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Celtra® Press

Podstawowe informacje

Właściwości wzmacnianej tlenkiem cyrkonu ceramiki litowo-krzemianowej 
(niem. Zirkonoxid-verstärkte Lithiumsilikatkeramik, ZLS).

Czym jest Celtra® Press? 

Celtra Press jest ceramiką tłoczoną, dostępną w postaci 
pastylek w rozmiarach 3 g i 6 g. Ceramika ta została 
stworzona specjalnie do pośredniego, laboratoryjnego 
wykonywania w pełni ceramicznych uzupełnień 
protetycznych. Celtra Press cechuje się bardzo dobrymi 
właściwościami w zakresie wytłaczania we wszystkich 
typach uzupełnień protetycznych.

Przez specjalne wypalanie power firing przed wypełnieniem 

lub glazurowaniem „naprawiane” są mikrobłędy matrycy 
szklanej, które powstały podczas piaskowania/obróbki. 
W ten sposób można zagwarantować jednakowo wysoką 
wytrzymałość wynoszącą ponad 500 MPa. 

Przez proste montowanie na sztyfcie w przypadku mostów, 
niską lepkość i tym samym dobrą płynność ceramiki 
tłoczonej podczas wyciskania i szybszemu wyjmowaniu/
piaskowaniu, można osiągnąć krótsze czasy procesów. 

Właściwości
Celtra Press jest wielofazową ceramiką szklaną, składającą 
się z matrycy szklanej oraz kryształów dwukrzemianu litu o 
długości kryształów wynoszącej ok. 1,5 µm i fosforanu litu w 
nanskali (patrz obrazy REM). Oprócz Li2O i SiO2 Celtra Press 
zawiera około 10% dwutlenku cyrkonu (ZrO2), który jak w 
przypadku Celtra Duo jest całkowicie rozpuszczony w fazie 
szklanej i nie jest obecny w postaci kryształów.

Celtra Press cechuje się wysoką wytrzymałością wynoszącą 
ponad 500 MPa (po wypalaniu power firing) i doskonałą 
płynnością w czasie wytłaczania. W połączeniu z nowo 

stworzoną masą osłaniającą powstaje tylko minimalna 
warstwa reakcyjna, co prowadzi do doskonałego 
dopasowania i skrócenia czasu opracowywania, ponieważ 
nie jest konieczne odkwaszanie powierzchni.

Celtra Press można z łatwością polerować, gdy konieczne 
są drobne korekty w jamie ustnej pacjenta. Dodatkowa 
obróbka w laboratorium nie jest konieczna, a mimo to 
zagwarantowana jest wyśmienita estetyka.

Dane techniczne Celtra® Press

Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej (25-500°C):  9,7 *10-6/K-1

Temperatura mięknienia EW: 820°C

Temperatura zeszklenia Tg: 560°C

Odporność na zginanie po 
procesie power firing: >500MPa

Rozpuszczalność chemiczna: <30 µg/cm2
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Mocowanie za pomocą systemu cementowania Celtra®
Dla uzupełnień protetycznych wykonanych z Celtra 
Press można zależnie od wskazań wybrać mocowanie 
samoadhezyjne lub całkowicie adhezyjne, a w przypadku 
koron mocowanie cementem glasjonomerowym. 

Sprawdzone i kompatybilne adhezyjne materiały mocujące 
dostępne są jako część oferty produktów Dentsply Sirona. 
Materiały mocujące są dostępne oddzielnie.

Właściwości estetyczne
Materiał Celtra Press jest dostępny w wybranych kolorach 
VITA, za pomocą których można wykonać prawie wszystkie 
uzupełnienia protetyczne. Pastylki pogrupowane są w 
stopniach przezierności HT (wysoka przezierność), MT 
(średnia przezierność) i LT (niska przezierność), które mają 
różne zastosowania: 

 1  
Pastylki HT dostępne są w stopniach jasności I1, I2 i 
I3. Pastylki te cechują się wysoką przeziernością i są 
przeznaczone do takich uzupełnień protetycznych jak 
wkłady i nakłady koronowe oraz licówki.

2  Pastylki MT dostępne są w kolorach A-D Classical. 
Pastylki te przeznaczone są do w pełni anatomicznych 
koron, koron częściowych i 3-punktowych 
mostów. Uzupełnienie protetyczne jest następnie 
indywidualizowane farbą do malowania i glazurowane. 
Alternatywnie istnieje również możliwość licowania 
uzupełnienia protetycznego za pomocą Celtra Ceram. 

3  Pastylki LT dostępne są w kolorach A-D Classical. 
Pastylki te przeznaczone są do koron, koron 
częściowych i 3-punktowych mostów w technice Cut-
back. Uzupełnienie protetyczne jest następnie licowane 
za pomocą Celtra Ceram, aby uzyskać optymalny, 
estetyczny wygląd. 

Kolory Celtra Press są dostosowane do koloru zębiny 
z palety kolorów VITA. Dzięki opalizującej właściwości 
ceramiki szklanej Celtra Press obszar krawędzi siecznych 
lub  obszar guzków zębowych również uzupełnień 
protetycznych, które były wytłoczone całkowicie 
anatomicznie, wygląda bardzo naturalnie. 

Materiał Celtra Press jest fluorescencyjny; intensywność 
fluorescencji może być wzmacniana za pomocą 
fluorescencyjnej glazury systemowej.

Za pomocą farb do malowania Celtra można indywidualnie 
dopasowywać kolorystycznie wszystkie uzupełnienia 
protetyczne.

Samoadhezyjny
Całkowicie 
adhezyjny

Glasjonomer

Wkłady 
koronowe 
(inlays)

Z BZ -

Nakłady 
koronowe 
(onlays)

Z BZ -

Korony BZ BZ Z

Licówki - BZ -

Mosty BZ BZ Z

Z = zalecane
BZ = bardzo zalecane
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Badania in vitro
Badania symulacyjne żucia i testy starzeniowe 
przeprowadzone przez uniwersytety w Heidelbergu i 
Ratyzbonie oraz badania wewnętrzne wykazały, że Celtra 
Press zapewnia przynajmniej porównywalną wydajność jak 
istniejące ceramiki tłoczone z dwukrzemianu litu (LS2), np. 
e.max Press.

Badania in vitro dotyczące zachowania w zakresie zużycia 
między Celtra Press a podobnym do szkliwa konkurentem 
pokazują, że zachowanie abrazyjne Celtra Press oraz 
istniejącej ceramiki tłoczonej LS2 mieści się w tym samym 
zakresie jak zachowanie naturalnego szkliwa.

 
Filozofia barw

Trzy różne stopnie przezierności Celtra Press (HT, MT i 
LT) zostały ustawione w taki sposób, aby uzyskać realne 
ustawienie przezierności stale dla wszystkich kolorów w 
ramach jednej klasy przezierności. Ilustracje przezierności 
(następna strona) w zależności od klas przezierności oraz 
gamy kolorów A uwidaczniają to dodatkowo. Podczas gdy 
w przypadku konwencjonalnej ceramiki szklanej LS2 stopnie 
przezierności nie są jednolite (np. MT są bardziej opakerowe 
niż LT i np. A3 HT mniej przezierne niż A3 LT), Celtra 
Press wykazuje tu stały skok przezierności, niezależnie od 
wybranego koloru w ramach grupy kolorów A VITA.

Druga ilustracja (następna strona) pokazuje zgrupowanie 
wszystkich przezierności oraz przypisanych do nich 

kolorów w porównaniu do standardowej ceramiki szklanej 
LS2 oraz masy szkliwnej firmy Duceram Kiss (S03) oraz 
masy zębinowej DA3 firmy Duceram Kiss. W ramach grupy 
kolorów (np. grupa A) przezierność zmniejsza się (np. od 
MT A1 – A3), ale pozostaje zawsze w tym samym odstępie 
przezierności względem następnej grupy kolorów, mniej 
przeziernej (LT A1 – A3). Dzięki tej systematyce technikom 
dentystycznym łatwiej jest przenosić doświadczenia 
zdobyte w ramach jednej klasy kolorów na inną klasę (np. 
z grupy A na B, C lub D). Zmniejszanie się przezierności 
w ramach grupy kolorów (np. grupy A) uwarunkowane 
jest większą chromatycznością, która jak w przypadku 
naturalnych zębów wraz ze starzeniem się traci również 
swoją przezierność z jasnej do ciemnej. 

Portfolio pastylek Celtra Press

Typ uzupełnienia protetycznego Przezierność Kolor
Technika indywidualizacji 

(glazura i/lub farba do 
malowania)

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

W pełni anatomiczna 
odbudowa (SZ) MT BL2* A1 A2 A3 B1 C1 D2 Stain & Glaze

Technika Cut-back (FZ) LT BL2* A1 A2 A3 B1 C1 D2 Odbudowa Stain & Glaze

INTELIGENTNY SYSTEM KOLORÓW 
Obniża koszty magazynowania i ułatwia wybór kolorów

* wkrótce dostępne
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Mikrostruktury
Pierwsza para obrazów przedstawia pastylki Celtra Press 
oraz konwencjonalnej ceramiki szklanej LS2.

Obrazy wykonane pod rastrowym mikroskopem 
elektronowym (REM) pokazują różnice w mikrostrukturze 
wzmacnianej cyrkonem ceramiki szklanej w porównaniu 
do typowej ceramiki szklanej. Tutaj na pierwszej parze 
obrazów przedstawiona jest wielkość kryształów 
dwukrzemianu litu w pastylce, czyli w stanie w momencie 
dostawy. Wyraźnie rozpoznawalne są mniejsze kryształy, 
które dostępne są w pastylce Celtra Press, prowadzące 

tym samym do łatwiejszego wytłaczania lub lepszej 
płynności (mniejsza lepkość) w trakcie procesu 
wytłaczania. W ten sposób można łatwiej wytłaczać 
całkowicie cienkie obszary bez konieczności mocowania 
na sztyfcie.

Druga para obrazów przedstawia rozmiar krystalitu 
dwukrzemianu litu w końcowym uzupełnieniu 
protetycznym. Również tutaj widoczna jest mniejsza 
struktura kryształów Celtra Press, co pomaga uzyskać 
łatwiejszą i szybszą możliwość polerowania.

Ta konwencjonalna ceramika z 
dwukrzemianu litu (HT & LT) nie jest 
jednolita w swojej nomenklaturze 
odnośnie przezierności.

Jednocześnie zbyt duża przezierność 
bez dostatecznej opakerowości 
powoduje efekt szarzenia w jamie 
ustnej.
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Celtra® Press

Mikrostruktura pastylki

Pastylka

Mikrostruktura końcowego uzupełnienia protetycznego

Konwencjonalna ceramika szklana LS2
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Celtra® Press Investment
Stworzona specjalnie dla Celtra Press specjalna masa 
osłaniająca Celtra Press Investment minimalizuje powstanie 
twardej warstwy reakcyjnej między masą osłaniającą a 
wytłaczanym uzupełnieniem protetycznym. Jednocześnie 
powoduje to niższą temperaturę wytłaczania Celtra 
Press w porównaniu z konwencjonalnymi ceramikami 
szklanymi LS2 (około 50 – 60°C). Kombinacja masy 
osłaniającej Celtra Press Investment oraz Celtra Press 

powoduje brak konieczności stosowania zawierającego 
kwas fluorowodorowy płynu czyszczącego. Ewentualnie 
obecne pozostałości warstwy reakcyjnej można łatwo 
usunąć przez piaskowanie, przy czym twardość warstwy 
reakcyjnej staje się znacznie mniejsza dzięki niższej 
temperaturze wytłaczania oraz masie osłaniającej 
wzbogacanej azotkiem boru.

Po lewej stronie wyjmowanie systemu Celtra Press / masy 
osłaniającej Celtra Press tylko z piaskowaniem, nie jest 
widoczna warstwa reakcyjna. Po prawej stronie całość 
w systemie konwencjonalnej ceramiki tłoczonej z 
dwukrzemianu litu — tutaj też wykonano tylko piaskowanie. 
Tutaj widoczne są pozostałości warstwy reakcyjnej.
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Opis

Celtra Ceram jest ceramiką licującą do podbudowy całkowicie ceramicznej, niskotopliwą wzmacnianą leucytem ceramiką 
skaleniową do licowania i charakteryzacji wytwarzanych w procesie tłoczenia na gorąco podbudów ze wzmacnianego 
tlenkiem cyrkonu dwukrzemianu litu (ZLS). Ze współczynnikiem rozszerzalności cieplnej WAK 25–500°C wynoszącym 9,0 
× 10-6 K-1 i temperaturze wypalania wynoszącej 770°C (1. wypalanie zębiny) Celtra Ceram nadaje się również do podbudów 
z dwukrzemianu litu.

Zalety

Główne

• Obszerny system ceramik do licowania, zoptymalizowany do adhezji na podbudowach wykonanych z Celtra Press i z 
dwukrzemianu litu. Nie jest wymagane wypalanie typu wash.

• Wyjątkowa wydajność przez własne tworzenie bazy skaleniowej w celu osiągnięcia niezawodnych oraz bardzo 
stabilnych i solidnych rezultatów również po kilku wypaleniach.

• Wysoka wierność kolorów z „dokładnością kolorów prosto z butelki“. 

Dodatkowe

• Różne kodowanie kolorów (pigmentami organicznymi) poszczególnych materiałów ceramicznych umożliwia 
bezproblemową identyfikację/rozróżnianie poszczególnych warstw podbudowy ceramicznej w czasie pracy w 
laboratorium.

• Zoptymalizowane rozmieszczenie wielkości cząstek mas zębinowych i szkliwnych ułatwia zwilżalność płynem do 
modelowania, ułatwiając zastosowanie i szybkie wykonanie. 

• Add-On/Correction można jednocześnie nanosić z Stain & Glaze i wypalać lub alternatywnie również po wypalaniu 
glazury/farb do malowania.

Wskazania

• Podbudowy ze wzmacnianego tlenkiem cyrkonu dwukrzemianu litu (ZLS) Celtra Press: Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej 25-500°C: 9,7 × 10-⁶ K-¹

• Podbudowy z dwukrzemianu litu: Współczynnik rozszerzalności cieplnej 100-500°C: 10,5 × 10-⁶ K-¹

Właściwości fizyczne

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 25-500°C: 9,0 × 10-⁶ K-¹. Temperatura wypalania: 770 °C (1. wypalanie zębiny).
Odporność na zginanie (trzypunktowy test zginania): 108 N/mm². Twardość Vickersa: 5000 N/mm². Rozpuszczalność 
chemiczna: 28 µg/cm².

Dentsply Sirona Celtra Ceram

celtra-dentsplysirona.com
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