
Cercon Ceram Kiss  
 
Przeznaczenie 

 Cercon Ceram Kiss jest ceramiką przeznaczoną wyłącznie do licowania koron i mostów z 
tlenku cyrkonu (Y-TZP), którego współczynnik rozszerzalności termicznej (WAK) wynosi  10,5 
μm/m.K (25-500oC), a więc do licowania materiału Cercon base. 

 Cercon Ceram Kiss nadaje się także do licowania struktur, konstrukcji z tlenku cyrkonu, 
pokrytych tłoczonym materiałem Cercon ceram Express. 

 Materiał przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań stomatologicznych.  
 

Przeciwwskazania 

 Cercon Ceram Kiss nie nadaje się do licowania struktur tytanowych i metalowych. 

 Ceramiki Cercon ceram Kiss nie należy łączyć z innymi ceramikami. 

 stosowanie Cercon Ceram Kiss nie jest wskazane w przypadku bruksizmu bądź przy innych  
        parafunkcjach. 

 ponadto zastosowanie ceramiki Cercon Ceram Kiss nie jest wskazane przy niewystarczającej    
odległości pomiędzy powierzchniami zgryzowymi.  

 
Dane techniczne: 
- WAK dentyny: 9,2 μm/m . K (25-500oC) 
- ceramika dentystyczna, typ. I 
Klasa 2-8 wg normy DIN EN ISO 6872  

  
Cercon Ceram Express  
 
Przeznaczenie 
- Cercon Ceram Express jest ceramiką przeznaczoną wyłącznie do naprasowywania na struktury, 
konstrukcje z tlenku cyrkonu (Y-TZP) o wartości WAK 10,5 μm/m.K (25-500oC), najdogodniej na 
struktury wyfrezowane z Cercon base. 
 Cercon Ceram Express jest wskazany do tłoczenia  na koronach i mostach z tlenku cyrkonu w   

               odcinku przednim i bocznym oraz na mostach typu inlay. 
 Cercon Ceram Express  jest ponadto wskazany do tłoczenia na koronach galwanicznych przy  

               zastosowaniu linera w połączeniu z kostkami anterior Cercon ceram Express. 
 Cercon Ceram Express  może być licowany wyłącznie przy zastosowaniu  Cercon ceram S lub  

               Cercon Ceram Kiss. 
 materiał jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań w protetyce. 

  
Przeciwwskazania: 
 stosowanie Cercon ceram Express jest niewskazane przy bruksiźmie i innych parafunkcjach. 
 ponadto stosowanie Cercon ceram Express nie jest wskazane przy uszkodzonym przyzębiu i  

               niewystarczającej odległości pomiędzy powierzchniami zgryzowymi. 
  
Dane technicze: 
WAK (współczynnki rozszerzalności termicznej): 
10,0 μm/m.K (25-500oC)  
- ceramika dentystyczna, typ 2, wg normy DIN EN ISO 6872  
 
 
 
 



 
Transport i przechowywanie: 
 płyny chronić przed mrozem. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w temperaturze  

               powyżej 10oC 
 10oC – najniższa dopuszczalna temperatura 
 proszki, pasty i kostki przechowywać w ciemnym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i  

               wstrząsami 
 przechowywać w suchym miejscu 
 chronić przed światłem słonecznym 

  
Możliwe do zastosowania płyny: 
 opaker w proszku:  Ducera Liquid O, Ducera Liquid OL 
 opaker w paście: Fluid Pastenopaker 
 masy przyszyjkowe:  Ducera Liquid Quick 
 dentyny/ Masy brzegu siecznego itp.: Ducera Liquid SD, Ducera Liquid SD Red/Yellow/Greek   

               Ducera Liquid Form 
 farbki/masy glazurowe: Ducera Liquid Stain 
 izolacja: Ducera Sep Isolating Fluid 

  
Nazwy mas ceramicznych  
Power Chroma (PC 1 – 6) 
Masy Power Chroma są intensywnymi masami wysokochromatycznymi o właściwościach 
fluorescencyjnych do indywidualnego doboru odcieni. Wszystkie masy Power Chroma wspomagają 
dobór odcieni w odcinku szyjkowym, podniebiennym i zwarciowym. Masy można stosować zarówno 
w formie czystej jak i w proporcji 1:1. Dodatek masy Stand by do masy Power Chroma umożliwia 
zastosowanie uzyskanego materiału w brzegowym obszarze siekaczy. Tabelę doboru odcieni należy 
traktować jako wskazówkę.  
Stand by 
Uniwersalna, prawie przezroczysta masa wielofunkcyjna z silną opalescencją. Stand by można 
stosować zarówno samodzielnie jak i mieszając ją z wszystkimi masami Kiss. Masa Stand by pełni więc 
funkcję kluczową.  
Opal Efekt Sunrise / Opal Effekt Sunset 
Masa do efektów specjalnych z silną opalescencją do żółtych oraz pomarańczowych/ czerwonawych 
odcinków siecznych. Doskonale nadaje się do zwiększenia nasycenia barwy przy drugim/trzecim 
wypalaniu dentyny, zwłaszcza do kolorów A; może być osłabiona masą Stand by.  
Opal Efekt Sky / Opal Efekt Ocean 
Masa do efektów specjalnych z silną opalescencją do przytłumionych oraz silnych, ciemnoniebieskich 
odcinków siecznych; może być osłabiona masą Stand by  
Opal Efekt Fog 
Masa do efektów specjalnych z silną opalescencją do szarawych odcinków siecznych; może być 
osłabiona masą Stand by.  
White Surface 
Masa do efektów specjalnych z białawą opalescencją do podkreślania guzków w odcinku bocznym 
oraz do odcinków podniebiennych / językowych w obszarze przednim; może być osłabiona masą 
Stand by.  
Final Kiss 
Niskotopliwa, przezierna masa korekcyjna (Final Kiss)  - temp. wypalania 680oC  
 
 
 
 
  



Tab. 2 Tabela doboru kolorów Cercon ceram Express 
(kostki do tłoczenia)  
 

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

Kostka B1 A2 A3 A3,5 A3,5 B1 A2 B3 B3 B1 A3 A3 B3 A2 A3 A3 

  
  
1. Przygotowanie konstrukcji 
W celu uzyskania równomiernego obciążenia oraz zapewnienia równomiernej grubości warstw 
ceramiki, należy wykonać konstrukcje z tlenku cyrkonu w pomniejszonej ostatecznej formie 
anatomicznej zęba. Drobnej korekty, np. zmiany na krawędziach, są przeprowadzane przy użyciu 
drobnoziarnistych instrumentów diamentowych. W celu uniknięcia naprężeń w obrębie ceramiki do 
licowania Cercon ceram kiss należy zaokrąglić istniejące ostre brzegi i krawędzie konstrukcji.  
Aby nie dopuścić do powstania mikropęknięć szlifowanie konstrukcji powinno się zawsze odbywać 
przy zastosowaniu turbinki chłodzonej wodą. Czynności wykonywać nie stosując zbyt dużego nacisku 
– w celu uniknięcia przegrzania konstrukcji cyrkonowej.  
Konstrukcje z pęknięciami i/lub otworami nie nadają się do dalszej obróbki. Konstrukcje z tlenku 
cyrkonu należy poddać piaskowaniu tlenkiem glinu (ziarnistość 110-125 μm, ciśnienie 3-3,5 bara). 
Konstrukcje są następnie czyszczone w strumieniu pary bądź w czystej kąpieli ultradźwiękowej.  
2. Nakładanie linera 
Najpierw należy przygotować przy użyciu linera strukturę Cercon base. Liner nadaje koronie 
pożądaną barwę podstawową i jest dopasowany do kolornika V.  
Standardowa technika warstwowa oraz właściwa reprodukcja odcieni V wymagają zarówno przy 
szkieletach białych (Cercon base) jak i szkieletach zabarwionych (Cercon base colored) nałożenia 
dwóch cienkich, kryjących warstw linera. Stopień przezroczystości zmniejsza się nieco po drugim 
wypalaniu linera.  
Indywidualna technika warstwowa dopuszcza możliwość naniesienia jednej warstwy linera lub 
rezygnację z linera. Liner nie wpływa na przyczepność. Przy nanoszeniu jednej warstwy linera lub 
rezygnacji z linera należy zwracać uwagę na zmianę barwy podstawowej pod wpływem barwy 
szkieletu, naturalnej barwy kikuta i stosowanego materiału.  
 
Estetyczna linia podstawowa 
W standardowej technice warstwowej można wykorzystać znane z Duceragold Kiss i Duceram Kiss 
schematy nakładania warstw. 
Zastosowanie dwóch kolejnych mas: dentyny/masy brzegu siecznego umożliwia powstanie w krótkim 
czasie estetycznego i starannie dobranego olicowania. Sposób postępowania jest opisany na rys. 3-6.  
Najpierw zbudować trzon zębiny i przy zastosowaniu techniki „cut back” przygotować go do 
nałożenia masy brzegu siecznego. Następnie odciętą cześć rekonstruuje się przy użyciu masy brzegu 
siecznego. Następuje pierwsze wypalanie dentyny (patrz tabela 3).   
Skurczona część jest następnie wypełniana odpowiednią dentyną i masą brzegu siecznego. Następuje 
drugie wypalanie dentyny (patrz tabela 3) oraz wykańczanie. Następnie odbywa się wypalanie 
połyskowe (patrz tabela 3) przy użyciu lub bez użycia masy glazurowej oraz barwników w celu 
uzupełnienia charakterystycznych efektów.  
 
Schodek ceramiczny 
 Brzeg korony zredukować o ok. 0,5-0,8 mm powyżej granicy preparacji. 
 Czapeczkę poddać od wewnątrz (zwłaszcza brzegi) i od zewnątrz piaskowaniu, jak opisano na 

wstępie; następnie osłonę czapeczkę (strumienica parowa). 
 Ołówkiem bezgrafitowym zaznaczyć granice preparacji i zabezpieczyć je w zwykły sposób, np. 

klejem akrylowym. 



 Nanieść odpowiednią ilość materiału izolacyjnego Ducera-Sep, Odczekać, aż materiał 
wyschnie i następnie nałożyć kolejną warstwę. 
 Do masy schodkowej (SM 1-5) dodać płyn modelujący SD Quick. Oszlifowany brzeg korony 

wykończyć za pomocą masy schodkowej. Na czapeczkę nałożyć w odcinku szyjkowym warstwy masy 
schodkowej . Następnie schodek ceramiczny pozostawić do wyschnięcia, ewentualnie przy pomocy 
źródła ciepła, zdjąć i wypalić zgodnie z zaleceniami 
 Szczelina powstała wskutek skurczu może zostać wypełniona podczas drugiego wypalania 

wzgl. za pomocą Final-Schultermasse (F-SM 1-5) po wypaleniu połyskowym. 
 
Estetyczna linia indywidualna  
Przy zastosowaniu Indywidualnej techniki warstwowej i przy zastosowaniu mas Power Chroma oraz 
opalizujących mas do efektów specjalnych stworzą Państwo doskonałe, bardzo wymagające 
uzupełnienia. W zależności od koloru uzupełnienia można  zrezygnować z linera i ceramikę nakładać 
bezpośrednio na strukturę. W przypadku Cercon base redukcja wypalań linera powoduje wzrost 
jasności.   
W przypadku Cercon base colored uzyskuje się przy ciemniejszych kolorach większe nasycenie barw. 
Przy pracy bez linera należy pamiętać o tym, że ulegną zmianie zarówno kolory podstawowe jak i 
przezroczystość rekonstrukcji.  
W przypadku rezygnacji z linera na konstrukcję należy najpierw  nałożyć masę chromatyczną i 
fluoroscencyjną. Do tego idealnie nadają się masy Power Chroma. Następnie należy jak zwykle 
odbudować zębinę. Po zakończeniu cut back można uzupełnić fragment brzegu siecznego za pomocą 
masy opalizującej brzegu siecznego oraz np. w odcinku siecznym za pomocą mas modyfikujących Sky 
i Ocean i w odcinku szyjkowym i trzonowym przy użyciu mas modyfikujących Sunrise i Sunset .  
  
Schodki ceramiczne w technice tłoczenia przy zastosowaniu  
 
Cercon Ceram express.  
Cercon cCram express jest stanowi interesującą alternatywę dla sprawdzonej techniki warstwowej, a 
zwłaszcza w technice wykonywania schodków ceramicznych (szczegółowe informacje, patrz 
instrukcja Cercon Ceram express). 
Do produkcji tłoczonych schodków ceramicznych przy zastosowaniu metody Cercon ceram express 
można stosować piece do wytłaczania typu CergoPress, Multimat Touch&Press wraz z 
wyposażeniem. Do tłoczenia schodków ceramicznych zleca się stosowanie kostek Cercon Ceram 
express posterior Pellets, które ze względu na podwyższoną opalizację mogą być stosowane bez 
linera i niezawodnie pokrywają krawędzie konstrukcji.  
Zalecenia podczas pracy 
Modelowanie: konstrukcja z Cercon base jest uzupełniana woskiem, tzn. na konstrukcji należy 
wymodelować z wosku kształt zębiny . Można przy tym w zwykły sposób stosować woski 
pełnoceramiczne. Minimalna grubość ścianki modelu woskowego powinna wynosić co najmniej 0,4 
mm. 
Kanał odlewniczy: Do kanału odlewniczego należy dobrać drut woskowy o średnicy min. 3,5 mm i 
długości od 5 do maks. 6 mm. 
Zatapianie: do zatapiania można stosować wszystkie masy do zatapiania ceramiki wytłaczanej. 
Zalecamy stosowanie Cergofit (Speed) – stężenie 80 %. Proszę przestrzegać instrukcji stosowania 
poszczególnych produktów. 
Wygrzewanie wstępne: tygle można podgrzewać we wszystkich piecach do podgrzewania. Należy 
przestrzegać parametrów podgrzewania, podanych przez producentów. Podgrzania wymagają: 
pieścień do wytłaczania i tłok z tlenku glinu. Nie podgrzewa się: kostek do wytłaczania (Press Pellets) 
oraz tłoka do masy osłaniającej. 
Tłoczenie: Parametry wytłaczania znajdują się w załączniku (patrz. Tab. 4). 



Uwalnianie z masy osłaniającej: po zakończeniu procesu wytłaczania należy ostrożnie wyjąć 
pierścień z pieca. Po ochłodzeniu pierścienia ostrożnie wyjąć obiekt. W celu oczyszczenia z resztek 
masy osłaniającej zaleca się piaskowanie kulkami szklanymi (50μm , 2 bary). 
Obróbka: Wytłoczone obiekty najlepiej jest obrabiać przy użyciu turbiny chłodzonej wodą i 
odpowiednich narzędzi diamentowych. 
Nakładanie warstw: Po zakończeniu obróbki należy ponownie dokonać piaskowania konstrukcji 
kulkami szklanymi (50μm, 2 bary) z zewnątrz i wyczyścić ją strumieniem pary. Na wytłoczoną 
ceramikę można nakładać bezpośrednio następne warstwy masy ceramicznej i dokonywać 
uzupełnień według zwykłego schematu warstw. 
  
Przygotowanie do cementowania: 
przed ostatecznym zacementowaniem należy ostrożnie wypiaskować wnętrze czapeczki z tlenku 
cyrkonu przy użyciu tlenku glinu o ziarnistości 50-100 μm pod ciśnieniem ok. 2,5 bara. W przypadku 
osadzenia adhezyjnego elementy Cercon ceram Express lub masę schodkową należy wytrawić. 
  
Tab. 3: Ogólne zalecenia dotyczące wypalania – Cercon Ceram kiss 
  

 
wypalanie 

 
podgrzewanie 

oC 

 
czas 

schnięcia 
min 

 
szybkość 

nagrzewania 
oC/min 

 
temp. 

końcowa oC 

 
Czas 

wygrzewania 
min 

 
próżnia 

hPa 

*liner w proszku 1 450 6:00 55 970 1:00 50 

*liner w proszku 2 450 6:00 55 960 1:00 50 

Liner w paście 1 575 8:00 55 970 1:00 50 

Liner w paście 2 575 8:00 55 960 1:00 50 

Masa schodkowa 
1+2 

450 6:00 55 850 1:30 50 

Dentyna 1 450 5:00 55 830 1:30 50 

Dentyna 2 450 5:00 55 820 1:30 50 

Glazura 450 3:00 55 800 1:00 - 

Korekta (Final-Kiss) 450 5:00 55 680 1:00 50 

Final Shoulder  
(F-SM) 

450 5:00 55 680 1:00 50 

 
 Tab. 4 Ogólne zalecenia dotyczące tłoczenia  Cercon ceram express  
 

Temperatura początkowa 700 oC 

Temperatura końcowa 940 oC 

Czas wygrzewania 20 min. 

Czas tłoczenia 10 min. 

Ciśnienie 5 barów 

próżnia ciągła 

 
 Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny i służą jako wskaz6wka. Możliwe są odchyłki w 
wynikach wypalania. Wyniki wypalania zależą od mocy pieca, producenta i stopnia zużycia Z tego 
względu wartości orientacyjne należy dopasowywać indywidualnie przy każdym wypalaniu.  


