów przednich. Można ją 
mieszać z masą Enamel Opal Transparent (EO4). 

Enamel Opal (EO)  

Enamel Opal Extra Light (EO1), Light (EO2), Medium (EO3) 
Opalizujące masy brzegu siecznego umożliwiają uzyskanie dodatkowych efektów 
siecznych bez zmiany podstawowego koloru uzupełnienia. Podkreślają naturalny 
wygląd uzupełnienia, nie zwiększają przezierności (nie wywołują efektu szarości), 
zachowując przy tym swój opalizujący charakter optyczny. Uniwersalny materiał, 
dzięki któremu można w szybki sposób uzyskać bardzo estetyczne wyniki.  

Enamel Opal Transparent (EO4) 
Silnie opalizująca, prawie przezierna uniwersalna masa o szerokim zastosowaniu. 
EO4 może być stosowana sama lub w połączeniu ze wszystkimi innymi proszkami 
w celu zwiększenia opalizacji.  

Enamel Opal HT (EO5) 
Przezierna masa brzegu siecznego, która podkreśla indywidualne cechy przez 
akcentowanie opalizujących efektów w kolorze żółtym i pomarańczowym. 
Przeznaczona głównie dla bardzo przeziernych materiałów podstawowych.   

Enamel Opal LT (EO6) 
Opalizująca masa brzegu siecznego o większej jasności i nieprzezierności niż masa 
EO5, stosowana w przypadku jaśniejszych kolorów podstawowych lub zębów po 
wybielaniu. Masy opalizujące nie zastępują mas brzegu siecznego E1 do E5. 

 

 



Enamel Effect (EE)  

Masy specjalne brzegu siecznego w różnych kolorach, które można stosować w 

obszarze siecznym w celu zwiększenia głębi koloru oraz podkreślenia naturalnego 

wyglądu uzupełnienia 2, 3, 4, 7, 10, 11 & 13.  

Enamel Effect Sunrise (EE1)/Enamel Effect Sunset (EE3) 
Opalizujące masy brzegu siecznego, które można używać do wykonywania 
akcentów o żółtym/pomarańczowym odcieniu  (Sunrise) 7 & 13 lub 
pomarańczowo/czerwonym (Sunset) w obszarze brzegu siecznego i trzonu 
uzupełnienia. Bardzo dobrze sprawdzają się w podkreślaniu in tensywności 
kolorów przy 2 lub 3 wypaleniu dentyny. Masy Sunset stosowane są przede 
wszystkim dla kolorów z grupy A, natomiast Sunrise dla kolorów z grupy B. Obie 
masy można mieszać z masą EO4 Enamel Opal Transparent (EO4), aby 
zmniejszyć intensywność odcieni żółtych i czerwonych.  

Enamel Effect Violet (EE2)/Enamel Effect Sky (EE5) 

Opalizująca masa brzegu siecznego  przeznaczona do modelowania delikatnych 
mamelonów, akcentowania pryzmatów szkliwa 2 & 11 oraz uzyskania wrażenia 
głębi i przezierności w obszarze siecznym. Obie masy można mieszać z masą 
Enamel Opal Transparent (EO4) w celu zmniejszenia intensywności fioletowego lub 
jasnoniebieskiego odcienia.  

Enamel Effect Fog (EE4) 

Opalizująca masa brzegu siecznego przeznaczona  do odtwarzania obszarów 

siecznych w kolorze szarym 4 & 11. W celu zmniejszenia intensywności szarego 

odcienia można ją mieszać z masą Enamel Opal Transparent (EO4).  

Enamel Effect Ivory (EE6)  
Opalizujące masy specjalne brzegu siecznego w kolorze białym 3 & 10 przeznaczone 

do modelowania podniebiennych/językowych listew brzeżnych w odcinku przednim i 

guzków zębów bocznych. W celu zmniejszenia intensywności można je mieszać z 

masą Enamel Opal Transparent (EO4).  

Technika nakładania warstw   

Dentin (D)  

Masy zębinowe są optycznie wyważone pod względem koloru, intensywności 

barwy i jasności. Idealnie odwzorowują kolory z klucza VITA® Classical. Do 

dyspozycji mamy 16 odcieni kolorów od A do D1. Ponadto dostępne są 

odcienie dla zębów po wybielaniu według standardu BL1 do BL4. 

Power Dentin (PD)  

Masy Power-Dentine charakteryzują się wysoką chromatycznością i fluorescencją, 

a ich intensywność pozwala indywidualnie dopasować kolor. Masy Power-Dentine 

można stosować we wszystkich obszarach, w celu zwiększenia intensywności 

koloru w obszarze przyszyjkowym, podniebiennym i na powierzchniach żujących. 

Nadają się szczególnie dla podbudów na bazie dwukrzemianu litu o niewielkiej 

intensywności kolorystycznej. Masy te można stosować samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi masami, w zależności od pożądanej intensywności i 

zakładanego efektu.  



Opaceous Dentin (OD)  

Nieprzezierne masy zębinowe przypominają odcieniem i nasyceniem kolorystycznym 
masy zębinowe, jednak ich nieprzezierność jest średnio o 25% większa. Pozwalają 
sterować światłem i przeziernością trzonu uzupełnienia. Stosuje się je do 
maskowania podbudów z tlenku cyrkonu, aby uzyskać naturalny wygląd 
uzupełnienia. Masa może być stosowana sama lub jako domieszka, w zależności od 
pożądanej intensywności i zakładanego efektu.  

Dentin Effect (DE)  

Masy specjalne są bardzo intensywne, występują w różnych ciepłych i zimnych 
odcieniach. Można je wykorzystywać w celu rekonstrukcji mamelonów, 
podkreślenia określonych cech, dopasowania intensywności koloru lub jasności 
oraz uzyskania wielu innych efektów. W celu zmniejszenia intensywności masy 
można ją zmieszać z masą Enamel Opal Transparent (EO4). 

Dentin Gingiva (DG) 

Masy Dentin-Gingiva dostępne są w wielu kolorach i służą do rekonstrukcji tkanki 
miękkiej. Charakteryzują się taką samą przeziernością jak masy zębinowe i wypala 
się je razem z dentyną w temperaturze 770 °C, co jest szczególnie pomocne w 
przypadku licowania prac na implantach.  

Add-On Correction (C) 
Add-On Gingiva (G)  

Masę Add-On Correction można stosować do ostatecznego dopasowania 
uzupełnienia. W podobny sposób używa się także mas Add-On Gingiva w celu 
ostatecznego skorygowania obszarów dziąsłowych. Obie masy są ceramikami 
niskotopliwymi o temperaturze wypalania 750 °C lub 760 °C (patrz tabela 
wypalania) i mogą być stosowane po wypaleniu glazury.  

Farby i glazura 

Farby i glazury Dentsply Sirona Universal zostały opracowane z myślą o 
maksymalnie dużej kompatybilności z szeroką paletą materiałów do wykonywania 
podbudów i systemów licujących, w tym między innymi Celtra Press i Celtra Ceram. 
Więcej informacji na temat tego uniwersalnego sytemu można znaleźć na stronie 
celtra-dentsplysirona.com. 

Uwaga: Zalecane zestawienie farb dla uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym 
Celtra we wszystkich 16 kolorach VITA® Classical można znaleźć w tabeli łączenia 
kolorów na stronie celtra-dentsplysirona.com. 

1 Kolory A-D są zgodne z kluczem kolorów VITA® Classical. Jest to element pomocniczy do 

określania koloru, a nie w celu uzyskania pełnej zgodności. VITA to zastrzeżona marka firmy VITA 

Zahnfabrik Rauter GmbH & Co. KG. 

http://celtra-dentsplysirona.com/
http://celtra-dentsplysirona.com/


Tabela łączenia kolorów  

 
Odcień 

Enamel 

Enamel Opal 

BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 

Technika Cut-back  

A4 

E3 

EO3 

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E2 

Technika nakładania warstw 

EO6 EO6 EO6 EO6 EO1 EO1 EO2 EO2 

Dentin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Power Dentin (PD)* i/lub Opaceous Dentin (OD) 

OD0 ✓ ✓ 3X 1X      
OD1 / PD1   1X 1X      
OD2 / PD2     ✓ 3X 1X   
OD3 / PD3         1X 

OD4 / PD4          
OD5 / PD5      1X 1X ✓ 3X 

OD6 / PD6          
Enamel Effect (EE) 

EE1-Sunrise          
EE2-Violet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EE3-Sunset     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EE5-Sky ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Add-On Correction (C) 

C1-Light     ✓ ✓    
C2-Medium       ✓   
C3-Dark        ✓ ✓  

Odcień 

Enamel 

Enamel Opal 

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 

Technika Cut-back  

D4 

E3 

EO3 

E1 E1 E1 E2 E1 E3 E3 E3 E3 E3 

Technika nakładania warstw 

EO1 EO1 EO1 EO2 EO1 EO3 EO3 EO3 EO3 EO3 

Dentin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Power Dentin (PD)* i/lub Opaceous Dentin (OD) 

OD0            
OD1 / PD1 ✓ 3X 1X         
OD2 / PD2         1X ✓  
OD3 / PD3     ✓ 3X 1X  1X  ✓ 

OD4 / PD4  1X 1X ✓        
OD5 / PD5            
OD6 / PD6      1X 1X ✓    
Enamel Effect (EE) 

EE1-Sunrise ✓ ✓ ✓ ✓      ✓  
EE2-Violet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EE3-Sunset     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

EE5-Sky ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Add-On Correction (C) 

C1-Light ✓ ✓          
C2-Medium   ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

C3-Dark 
   

✓ 
  

✓ ✓ 
    

*Przykład mieszania Power Dentin kolor B2 wymaga zmieszania 3 części PD1 (3X) i 1 części PD4 

(1X), masa ta stosowana jest tam, gdzie potrzeba. Zaleca się używanie porcjonera Dentsply Sirona, 

aby poprawić dokładność stosunku mieszania. 

 



Przygotowanie podbudowy 

Tlenek cyrkonu 

Szczegółowe informacje na temat wykonywania podbudów Cercon i innych 

kompatybilnych struktur można znaleźć w instrukcji pracy Cercon. 

Celtra Press 

Podbudowy Celtra Press powinny posiadać kształt anatomiczny lub 

pomniejszony kształt anatomiczny w celu stworzenia odpowiedniego podparcia 

dla warstwy licującej i zapewnienia jednolitej grubości warstwy. Delikatne 

korekty, np. dopasowanie w obszarze brzeżnym, należy wykonywać przy użyciu 

drobnych instrumentów diamentowych lub tarcz sylikonowych.  

Minimalne grubości podbudowy Celtra Press / Grubość warstw 
licowania (mm)* 

Technika 

Malowanie 

Obszar Inlay 

1,0 

≥ Szer. cieśni 

Onlay / 

Tabletop 
Licówka 

0,6 

Korona  

przód 

Korona  

bok 

Most  

przód 

Most  

bok 

Przekrój łącznika 16 mm2 

Grubość 
podbudowy 

(pełny kształt 
anatomiczny) 

Na obwodzie 
1,5 1,2 1,5 1,2 1,5 

B. sieczny/pow. 
zgryzowa 1,5 1,5 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cut-back 

Grubość 

podbudowy 

Na 

obwodzie 
- - 0,6 1,2 1,5 1,2 1,5 

B. sieczny/pow. 

zgryzowa 
- - 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 

Licowanie (grubość) - - 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 

Nakładanie 

warstw 

Grubość podbudowy na obwodzie/b.sieczny/p. 

zgryzowa 
- - - 0,8 0,8 0,8 0,8 

Licowanie (grubość) - - - 0,4 - 0,7 0,7 0,7 0,7 
 
* Przekrój łączników w mostach 3-punktowych nie może być mniejszy niż 16 mm2. 
** W przypadku podbudów na bazie dwukrzemianu litu innych producentów należy przestrzegać 

zaleceń dotyczących minimalnych grubości ścian lub warstw licowania (mm) znajdujących się 
w danej instrukcji pracy.  

PowerFire (tylko podbudowy Celtra Press) 

Powierzchnię uzupełnienia ceramicznego należy nieznacznie wypiaskować 

tlenkiem glinu o ziarnistości 110 μm pod ciśnieniem 1,4 bar. Należy uważać, 

aby nie uszkodzić krawędzi/stopni.  

Powierzchnię uzupełnienia należy oczyścić wytwornicą pary lub umieścić 
uzupełnienie na 10 minut w kąpieli ultradźwiękowej z wodą destylowaną.  

PowerFire to program wypalania stosowany przed wypaleniem pierwszej warstwy 

ceramiki licującej. PowerFire zwiększa odporność na zginanie do > 500 MPa. Po 

przeprowadzeniu wypalenia PowerFire 1 uzupełnienia nie należy już piaskować, 

ponieważ zmniejsza to jego wytrzymałość.  



Pomocne wskazówki: 

• Aby zapobiec naprężeniom w ceramice licującej Celtra-Ceram należy 

zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie i kąty podbudowy.  
• Podczas szlifowania uzupełnienia instrumentami diamentowymi 

zamontowanymi w prostnicy zasadniczo nie ma potrzeby stosowania 
chłodzenia.  

• Używanie turbiny wymaga jednak chłodzenia wodnego.  

• Opracowując uzupełnienia instrumentami diamentowymi należy unikać zbyt mocnego 

ich dociskania, aby nie doszło do przegrzania podbudowy.  

 

Kikuty z kompozytu / Die Material 

Materiał kompozytowy do wykonywania kikutów firmy Dentsply Sirona 

Prosthetics został opracowany w celu odtworzenia rzeczywistego koloru 
oszlifowanego zęba i ułatwienia uzyskania prawidłowego koloru 
rekonstruowanego zęba.  

W oparciu o specjalny klucz kolorów Dentsply Sirona lekarz określa odcień 

oszlifowanego zęba.  

Jeżeli lekarz nie określi koloru kikuta, kolor ostateczny można określić na 
podstawie poniższej tabeli. Opierając się na tabeli poniżej należy wybrać właściwy 
kolor materiału do wykonania kikuta.  

1) Do wnętrza uzupełnienia ceramicznego nałożyć izolator Dentsply 

Sirona Prosthetics i pozostawić do wyschnięcia.  

2) Do wnętrza uzupełnienia nałożyć niewielką ilość materiału do wykonywania 
kikutów Dentsply Sirona, zwracając uwagę, aby dokładnie wypełnić wnętrze. W 
niespolimeryzowany jeszcze materiał wcisnąć pin. Usunąć nadmiar materiału z 
krawędzi uzupełnienia.  

3) Utwardzić kompozyt ręczną lampą polimeryzacyjną lub umieścić uzupełnienie 
w urządzeniu polimeryzacyjnym Triad 2000 firmy Dentsply Sirona na 1–2 
minuty.  

4) Wyjąć kompozytowy kikut z uzupełnienia i oczyścić je ostrożnie wytwornicą pary 
lub umieścić na 10 minut w kąpieli ultradźwiękowej z wodą destylowaną.  

Ze względu na dużą przezierność materiału Celtra Press należy uwzględnić 
wpływ koloru kikuta na uzupełnienie. Na wynik estetyczny wpływa także kolor 
systemu adhezyjnego. Światłoutwardzalny kompozyt pozwala technikowi 
dentystycznemu odtworzyć kolor kikuta na podstawie informacji przekazanych 
przez lekarza dentystę i w ten sposób uzyskać odpowiedni kolor uzupełnienia. 
Celem jest uzyskanie koloru oszlifowanego zęba (przestrzegać zaleceń z 
instrukcji pracy).  

Kolor A1 A2 A3 A.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 

Kolor kikuta F1 F12 F10 F9 F7 F1 F11 F10 F8 F3 F4 F5 F6 F2 F3 F3 



Opracowywanie Celtra® Ceram 

Uwaga: Aby zapewnić bezproblemowy proces wypalania ceramiki licującej lub 
glazury w przypadku uzupełnień pełnoceramicznych Celtra Press należy używać 
tylko sztyfty ceramiczne lub z masy osłaniającej, wypalany obiekt można także 
umieścić bezpośrednio na wacie do wypalania. Inne sztyfty, np. z metalu nie 
zapewniają odpowiedniego przewodzenia ciepła i mogą być przyczyną 
powstawania naprężeń powodujących odpryski. Wyniki uzyskiwane z użyciem 
innych sztyftów wydają się początkowo dobre, jednak naprężenia wewnętrzne 
mogą mieć negatywny wpływ na sukces długoczasowy.  

Stosunek między grubością ściany podbudowy a ceramiką licującą* dla 

uzupełnień Celtra Press  

  
Licówka 

  Korony i mosty  
do 2. zęba przedtrzonowego 

 

Całkowita grubość ściany 
uzupełnienia  (mm) 

0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,8 

Minimalna grubość ściany 
podbudowy (mm) 

0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 

Minimalna grubość 
warstwy licującej (mm) 

0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 

 

*Grubość licowania nie może w żadnym miejscu przekraczać 2,0 mm. 

➢ Minimalna grubość ściany podbudowy zależy zawsze od grubości całego 
uzupełnienia.  

➢ Aby zapewnić stabilność podbudowy i estetykę stosunek grubości ściany 

podbudowy i warstwy ceramiki powinien zawsze wynosić 1:1. 

Technika Cut-Back 

Podbudowę wykonaną w technice Cut-Back należy uzupełnić w obszarze siecznym i 
na powierzchni zwarciowej masami brzegu siecznego. W ten sposób w kilku etapach 
można uzyskać uzupełnienia o wysokiej estetyce. Dokładny kolor zęba uzyskujemy 
poprzez nałożenie odpowiednich mas brzegu siecznego.  

W przypadku uzupełnień Celtra Press nie ma potrzeby nakładania dodatkowych mas 
dentyny! 



Technika nakładania warstw 

W ramach indywidualnego nakładania warstw można zastosować szeroką paletę 

mas zębinowych i brzegu siecznego 2 , 3 , 4 , 10 & 11, które pozwalają uzyskać 

piękne, naturalnie wyglądające uzupełnienia.  

Efekty estetyczne w obszarze brzegu siecznego można uzyskać stosując masy  

Enamel Opal 5, 11 & 15 i Enamel Effect 3, 4, 10 & 11. W obszarze 

przyszyjkowym, w bruzdach i trzonie uzupełnienia można zaakcentować efekty 

chromatyczne przy użyciu mas EE1 Sunrise 7 & 13 i EE3 Sunset. W zależności 

od potrzeby do dalszej indywidualizacji uzupełnienia można zastosować masy 

opalizujące 5, 11 & 15.  

Mosty trzypunktowe po pierwszym wypaleniu 16.  

Malowanie farbami/glazurowanie 

Masa Dentsply Sirona Universal Stain & Glaze (dostępna osobno) stosowana 

jest do wykańczania uzupełnień monolitycznych i licowanych. System ten 

idealnie sprawdza się w przypadku podbudów Celtra Press i systemów 

licujących Celtra Ceram . 

Niewielką ilość farby lub glazury należy nałożyć na płytkę do mieszania. Jeżeli 

to konieczne, można ją zmieszać z płynem Dentsply Sirona Universal Stain & 

Glaze Liquid do uzyskania kremowej konsystencji, którą będzie można 

następnie nałożyć na powierzchnię ceramiki.  

W razie potrzeby dalszej indywidualizacji można zastosować inne masy Dentsply 

Sirona Universal Stains 17 & 18.  

Zdjąć uzupełnienie z kikuta kompozytowego. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie 

należy usunąć z wnętrza korony i z obszaru stopnia nadmiar glazury. 

Następnie koronę należy wypalić zgodnie z zaleceniami palenia 19.  

Uwaga: Najlepsze wyniki uzyskamy wtedy, kiedy farby lub glazura zostaną 

dobrze wymieszane przed użyciem. Z czasem pigmenty mogą wytrącić się z płynu 

w buteleczce.  

Uwaga: Jeżeli chcemy uzyskać większy połysk, można podnieść temperaturę 

wypalania o 10 °C lub wydłużyć czas przebywania uzupełnienia w temperaturze 

ostatecznej o 30 sekund.  

 

 

 

 



 

Ogólne zalecenia dotyczące wypalania – technika Cut-back 

i nakładania warstw 

 

Podbudowa Celtra Press 

PowerFire: tylko podbudowa 

Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

0:00 1:00 400 1:00 55 760 0 0 0:00 2:00 0:00 

1. wypalanie dentyny i brzegu siecznego 

Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 770 400 770 1:00 1:00 5:00 

2. wypalanie dentyny i brzegu siecznego 

Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 760 400 760 1:00 1:00 5:00 

Wypalanie glazury  

Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 750 0 0 0 2:00 5:00 

 

Add-on (z i po wypaleniu glazury) 

Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 750 400 750 1:00 1:00 5:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogólne zalecenia dotyczące wypalania – technika Cut-back 

i nakładania warstw 

Podbudowa z tlenku cyrkonu 

1. wypalanie dentyny i brzegu siecznego 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 780 400 780 1:00 1:00 0:00 

 

2. wypalanie dentyny i brzegu siecznego 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 770 400 770 1:00 1:00 0:00 

 

 

Wypalanie glazury 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 750 0 0 0:00 2:00 6:00 

 

Add-on (z i po wypaleniu glazury) 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 750 400 750 1:00 1:00 6:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odbudowa w pełnym kształcie anatomicznym  

 

Podbudowa Celtra-Press 

 

PowerFire razem z wypaleniem glazury (tylko podbudowy Celtra-Press) – 1. 
wypalanie 

Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 760 0 0 0 2:00 5:00 

 

 

Wypalanie glazury – 2. wypalanie 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 750 0 0 0 2:00 5:00 

 

 

Add-on z 1. wypaleniem glazury 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 760 400 760 1:00 1:00 5:00 

 

 

Add-on po wypaleniu glazury 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 750 400 750 1:00 1:00 5:00 

 

 

 

 

 

 



 

Odbudowa w pełnym kształcie anatomicznym  

 

Podbudowa z tlenku cyrkonu 

 

Wypalanie glazury 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 760 0 0 0:00 2:00 6:00 

 

Add-on (z i po wypaleniu glazury) 
Suszenie Zamykanie Temp. 

pocz. 

Wygrzewanie Przyrost 

temperatury   

Temp. 

końcowa 

Próżnia 

start 

Próżnia 

stop 

Próżnia 

czas 

Czas 

utrzymania 

Schładzanie 

min min C min C/min C C C min min min 

2:00 2:00 400 2:00 55 760 400 760 1:00 1:00 6:00 

Uwaga: 

1. Powolne schładzanie jest obligatoryjne także w przypadku palenia 
korekcyjnego po przymiarce. 

2. Temperatury wypalania należy dopasować do ilości punktów 
wypalanych w jednym cyklu.  

a. 5 do 9 punktów wymagają zwiększenia temperatury o 5 do 
10˚C. 

b. 10 i więcej punktów wymaga zwiększenia temperatury o 10 
do 20˚C. 

Podane tu wartości należy traktować wyłącznie jako punkt odniesienia. 
Uzyskane wyniki mogą nieco odbiegać od zakładanych . Wyniki wypalania są 
uzależnione od mocy pieca, jego producenta i wieku. Wartości te należy 
indywidualnie dopasować do każdego wypalania. Zalecamy 
przeprowadzenie próbnego palenia pozwalającego przetestować piec. 
Wszystkie dane zostały przez nas starannie przygotowane i sprawdzone, 
jednak firma nie gwarantuje uzyskania takich samych wyników.  

 

Aktualne wytyczne dotyczące wypalania można znaleźć na stronie celtra-
dentsplysirona.com 

 

 

 

 

 



 

Cementowanie  

Przygotowanie uzupełnienia Celtra 

➢ Oczyścić uzupełnienie wytwornicą pary, w myjce ultradźwiękowej 

lub alkoholem.  

➢ Nałożyć 5- do 9-procentowy żel do wytrawiania zawierający kwas 

fluorowodorowy (dostępny oddzielnie, patrz instrukcja pracy) tylko 

na wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia i pozostawić na 30 

sekund. 

➢ UWAGA: Przestrzegać wskazówek producenta. Nie dopuścić do 

kontaktu kwasu z tkanką lub oczami! 

➢ Usunąć kwas fluorowodorowy zgodnie z zaleceniami producenta. 

➢ Uzupełnienie osuszyć strumieniem powietrza. Zaleca się 

natychmiastowe nałożenie silanu na wytrawione powierzchnie  

➢  W gabinecie stomatologicznym nałożyć silan tylko na 

powierzchnie, które będą mocowane adhezyjnie. 

➢ Pozostawić na 60 sekund. Gdy powierzchnia silanu przestanie być 
płynna nałożyć ponownie silan. Wydmuchać silnym strumieniem 
sprężonego powietrza (zalecany materiał: Calibra® Silan Coupling 
Agent, dostępny oddzielnie, patrz instrukcja pracy). 

Mocowanie 

W zależności od wskazania uzupełnienia Celtra Press zaleca się mocować 
samoadhezyjne lub w pełni adhezyjne, a w przypadku koron z zastosowaniem 
cementu szklano-jonomerowego. Firma Dentsply Sirona posiada w swojej 
ofercie sprawdzone i kompatybilne materiały mocujące. Są one dostępne 
oddzielnie.  

 Samoadhezyjnie W pełni 

adhezyjnie 

Glasjonomer 

Inlay Z BZ - 

Onlay Z BZ - 

Licówki - BZ - 

Korony  BZ BZ Z 

Mosty Z BZ Z 

 

Z = zalecane BZ = bardzo zalecane 


