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Wytyczne dotyczące preparacji

Preparacja z prawidłową redukcją 

tkanki twardej zęba ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia 

optymalnej wytrzymałości, 

koloru i retencji frezowanego 

uzupełnienia protetycznego. 

Podczas preparacji zębów 

przednich i bocznych 

konieczna jest redukcja kształtu 

anatomicznego w przedstawiony 

poniżej sposób.

Minimalna grubość ścianek: 

Poniższa ilustracja pokazuje 

zadane minimalne grubości 

ścianek dla danego wskazania. 

Minimalne grubości ścianek nie 

mogą zostać przekroczone po 

ręcznym szlifowaniu.
 

Ważne praktyczne środki 
ostrożności 

Wszystkie krawędzie wewnętrzne 

preparacji powinny być 

zaokrąglone.

Ostre kąty wewnętrzne muszą być 

spłaszczone. Ostro schodzące się 

krawędzie wewnętrzne muszą być 

zaokrąglone, aby w uzupełnieniu 

protetycznym nie występowały 

naprężenia. Guzki zębowe oraz 

krawędzie sieczne konstrukcji 

podbudowy Celtra Press muszą 

być wykonane w taki sposób, aby 

optymalnie podpierały licowanie 

ceramiczne.

Most 3-punktowy wraz z 2. zębem przedtrzonowym:
Maksymalna szerokość punktu mostu:

Odcinek zębów przednich 11 mm

Odcinek zęba przedtrzonowego 9 mm

 › Łączniki dla 3-punktowych mostów muszą posiadać przekrój wynoszący min. 
16 mm2 Zasada: wysokość ≥ szerokość
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Wkłady i nakłady koronowe

Zaleca się konwencjonalny wzór 

wkład/nakład. Bez preparowania 

podcięć. Ściany ubytków 

spreparować pod kątem 5° do 6° 

do osi wzdłużnej zęba. Wszystkie 

ostre krawędzie  i kąty muszą 

zostać zaokrąglone. Redukcja 

części siecznej/okluzyjnej musi 

wynosić przy centrycznym i 

dynamicznym zgryzie 1,5 do 2 

mm. Wkłady i nakłady koronowe 

wykonane z Celtra Press są 

idealnie mocowane całkowicie 

adhezyjnie.

Alternatywnie można zamocować 

wysoce retencyjne wkłady i 

nakłady koronowe, używając 

samoadhezyjnych cementów 

kompozytowych.

Korony i mosty

Osiowa redukcja wynosi 1,0 

do 1,5 mm pod kątem ścian 

wynoszącym 5 ° do 6 ° względem 

osi zęba. Redukcja części siecznej/

okluzyjnej musi wynosić przy 

centrycznym

i dynamicznym zgryzie

1,5 mm. Przyjęzykowe krawędzie 

koron muszą być rozszerzone 

co najmniej 1,0 mm do 

aproksymalnych powierzchni 

styku. Zalecane są preparacje 

stopniowe bez skosów. Wszystkie 

kąty muszą być zaokrąglone, a 

powierzchnie preparacji muszą 

być gładkie. W przypadku mostów 

maksymalna dopuszczalna 

szerokość części mostu różni się 

ze względu na różne obciążenia 

podczas żucia w odcinku zębów 

przednich oraz w odcinku zębów 

bocznych. Określenie szerokości 

punktu mostu odbywa się na 

niespreparowanym zębie.

 › W odcinku zębów przednich 
(aż do kła) nie powinien 
przekraczać szerokości punktu 
mostu wynoszącej 11 mm.

 › W odcinku zębów 
przedtrzonowych (kieł do 2. 
przedtrzonowego) nie powinien 
przekraczać szerokości punktu 
mostu wynoszącej 9 mm.

Przy wykonywaniu łączników 

należy wziąć pod uwagę oprócz 

dostatecznie dużej powierzchni 

przekroju (min. 16 mm²) również 

odpowiedni stosunek szerokości 

do wysokości.

Zasadniczo obowiązuje:  

wysokość ≥ szerokość.
Pełne korony wykonane z Celtra 

Press mogą być mocowane 

całkowicie adhezyjnie lub 

samoadhezyjnie.

Licówki

Standardowa redukcja na 

powierzchni wargowej wynosi 

0,6 mm, w strefie przydziąsłowej 

0,4 mm (ponieważ szkliwo zęba 

jest w tym obszarze cieńsze). 

Redukcja wargowo-językowego 

kąta siecznego wynosi 0,6 do 

1,5 mm. Krawędzie preparacji 

powinny znajdować się w 

szkliwie. Dla wszystkich krawędzi 

licówki zaleca się preparację 

wyżłobienia lub zaokrąglonego 

stopnia. Rozszerzenia styczne 

muszą zostać ułożone na tyle w 

obszarze stycznym, aby krawędzie 

preparacyjne nie były widoczne 

oraz by uniknąć powstania 

stycznych podcięć dziąsłowych.

Licówki wykonane z Celtra 

Press są idealnie mocowane 

całkowicie adhezyjnie. Mocowanie 

samoadhezyjne nie jest zalecane 

dla licówek.

Wskazania
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1 
Dopasowanie 
zgryzowe (wiertło 
diamentowe 60 μm)

Przymiarka ostatecznie 
uformowanego 
uzupełnienia 
protetycznego 
(przymiarka, pasta, 
wazelina, silikon)

2 
Wewnątrzustne 
polerowanie z 
zastosowaniem 
trzystopniowego 
systemu polerowania 
ceramiki (Diapol, EVE)

DUŻA ZIARNISTOŚĆ

ŚREDNIA ZIARNISTOŚĆ

DROBNA ZIARNISTOŚĆ

Czynności wewnątrz jamy ustnej1

1 Ilustracja dr Moritz Zimmermann, Uniwersytet Monachium
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Sytuacja wyjściowa

Końcowy wynik bezpośrednio po 
zabiegu

Po przygotowaniu

Końcowy wynik tydzień po zabiegu

3 
Końcowy wynik w 
jamie ustnej

Przygotowanie uzupełnienia  
protetycznego Celtra®

 › Uzupełnienie protetyczne oczyścić urządzeniem 
do czyszczenia ultradźwiękowego lub parowego 
lub alkoholem.

 › 5- do 9-procentowy kwas fluorowodorowy 
nanieść tylko na stronę wewnętrzną uzupełnienia 
protetycznego i pozostawić do działania przez  
30 sek.

 › PRZESTROGA: Przestrzegać ostrzeżeń podanych 
przez producenta. Nie dopuścić do kontaktu 
kwasu z tkanką lub oczami!

 › Usunąć kwas fluorowodorowy zgodnie z 
przepisami producenta.

 › Osuszyć uzupełnienie protetyczne strumieniem 
powietrza. Zaleca się od razu przeprowadzić 
silanizację wytrwawionych powierzchni.

 › W gabinecie stomatologicznym nanosić silan 
tylko na powierzchnie, które są wymagane do 
mocowania adhezyjnego.

 › Pozostawić do zadziałania przez 60 sekund.  
Gdy warstwa silanu przestanie być płynna, 
ponownie nanieść silan. Przedmuchać silnym 
strumieniem powietrza.

Proces cementowania

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.

Samoadhezyjny Całkowicie 
adhezyjny Glasjonomer

Wkłady 
koronowe 
(inlays)

Z BZ -

Nakłady 
koronowe 
(onlays)

Z BZ -

Licówki - BZ -

Korony BZ BZ Z

Mosty Z BZ Z

Z = zalecane BZ = bardzo zalecane

Cementowanie
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Wytyczne techniczne Calibra Ceram

CZYSZCZENIE I SUSZENIE

Prime&Bond active™ można nanosić po 
piaskowaniu jako primer cyrkonowy na 
powierzchnie wewnętrzne ceramik na bazie 
cyrkonu. W przypadku wszystkich innych 
pełnych ceramik powierzchnie mocowania 
powinny zostać wytrawione kwasem 
fluorowodorowym, a następnie zostać 
pokryte silanem Calibra®.

POLIMERYZACJA ŚWIATŁEM – 10 SEK.

Szczególna instrukcja do stosowania ze 
światłoprzepuszczalnymi uzupełnieniami 
protetycznymi. Przed zacementowaniem 
nieprzepuszczającego światła uzupełnienia 
protetycznego należy spolimeryzować 
środek adhezyjny światłem.

USUWANIE PODWÓJNIE 
UTWARDZANEGO MATERIAŁU

Cement jest polimeryzowany przez stałe 
poruszanie lampy polimeryzacyjnej 
wzdłuż krawędzi przez max. 5 sek. 
Nadmiary materiału osiągają w ten 
sposób „fazę żelową”, która utrzymuje 
się przez ok. 45 sek. Bez polimeryzacji 
nadmiary materiału osiągają „fazę 
żelową” po 1 – 2 min.

UTWARDZANIE I WYKAŃCZANIE 
(POLIMERYZACJA ŚWIATŁEM)

Po usunięciu nadmiaru materiału należy 
wszystkie powierzchnie uzupełnienia 
protetycznego polimeryzować światłem 
przez 20 sek. od strony policzkowej, 
językowej i zgryzowej.

NANOSZENIE MATERIAŁU ADHEZYJNEGO 
NA ZĄB

Nanieść Prime&Bond active na cały 
ubytek. Unikać przedwczesnego wiązania 
bondu. Przy użyciu razem z Calibra Ceram 
nie jest konieczne zastosowanie środka 
Self Cure Activator. Prime&Bond active 
poruszać łagodnie przez 20 sek.  
w jedną i drugą stronę.

NANOSZENIE CALIBRA CERAM

Zdjąć nasadkę. Wycisnąć i nałożyć 
niewielką ilość materiału ze strzykawki 
dwukomorowej. Założyć kaniulę 
mieszającą i z delikatnym naciskiem 
nanieść cienką, równomierną warstwę 
cementu na całą powierzchnię 
wewnętrzną uzupełnienia protetycznego.

USUWANIE MATERIAŁU 
SAMOUTWARDZALNEGO

Nadmiar cementu osiąga tzw. „fazę 
żelową“ po 1–2 min. w jamie ustnej, co 
pozwala na jego łatwe usunięcie. Cement 
w koronie nie jest jeszcze utwardzony. 
Nie poruszać, nie obracać ani nie dotykać 
korony w czasie czyszczenia.

UTWARDZANIE i WYKAŃCZANIE 
(SAMOUTWARDZANIE)

W przypadku samoutwardzania lub 
mocowania nieprzepuszczającego 
światła uzupełnienia protetycznego 
należy pozostawić cement na 5 min. do 
utwardzenia. Zaleca się światłoutwardzanie 
odkrytych krawędzi przez 20–40 sek.

SUSZENIE POWIETRZEM

Min. przez 5 sek. przedmuchiwać średnio 
mocnym strumieniem powietrza.

UMIESZCZENIE UZUPEŁNIENIA 
PROTETYCZNEGO

Chronić uzupełnienie protetyczne przed 
zanieczyszczeniami i ruchami, dopóki 
cement w pełni nie zastygnie (5 min. od 
rozpoczęcia mieszania lub w przypadku 
utwardzania światłem po zakończeniu 
polimeryzacji światłem).

WYKAŃCZANIE I POLEROWANIE

Wykończyć za pomocą systemu Enhance® 
oraz wypolerować polerkami Enhance® PoGo®*.

USUWANIE NADMIARU MATERIAŁU

Nadmiary materiału należy usuwać, gdy 
znajduje się on w fazie żelowej; chronić 
przy tym uzupełnienie protetyczne przed 
ruchami, dopóki nie nastąpi całkowite 
związanie cementu.

LUB

LUB

* Alternatywnie zestaw do polerowania Celtra TwisTec

1 2 3

4 5 6
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Wytyczne techniczne Calibra Universal

CZYSZCZENIE I SUSZENIE

Prime&Bond active™ można nanosić po 
piaskowaniu jako primer cyrkonowy na 
powierzchnie wewnętrzne ceramik na bazie 
cyrkonu. W przypadku wszystkich innych 
pełnych ceramik powierzchnie mocowania 
powinny zostać wytrawione kwasem 
fluorowodorowym, a następnie zostać 
pokryte silanem Calibra®.

W przypadku uzupełnień protetycznych, 
które wymagają wstępnego przygotowania 
powierzchni wewnętrznych, należy postępo-
wać według zaleceń laboratorium protety-
cznego lub producenta.

USUWANIE MATERIAŁU 
SAMOUTWARDZALNEGO

Nadmiar cementu osiąga tzw. „fazę że-
lową“ po 1-2 min. w jamie ustnej. Nadmiar 
cementu pozostaje w „fazie żelowej“ przez 
ok. 1 min. Nie poruszać, nie obracać ani nie 
dotykać korony w czasie czyszczenia.

UTWARDZANIE I WYKAŃCZANIE
(SAMOUTWARDZANIE)

Po usunięciu nadmiaru utwardzanie świ-
atłem przez 20–40 Sek. (podwójne utward-
zanie). W przypadku cementu należy zacho-
wać 6-minutową fazę samoutwardzania.

UTWARDZANIE I WYKAŃCZANIE
(POLIMERYZACJA ŚWIATŁEM)

Po usunięciu nadmiaru materiału należy 
wszystkie powierzchnie uzupełnienia 
protetycznego polimeryzować światłem 
przez 10 sek. od strony policzkowej, języ-
kowej i zgryzowej.

WYKAŃCZANIE I POLEROWANIE

Wykończyć za pomocą systemu  
Enhance® oraz wypolerować polerkami 
Enhance® PoGo®*.

NANOSZENIE CALIBRA Universal

Zdjąć nasadkę. Wycisnąć i nałożyć nie-
wielką ilość materiału ze strzykawki dwu-
komorowej. Założyć kaniulę mieszającą 
i z delikatnym naciskiem nanieść cienką, 
równomierną warstwę cementu na całą 
powierzchnię wewnętrzną uzupełnienia 
protetycznego.

USUWANIE MATERIAŁU –PODWÓJNIE 
UTWARDZANEGO

Cement jest polimeryzowany przez stałe 
poruszanie lampy polimeryzacyjnej wzdłuż 
krawędzi przez max. 5 sek. na wszystkich 
powierzchniach odbudowy, odpowiednio 
20 sek. od strony policzkowej, językowej, i 
zgryzowej. Nadmiary materiału osiągają w 
ten sposób „fazę żelową”, która utrzymuje 
się przez ok. 45 sek. 

Wskazówka:

Zaleca się tu stosowanie konwencjonalnych 
lamp LED, wytwarzających światło ok. 470 nm.

UMIESZCZENIE UZUPEŁNIENIA 
PROTETYCZNEGO

Chronić uzupełnienie protetyczne przed 
zanieczyszczeniami i ruchami, dopóki 
cement w pełni nie zastygnie (6 min. od 
rozpoczęcia mieszania lub w przypadku 
utwardzania światłem po zakończeniu 
polimeryzacji światłem).

USUWANIE NADMIARU MATERIAŁU

Nadmiary materiału należy usuwać, gdy 
znajduje się on w fazie żelowej; chronić 
przy tym uzupełnienie protetyczne przed 
ruchami, dopóki nie nastąpi całkowite 
związanie cementu.

LUB

LUB

* Alternatywnie zestaw do 

polerowania Celtra TwisTec

1 2 3



DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
+49 6181 59-50
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