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IPS e.max® to najlepszy i najczęściej używany na świecie system całoceramiczny charakteryzujący się uniwersalnością, długotrwałym 

sukcesem klinicznym oraz szerokim spektrum zastosowania. 

Składa się on ze sprawdzonej ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu (IPS e.max Press i CAD), innowacyjnej ceramiki na bazie 

tlenku cyrkonu (IPS e.max ZirCAD) oraz dostosowanej do nich ceramiki licującej (IPS e.max Ceram), cały system uzupełnia 

innowacyjna ceramika do natłaczania IPS e.max ZirPress.

 

Przy pomocy tych bardzo estetycznych i wytrzymałych materiałów IPS e.max można wykonywać zarówno bardzo cienkie licówki, jak  

i też duże mosty wielopunktowe. Istnieje także możliwość wykonywania uzupełnień hybrydowych.

Dzięki odpowiedniej koncepcji kolorystycznej całego systemu, a także poszczególnych produktów począwszy od etapu określania 

koloru zęba, aż po wybór odpowiedniego materiału praca jest przyjemna i łatwa. 

Aby uzyskać idealny kolor uzupełnienia można użyć aplikacji IPS e.max Shade Navigation, który pomaga wybrać odpowiedni materiał 

i uzyskać doskonały wynik estetyczny w zakresie koloru, co zapewnia sukces i wzbudza zaufanie. 

IPS e.max to obszerny system całoceramiczny wysokiej jakości pozwalający wykonać wszelkiego rodzaju uzupełnienia, spełniający 

wysokie wymagania estetyczne, znajdujący zastosowanie w każdej sytuacji, zgodnie z mottem: all ceramic – all you need.

Informacje o produkcie  

System  
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IPS e.max® Ceram

Uniwersalna ceramika licująca została optymalnie dopasowana do materiałów systemu IPS e.max. Dzięki specjalnemu schematowi 

nakładania warstw dobór koloru w przypadku poszczególnych materiałów, z których wykonana została podbudowa jest przejrzysty  

i nieskomplikowany. Ceramika licująca pozwala uzyskać bardzo estetyczne wyniki dla prac wykonywanych w systemie IPS e.max – 

zarówno na podbudowach z dwukrzemianu litu (LS2) jak i też z dwutlenku cyrkonu (ZrO2) – dzięki czemu prace takie idealnie 

komponują się z naturalnym uzębieniem.

Jedyne w swoim rodzaju połączenie translucencji, jasności i opalescencji pozwala w naturalny sposób sterować rozproszeniem 

światła oraz uzyskać naturalny stosunek jasności i chromatyczności. 

Tradycyjne masy dentyny i brzegu siecznego dostępne są w kolorach według klucza Chromascop, A – D i kolorach dla zębów po 

wybielaniu Bleach. Jeżeli konieczne jest zwiększenie jasności uzupełnienia, wówczas można wybrać masy IPS e.max Ceram Power 

Dentine i Power Incisal w kolorach według klucza A-D i kolorach dla zębów po wybielaniu Bleach BL. Dzięki masom dziąsła można 

uzyskać naturalnie wyglądające uzupełnienia w obszarze tkanki miękkiej, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku prac 

wspartych na implantach.

System uzupełnia uniwersalny zestaw farb i glazury IPS Ivocolor, który przeznaczony jest do indywidualnej charakteryzacji i 

barwienia materiałów ceramicznych. Zestaw ten można stosować do ceramiki licującej, tłoczonej i CAD firmy Ivoclar Vivadent*, 

charakteryzuje się on uniwersalnym zastosowaniem, niezależnie od współczynnika rozszerzalności termicznej.

* za wyjątkiem niekrystalizowanej ceramiki IPS e.max CAD i CAD-on
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IPS e.max® Ceram

Materiał

IPS e.max Ceram jest niskotopliwym, nanofluorapatytowym materiałem, 

szklano-ceramicznym, który stosowany jest z powodzeniem w warunkach 

klinicznych od ponad dziesięciu lat. Ceramika ta stosowana jest do 

charakteryzacji i licowania podbudów z ceramiki szklanej na bazie 

dwukrzemianu litu i dwutlenku cyrkonu. Materiał ten łatwo się modeluje, 

zachowuje on kształt i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 

podczas napalania. Przejrzysty schemat nakładania kolejnych warstw, 

łatwe opracowywania oraz doskonała estetyka, jaką można uzyskać na 

różnych rodzajach podbudów pozwalają idealnie dopasować kolor oraz 

zapewniają wysoką jakość. 

Ta zawierająca kryształy nanofluoroapatytów ceramika posiada strukturę 

krystaliczną podobną do struktury zębów naturalnych. Właściwości 

optyczne określane są przez kryształy nanofluorapatytowe o wielkościach 

w zakresie 100 – 300 nm, oraz mikrokryształy fluorapatytu o długości  

1 – 2 µm. Materiały IPS e.max Ceram zawierają różne koncentracje 

kryształów apatytowych, umożliwiające osiągnięcie wyjątkowego 

połączenia przezierności, jasności i opalescencji. 

Jednolity skład i tym samym takie same właściwości kliniczne – niezależnie 

od podbudowy – podkreślają wszechstronność i kompleksowość systemu 

IPS e.max.

Informacje o produkcie  

Wszystko na temat IPS e.max® Ceram

Cecha specyfikacja Typowa  
wartość średnia

WRC (25 – 400°C) [10-6/K] 9.4 ± 0.5 –

Odporność na zginanie  

(dwuosiowo) [MPa]
≥ 50 90

Rozpuszczalność chemiczna  

[μg/cm2]
< 100 –

Typ/klasa Typ I / klasa 1 –

Zgodnie z ISO 6872:2015
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Wskazania

–  Charakteryzacja i licowanie:

 –  IPS e.max Press

 −  IPS e.max CAD (po krystalizacji)

 –  IPS e.max ZirCAD (po synteryzacji), oprócz IPS e.max ZirCAD MT Multi

 –  IPS e.max ZirPress

–  Licówki wypalane na kikutach z masy ogniotrwałej

– Charakteryzacja i licowanie podbudów z ZrO2 innych producentów o współczynniku rozszerzalności cieplnej 

10.5 – 11.0 x 10-6/K (25 – 500 °C)

–  Charakteryzacja przy pomocy IPS Ivocolor Shade i Essence

–  Glazurowanie przy pomocy IPS Ivocolor Glaze 

Przeciwwskazania

–  Pacjenci cierpiący na bruksizm

– Pacjenci ze znacznie zredukowanym stanem uzębienia

– Licowanie podbudów metalowych

– Wszelkie inne niewymienione tutaj wskazania

Ważne zalecenia

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń uniemożliwia uzyskanie dobrych wyników pracy z materiałem  

IPS e.max Ceram:

– Należy zachować właściwą grubość warstwy licowania.

– Należy zachować właściwy stosunek grubości między podbudową, a ceramiką licującą.

– Materiału nie należy mieszać z innymi ceramikami dentystycznymi.

– Nie należy licować podbudów z tlenku cyrkonu o współczynniku rozszerzalności termicznej innym, niż 

wymagany.

– Nie należy licować podbudów z tlenku cyrkonu, które opracowywane są w inny sposób niż zalecany dla  

IPS e.max ZirCAD, np. piaskowanie Al2O3.

– Nie należy licować materiałów IPS e.max ZirCAD MT Multi.

– Nie należy stosować materiału IPS e.max Ceram ZirLiner i mas Margin na podbudowy IPS e.max Press  

i IPS e.max CAD.

Ostrzeżenia

– W przypadku alergii na jeden ze składników należy zrezygnować z wykonania uzupełnienia protetycznego 

materiałem IPS e.max Ceram.

– Podczas opracowywania należy unikać wdychania pyłu – używać maseczkę na twarz i wyciąg.

– IPS Margin Sealer zawiera heksan. Heksan jest materiałem łatwopalnym i szkodliwym dla zdrowia. Unikać  

kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać oparów i przechowywać z dala od źródeł ognia.

– Zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. 
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Wskazówki i zalecenia 

IPS e.max® Ceram masy dentyny i brzegu siecznego

Dentine/(Transpa) Incisal

Na początku ery materiałów całoceramicznych dwukrzemian litu oraz tlenek cyrkonu dostępny 

był tylko w wersji o średniej i Wysokiej opakerowości. Takie opakerowe podbudowy odbijają 

dużo światła, co sprawia, że wzrasta jasność wykonywanych uzupełnień. Tradycyjne masy 

dentyny i szkliwa IPS e.max Ceram są idealnie dopasowane do takich właściwości i dlatego 

optymalnie nadają się do stosowania na nieprzeziernych podbudowach. Wyważony stosunek 

jasności i chromatyczności pozwala uzyskać kolor doskonale odzwierciedlający kolor z kolornika. 

Masy dentyny IPS e.max Ceram dostępne są w kolorach według klucza A – D, Chromascop i 4 

kolorach dla zębów po wybielaniu Bleach BL. Masy Transpa Incisal dostępne  

są w zależności od systemu kolorów w 4 lub 3 kolorach. 

Power Dentine/Power Incisal  

Mający miejsce w ostatnich czasach rozwój translucentnych materiałów całoceramicznych przeznaczonych do wykonywania 

podbudów miał duży wpływ na uzupełnienia licowane. W ostatnich latach pojawił się także trend 

preferujący wykonywanie uzupełnień o większym stopniu jasności. Nowoczesne przezierne 

struktury odbijają mniej światła, co zmniejsza także jasność wykonanych uzupełnień. Aby temu 

przeciwdziałać opracowano masy IPS e.max Ceram „Power Dentine” i „Power Incisal”. Nie 

zmieniając tradycyjnego schematu nakładania kolejnych warstw uzyskano dzięki zastosowaniu 

tych mas naturalną jasność także na translucentnych podbudowach. Poza tym przy pomocy tych 

specjalnie barwionych mas nakładanych na nieprzezierne podbudowy można uzyskać 

uzupełnienia o wyraźnie większej jasności – w sytuacjach, które tego wymagają. 

Masy IPS e.max Ceram Power Dentine (PD) dostępne są w kolorach według klucza A – D  

i 4 kolorach dla zębów po wybielaniu Bleach BL. Masy IPS e.max Ceram Power Incisal dostępne  

są w 4 kolorach. 

IPS e.max® Ceram Selection 

Masy szkliwa i efektów specjalnych IPS e.max Ceram Selection zachwycają swoimi doskonałymi 

kolorami i właściwościami optycznymi. 

Zestaw ten obejmuje dwanaście mas specjalnych pozwalających na większą kreatywność i  

indywidualność podczas licowania. Stosowane są one w połączeniu z dostępnymi masami  

IPS e.max Ceram, pozwalają nadać uzupełnieniu indywidualny charakter, dzięki czemu staje się 

ono estetyczne i naturalne. Znani technicy dentystyczni Oliver Brix (Niemcy), August Bruguera 

(Hiszpania) i Gérald Ubassy (Francja) przyczynili się w znaczny sposób do rozpropagowania  

koncepcji IPS e.max Ceram Selection. Efektem ich wieloletniej pracy z materiałem IPS e.max 

Ceram Selection jest opracowanie i umiejętne stosowanie specjalnie barwionych mas.

Dwanaście kolorów podzielono na trzy grupy:
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Light Absorber
Masy specjalne absorbujące 
światło

Light Reflector

Masy specjalne odbijające 

światło

Special Enamel 
Barwione masy szkliwa

Więcej informacji można znaleźć w broszurze IPS e.max Ceram Selection.

Ceram Selection

all ceramic

all you need
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IPS e.max® Ceram Impulse   

Zwiększenie stopnia jasności:

Dzięki nałożeniu masy Opal Effect 4 lub Deep Dentin bezpośrednio na warstwę 

wash lub ZirLiner można zwiększyć jasność w obszarze dentyny, tak aby uzyskać 

wrażenie wychodzenia z głębi. Następnie obszar ten należy pokryć dentyną.

Masy IPS e.max Ceram Opal Effect

OE 1 OE 4OE 2 OE 5OE 3 OE violet

Aby zwiększyć jasność w części siecznej zęba – np. przy niewielkiej ilości miejsca – 

należy użyć masy Inter Incisal white-blue. 

Masa IPS e.max Ceram Inter Incisal :

II white-blue

Zwiększenie wrażenia głębi w części siecznej:

Aby zwiększyć wrażenie głębi w części siecznej – np. przy niewielkiej ilości miejsca – 

należy nałożyć masę Special Incisal np. SI Grey.

Masy IPS e.max Ceram Special Incisal:

SI 
yellow

SI 
grey
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T
clear

MM
light

T
brown-grey

T
neutral

MM 
salmon

T
orange-grey

T 
blue

MM 
yellow-orange

Modelowanie naturalnie wyglądającego brzegu siecznego:

Dzięki masom imitującym mamelony można uzyskać naturalną różnorodność 

kolorystyczną w obszarze brzegu siecznego. Nakłada się je na sieczną część zęba, np 

MM light, MM salmon.

Masy IPS e.max Ceram Mamelon:

Aby uzupełnić i zwiększyć żywotność w odcinku brzegu siecznego można użyć 

barwionych mas przeziernych (Transpa), np. T brown-grey.

Masy IPS e.max Ceram Transpa:

Masy Opal Effect pozwalają uzyskać naturalny opalizujący efekt w odcinku siecznym, 

masę OE2 można nałożyć na obszar brzegu siecznego po indywidualnym Cut-Back.

Masy IPS e.max Ceram Opal Effect:

OE 1 OE 4OE 2 OE 5OE 3 OE violet
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Opal Effect 1 należy nałożyć na krawędź mezjalną i dystalną. Aby odtworzyć zębinę 

wtórną można użyć masy Opal Effect 5.

Masy IPS e.max Ceram Opal Effect:

OE 1 OE 4OE 2 OE 5OE 3 OE violet
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Podkreślenie wrażenia głębi w obszarze szyjki:

Masy Cervical Transpa o nieco większej fluorescencji można nałożyć w obszarze 

szyjki – np. CT orange-pink.

Masy IPS e.max Ceram Cervocal Transpa:

Efekt „Halo”

Aby uzyskać tak zwany efekt „Halo” należy użyć masy Incisal Edge i przy jej pomocy 

wydłużyć brzeg sieczny.

Masa IPS e.max Ceram Incisal Edge:

CT
yellow

Incisal Edge

CT
orange

CT
orange-pink

CT 
khaki
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Efekt indywidualnego nakładania mas IPS e.max Ceram Impulse
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E 01 
white

E 02 
cream

E 13
terra

E 14
profundo

E 03 
lemon

E 15
ocean

E 04
sunset

E 16
sapphire

E 05
copper

E 17
anthracite

E 06
hazel

E 18
black

E 07
olive

E 19
rose

E 08
khaki

E 20
coral

E 09
terracotta

E 21
basic red

E 10
mahogany

E 22
basic yellow

E 11
cappuccino

E 23
basic blue

E 12
espresso

IPS Ivocolor Essence powder 

Farby w proszku IPS Ivocolor Essence dostępne są w 23 kolorach. Można je mieszać z masami, a także stosować osobno  

do barwienia powierzchniowego. Szczegółowe informacje na temat pracy z masami Essence można znaleźć w instrukcji  

IPS Ivocolor.

IPS Ivocolor Essence – mieszanie z innymi masami

W przypadku tej metody do danej masy można dodać tylko niewielką ilość farbek (maks. 5%).

Zwiększenie chromatyczności oraz wysycenia kolorystycznego mas np. Deep Dentin i Dentin.

Zwiększenie nasycenia kolorystycznego mas Incisal, np. ocieplenie odcienia koloru lub wzmocnienie efektu wysycenia mas Incisal

Barwienie masy Transpa neutral w celu indywidualizacji mas Transpa.

Dentyna przed Dentyna po

Transpa Incisal przed Transpa Incisal po

Transpa neutral przed Transpa neutral po
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IPS Ivocolor

Instructions for Use

Stains and Glazes
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IPS Ivocolor Essence – nakładanie suchych farb na zwilżone powierzchnie

Aby uzyskać naturalne wrażenie koloru wychodzącego z głębi można nałożyć farby osobno.

Farby należy nakładać w określone miejsca, które zostały uprzednio dobrze zwilżone.

Aby uzyskać efekt struktury palczastej należy użyć np. mas E 02 creme, E09 terracotta.

Aby zwiększyć wrażenie głębi należy użyć masy E 14 profundo.

Aby zwiększyć jasność i odtworzyć przebarwienia w odcinku siecznym należy użyć mas E 01  white i np. E 04 sunset. 

Aby uzyskać efekt pęknięć szkliwa należy użyć masy E 02 creme lub dowolnej mieszaniny mas. 



15

IPS Ivocolor Essence – malowanie

Aby uzyskać indywidualny charakter uzupełnienia można użyć farb IPS Ivocolor Essence. W ten sposób można odtworzyć rysy  

w szkliwie, plamy kalcyfikacyjne, przebarwienia przy szyjkach zębów oraz bruzdy.

Przebarwienia powierzchniowe spowodowane np. przez kawę i herbatę można odtworzyć używając mas np. E 11 cappuccino,  

E 12 espresso.

Aby odtworzyć naturalne bruzdy i powierzchnie żujące można użyć mas np. E 05 copper, E 10 mahogany, E 13 terra.

Aby odtworzyć plamy w szkliwie można użyć mas np. E 01 white i/lub E 02 creme.

Barwienie

Barwienie

Barwienie

Gotowa korona

Gotowa korona

Gotowa korona
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IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO and Paste/FLUO 

IPS Ivocolor Glaze, czyli glazura dostępna jest w postaci proszku lub pasty zarówno w wersji normalnej, jak i fluorescencyjnej. 

Szczegółowe informacje na temat pracy z użyciem tego materiału można znaleźć w instrukcji stosowania IPS Ivocolor.

Mieszanie IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

Mieszanie  IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO

Nakładanie glazury

Glazurę w proszku należy zmieszać z płynem IPS Ivocolor Mixing 

Liquid allround lub longlife, aby uzyskać jednolitą pastę.

Należy zwrócić uwagę na to, aby konsystencja glazury nie była 

zbyt płynna.

Przed wyjęciem glazury w paście z pojemnika należy ją 

przemieszać przy pomocy odpowiedniego instrumentu. 

Następnie wyjąć niewielką jej ilość i zmieszać z płynem 

 IPS Ivocolor Mixing Liquid allround lub longlife.

Należy zwrócić uwagę na to, aby konsystencja glazury nie była 

zbyt płynna.

Nałożyć na uzupełnienie warstwę glazury o jednolitej grubości. 

Prawidłowa zmieszana glazura nie spływa.

Jeżeli glazura jest zbyt płynna, wówczas spływa ona, co ma 

negatywny wpływ na estetykę uzupełnienia. 
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Wynik

Jeżeli glazura została nałożona prawidłowo, wówczas po wypaleniu uzyskujemy jednolity połysk oraz 

odpowiednią strukturę na powierzchni.

 Połysk na powierzchni uzupełnienia zależy od konsystencji glazury i ilości, w jakiej została ona 

nałożona, temperatura wypalania nie ma na to wpływu. Aby uzyskać większy połysk należy użyć 

mniej płynu i/lub zwiększyć ilość nałożonej glazury!
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Wskazówki praktyczne  

Podstawa naturalności

Wybór bloczka/pastylki/dysku przy pomocy aplikacji IPS e.max® Shade Navigation 

Warunkiem uzyskania naturalnie wyglądającego uzupełnienia całoceramicznego jest doskonałe dopasowanie kształtu i koloru  

w jamie ustnej pacjenta. Szczególnie widoczne są zawsze różnice kolorystyczne między uzębieniem własnym pacjenta, a 

uzupełnieniem protetycznym. Aby uzyskać idealne dopasowanie kolorystyczne należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne  

i wskazówki.

Na kolor uzupełnienia całoceramicznego wpływa:

–  Kolor kikuta  (naturalna tkanka twarda zęba, odbudowa na kikucie, łącznik, implant)

– Kolor, przezierność i grubość warstw uzupełnienia  (A1, A2, A3…, HT, MT, LT…, licowanie, charakteryzacja)

– Kolor materiału mocującego 

Podczas wykonywania bardzo estetycznych uzupełnień należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki, ponieważ dopiero ich 

wzajemne oddziaływanie pozwala uzyskać odpowiedni kolor. Ponieważ na kolor kikuta oraz grubość warstw mamy najmniejszy 

wpływ, a kolor materiału mocującego ma tylko nieznaczny wpływ na odcień uzupełnienia istotne znaczenie ma wybór odpowiedniej 

przezierności i koloru bloczka/pastylki/dysku IPS e.max.

Aby wybrać właściwy bloczek/pastylkę/dysk należy użyć aplikacji IPS e.max Shade Navigation. 

Kolor kikuta Grubość warstw 
uzupełnienia

Przezierność 
uzupełnienia

Kolor 
uzupełnienia

Kolor materiału 
mocującego

Pożądany  
kolor zęba

Czynniki wpływające na kolor uzupełnienia

  Wskazówka dotycząca określania koloru:

 Kolor zęba należy określić po oczyszczeniu zębów, na podstawie 

nieoszlifowanego jeszcze zęba lub na podstawie zębów sąsiednich. 

Podczas określania koloru należy wziąć pod uwagę indywidualne 

cechy zęba. Aby uzyskać maksymalnie naturalny efekt, kolor zęba 

należy określać przy świetle dziennym. Poza tym pacjent nie powinien 

mieć na sobie ubrań w żadnych intensywnych kolorach i/lub pomadki 

na ustach. Aby odtworzyć idealnie kolor zęba należy także wykonać 

zdjęcia cyfrowe sytuacji wyjściowej.

 Kolejna możliwość określania koloru to użycie pieca Programat® 

wyposażonego w system DSA (Digital Shade Assistant). 

Oprogramowanie to pozwala na porównanie trzech wybranych 

kolorów zębów z kolornika z kolorem analizowanego zęba i na tej 

podstawie pokazuje automatycznie kolor najbardziej zbliżony do 

naturalnego odcienia. Dodatkowe informacje na temat tej funkcji 

można znaleźć w instrukcji obsługi pieca Programat.  

   Aplikacja ISP e.max Shade Navigation to inteligentny system wybierania bloczków/pastylek/dysków  

działający na tabletach i smartfonach z systemem Android lub iOS. Aplikacja ta uwzględnia wszystkie  

czynniki wpływające na kolor i pozwala na odpowiednie dobranie przezierności i koloru.

5 kroków wybrania właściwego bloczka/pastylki/dysku IPS e.max:

1 Podanie koloru zęba
(Określony/oczekiwany kolor zgodny z kolornikiem A – D)
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  Wskazówka dotycząca rodzaju uzupełnienia:

 W aplikacji nie znalazły się wszystkie rodzaje uzupełnień. Aby mimo to wybrać właściwy bloczek/pastylkę/

dysk można zaznaczyć alternatywne rodzaje uzupełnień (wskazania):

 

Niewymienione wskazania Wskazania alternatywne

Most Korona

Korona częściowa Onlay

Licówka okluzyjna (Table Top) Onlay

 Brakuje wskazań alternatywnych dla łącznika hybrydowego oraz korony na łączniku hybrydowym. W tym 

przypadku właściwy rodzaj materiału dla tego uzupełnienia należy dobrać na podstawie informacji 

znajdujących się w instrukcji stosowania.

  Wskazówki dotyczące określenia koloru kikuta:

 Kolor kikuta należy określić po jego oszlifowaniu, używając w tym celu 

kolornika IPS Natural Die Material przyłożonego do najbardziej 

przebarwionego miejsca na kikucie. Jeżeli kolor kikuta znajduje się 

między dwoma kolorami w kolorniku należy wybrać ciemniejszy  

z nich.

 Dzięki IPS Natural Die Material można przygotować model kikuta 

odzwierciedlający sytuację w jamie ustnej pacjenta, co pozwoli potem 

uzyskać odpowiedni kolor i jasność uzupełnienia całoceramicznego.

Przykład wpływu koloru kikuta na kolor całego uzupełnienia

2

3

Podanie rodzaju uzupełnienia  
(licówki, Inlay, itp.)

Podanie koloru kikuta
(kolor oszlifowanego zęba określony na podstawie klucza IPS Natural Die Material)

ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5 ND 6 ND 7 ND 8 ND 9

Uzupełnienie: licówka (0.5 mm, IPS e.max® CAD HT B1)
Materiał mocujący: Variolink® Esthetic neutral
Kolor kikuta: IPS® Natural Die Material, ND 1 – ND 9
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  Wskazówki dotyczące określenia grubości:

 Grubość można określić ręcznie przy pomocy grubościomierza lub też cyfrowo dzięki oprogramowaniu CAD. 

Korony, licówki i czapeczki należy zmierzyć pośrodku w najcieńszym miejscu od strony przedsionka, wkłady i 

nakłady w najcieńszym miejscu na powierzchni zgryzowej.

  Wskazówki dotyczące wyboru materiału:

 Jeżeli przy wyborze materiału pojawia się pole w kolorze szarym oznacza to, że materiał ten nie nadaje się do 

tego rodzaju uzupełnienia lub dla tej grubości.

  Wskazówki dotyczące wyniku:

 Wizualizacja wyniku pozwala porównać kolor uzupełnienia z kolornikiem A – D, aby zawczasu przeanalizować 

niezbędne poprawki w zakresie koloru.

Przykład wpływu grubości i przezierności: 

4

5

=

Podanie grubości uzupełnienia
(głębokość preparacji lub grubość ścian uzupełnienia)

Podanie rodzaju materiału 
(IPS e.max CAD, IPS e.max Press, IPS e.max ZirCAD)

Wynik – odpowiedni  
bloczek/pastylka/krążek 

Uzupełnienie: po lewej: licówka (0.5 mm, IPS e.max® CAD HT B1); 
 Po prawej: korona (1.5 mm, IPS e.max® CAD LT B1) 
Materiał mocujący:  Variolink® Esthetic neutral
Kolor kikuta:  IPS® Natural Die Material, ND 6

Ręczne określanie grubości w najcieńszym miejscu na powierzchni 
przedsionkowej.

Cyfrowe określanie grubości w najcieńszym miejscu na powierzchni 
przedsionkowej.

   Więcej informacji na temat działania aplikacji można znaleźć na stronie www.ipsemax.com/sna  

lub bezpośrednio w aplikacji.
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Określanie koloru dziąsła

Aby uzyskać naturalnie wyglądającą kopię dziąsła należy zwrócić uwagę 

na jego kształt, strukturę oraz kolor i cechy indywidualne.

Kolor dziąsła określa się przed podaniem znieczulenia miejscowego lub 

preparacją przy pomocy klucza Gingiva Solution. Koncepcja kolorystyczna 

Gingiva Solution to szeroki wybór kolorów podstawowych i intensywnych 

pozwalających na uzyskanie naturalnej estetyki dziąsła. 

Kolornik mas IPS e.max Ceram  

Kolornik mas IPS e.max Ceram służy do wizualnego przedstawienia różnych mas i jest on bardzo pomocny dla technika 

dentystycznego. By uwzględnić efekt załamania światła wzornik kolorów dentyny ma anatomiczny kształt zębów i odpowiednią 

strukturę. Pozostałe wzorniki mają kształt lekko klinowy, aby lepiej zaprezentować przezierność poszczególnych mas. 
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Wskazówki praktyczne   

Praca na podbudowie z ZrO2  

IPS e.max® Ceram na podbudowie ZrO2

Modelowanie podbudowy

Przygotowanie podbudowy to klucz do sukcesu i zapewnienie długiej żywotności uzupełnienia całoceramicznego. Im więcej uwagi 

poświęcimy przygotowaniu podbudowy tym lepszy uzyskamy wynik końcowy i zapewnimy sobie sukces kliniczny. 

 Podbudowa przeznaczona do licowania musi być tak wykonana, aby stanowiła anatomiczne podparcie i pozwalała 

na nałożenie warstw ceramiki IPS e.max Ceram jednolitej grubości. Nieprzestrzeganie tych zasad i minimalnej 

grubości podbudowy ZrO2 może doprowadzić do niepowodzenia klinicznego i pojawienia się odprysków, pęknięć i 

złamań uzupełnienia. 

  Więcej informacji na temat wykonywania podbudowy oraz szczegółów stosowania różnych metod (np. cut-back)  

można znaleźć w instrukcji użytkowania danego materiału. 

Korony w odcinku przednim i bocznym

Mosty 

Podczas modelowania łączników należy zwrócić nie tylko uwagę na odpowiedni ich przekrój, 

lecz także na właściwy stosunek szerokości i wysokości.

Obowiązuje zasada: wysokość ≥ szerokość
szerokość

wysokość ≥ szerokość
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Schemat nakładania warstw

Schemat nakładania ceramiki IPS e.max Ceram został tak opracowany, aby – niezależnie od rodzaju materiału i koloru podbudowy – 

uzyskanie odpowiedniego koloru nie było skomplikowane. Podstawą jest wykonanie podbudowy o odpowiednim kształcie, która 

stanowi idealne podparcie dla warstwy licującej. Jeżeli podbudowa nie jest wstępnie barwiona należy użyć materiał ZirLiner.  

Ważne: W przypadku licowania podbudów z ZrO2 innych producentów zaleca się zastosowanie ZirLiner zarówno na podbudowy 

barwione jak i też niebarwione.

Schemat nakładania warstw dla tlenku cyrkonu (ZrO2) 

(np. IPS e.max ZirCAD)

Podbudowa ZrO2  

Podbudowa niebarwiona

ZirLiner 

warstwa "wash"

Dentyna

Brzeg sieczny

Dla większej 
jasności

Recommendation

Dla większej 
jasności

Dla większej 
jasności

Dla większej 
jasności

Podbudowa barwiona wstępnie 
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Przygotowanie podbudowy  

Podbudowę z tlenku cyrkonu po synteryzacji (np.  

IPS e.max ZirCAD MO 0) należy dopasować do modelu 

i sprawdzić szczelność w obszarze krawędzi, w razie 

potrzeby opracować. Należy zwrócić uwagę na to, aby 

po opracowaniu podbudowa nadal posiadała 

minimalną grubość. 

Opracowanie podbudowy pod stopień  

ceramiczny (opcja)

Aby wykonać stopień ceramiczny należy skrócić 

podbudowę w obszarze krawędzi (od strony  

wargowej lub na całym obwodzie) aż do  

wewnętrznej krawędzi półstopnia lub stopnia.

Po opracowaniu podbudowy należy ją dokładnie 

wypłukać pod bieżącą wodą lub oczyścić wytwornicą 

pary, a następnie osuszyć.

Po oczyszczeniu należy unikać wszelkiego zabrudzenia, 

należy używać pęsety lub kleszczy. Tak oczyszczona  

i odtłuszczona podbudowa jest gotowa do nałożenia 

materiału ZirLiner.

 – Należy zwrócić uwagę na wytyczne producenta tlenku cyrkonu dotyczące przygotowania podbudowy i licowania.

 –  Po synteryzacji nie należy wykonywać separacji podbudowy, gdyż może to spowodować powstanie nacięć 

osłabiających konstrukcję, co wpływa negatywnie na jej wytrzymałość. 

   Podbudowy nie należy piaskować Al2O3, 

ponieważ można w ten sposób zniszczyć 

powierzchnię uzupełnienia.
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Napalanie materiału ZirLiner na niebarwioną podbudowę z ZrO2  

Materiał IPS e.max ZirLiner w odpowiednim kolorze 

należy zmieszać z płynem IPS e.max Ceram ZirLiner 

Buil-Up Liquid (allround) aż do uzyskania kremowej 

konsystencji. 

W przypadku niebarwionych podbudów ZrO2 należy 

użyć materiału IP e.max Ceram ZirLiner 1 – 4. Jeżeli 

podbudowy są barwione, wówczas nie ma potrzeby 

używania Zir-Liner. 

ZirLiner (np. ZL 1) należy nałożyć na całą powierzchnie, 

zwrócić uwagę na obszar stopnia, jeżeli to konieczne 

należy lekko zwibrować pracę, aby uzyskać jednolity 

zielonkawy efekt kolorystyczny. Jeżeli kolor okazał się 

zbyt blady, oznacza to, że warstwa jest zbyt cienka.

   Dokładnie pokrytą materiałem ZirLiner 

podbudowę ZrO2 należy umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i umieścić 

ją w piecu (patrz parametry napalania 

strona 65).

Po wypaleniu grubość warstwy IPS e.max Ceram 

ZirLiner powinna wynosić około 0,1 mm i być 

aksamitno-matowa. 

 Aby uzyskać naturalny efekt kolorystyczny w przypadku niebarwionych podbudów z tlenku cyrkonu zaleca się 
używanie materiału IPS e.max Ceram ZirLiner.

W
sk

az
ów

ki
 p

ra
kt

yc
zn

e 
 –

 P
ra

ca
 n

a 
p

od
b

ud
ow

ie
 z

 Z
rO

2 

  Dla bardziej zmienionych kolorystycznie powierzchni dostępne są 4 IPS e.max Ceram Intensive ZirLiners (yellow, 

orange, brown and incisal).
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Pierwsze wypalenie stopnia (opcja)

Przed nałożeniem masy ceramicznej kikut należy 

pokryć płynem IPS Margin Sealer i pozostawić do 

wyschnięcia. Następnie płynem IPS Ceramic 

Separating należy zaizolować okolice stopnia.

Następnie należy zmieszać IPS e.max Ceram Margin 

w odpowiednim kolorze z płynem IPS Margin Build-

Up i nałożyć go porcjami w postaci kropel i 

pozostawić do wyschnięcia.

Podbudowę z nałożoną i osuszoną masą stopnia 

należy ostrożnie zdjąć z modelu.

   Uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i umieścić 

w piecu w celu napalenia pierwszej 

warstwy stopnia (patrz parametry 

napalania strona 65)

 Materiał IPS e.max Ceram Margin nadaje się wyłącznie do nakładania na podbudowy z IPS e.max ZirCAD i inne 

podbudowy z tlenku cyrkonu, nie należy go nakładać na podbudowy wykonane z ceramiki szklanej.

  Aby uzyskać bardziej intensywny kolor stopnia można wybrać jedną z czterech mas Margin w intensywnych 

kolorach (yellow, yellow-green, orange i orange-pink).
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 Jeżeli podczas napalania mas dentyny i brzegu siecznego okaże się, że konieczne jest dodatkowe dopasowanie 

stopnia można to zrobić właśnie w trakcie napalania dentyny i brzegu siecznego. Należy w tym celu zmieszać 

materiał Margin z masą Add-On w stosunku 1:1 i wypalić zgodnie z parametrami dla wypalania pierwszej warstwy 

dentyny/brzegu siecznego (Add-On patrz strona 48).

  Jeżeli po drugim wypaleniu stopnia okaże się, że ZirLiner wymaga indywidualnej charakteryzacji można w tym celu 

użyć mas IPS Ivocolor Essence. Charakteryzacji tymi masami nie da się przeprowadzić przed napaleniem warstwy 

Margin ze względu na niższe temperatur napalania mas Essence.

Drugie wypalanie stopnia (opcja)

Po pierwszym napaleniu stopień należy w razie 

potrzeby skorygować poprzez szlifowanie. Następnie 

należy ponownie zaizolować kikut nakładając płyn  

IPS Ceramic Separating Liquid.

Potem należy uzupełnić obszary, w których pojawił 

się skurcz lub ubytki, używając tej samej masy Margin, 

co podczas pierwszego napalania.

Jeżeli szczelina jest zbyt duża masę brzegu 

ceramicznego można w nią lekko wwibrować. 

    Uzupełnienie należy dokładnie pokryć 

masą, a następnie ją osuszyć, aby móc 

zdjąć pracę z modelu i umieścić na 

podstawce i wypalić w piecu zgodnie  

z parametrami dla drugiego wypalania 

stopnia (parametry wypalania patrz  

strona 65). 

Po drugim wypaleniu może być konieczna drobna 

korekta stopnia dla osiągnięcia idealnego 

dopasowania.
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Wypalanie warstwy wash dla podbudów ZrO2 barwionych i niebarwionych 

Przed napaleniem warstwy wash podbudowę należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Potem należy ją chronić przed wszelkimi  

zabrudzeniami. Do napalenia warstwy wash należy użyć tylko masy IPS e.max Ceram lub masy IPS Ivocolor razem z IPS e.max Ceram.

W przypadku idealnej ilości miejsca można do  

napalenia warstwy wash użyć mas IPS e.max Ceram 

Deep Dentin, Dentin, Transpa Incisal i/lub Impulse. 

Masy te należy mieszać z płynem IPS Build-Up Liquid 

allround lub soft. Należy nałożyć cienką warstwę wash 

i pokryć nią całą powierzchnię podbudowy.

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania 

warstwy wash (Foundation) (patrz  

parametry napalania strona 65).

 Ze względu na niewielkie przewodzenie cieplne tlenku cyrkonu konieczne jest napalenie warstw wash, nawet jeżeli 

wcześniej napalano została warstwa ZirLiner. Dzięki napaleniu warstwy wash można uzyskać jednolite połączenie 

podbudowy z ceramiką. Poza tym dzięki napaleniu warstwy wash można dopasować kolor i stopień fluorescencji, 

np. dzięki użyciu mas IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze (FLUO).

Wariant A: napalenie warstwy wash mas IPS e.max Ceram
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Wariant B: napalenie warstwy wash masami IPS Ivocolor i IPS e.max Ceram (technika posypywania)

W przypadku niewielkiej ilości miejsca lub w celu  

uzyskania odpowiedniego koloru lub fluorescencji 

wychodzącej z głębi można zastosować technikę 

posypywania. Masy IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze 

(FLUO) należy zmieszać z odpowiednim płynem  

IPS Ivocolor Liquid dla uzyskania pożądanej  

konsystencji, a następnie nałożyć cienką warstwę 

dokładnie na podbudowę. Opcjonalnie można użyć 

także płynu IPS Ivocolor Mixing Liquid. Następnie przy 

pomocy suchego pędzelka należy posypać całość 

masą IPS e.max Ceram (np. dentyną). Nadmiary należy 

usunąć poprzez opukiwanie i/lub wydmuchanie.

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania 

warstwy wash (Foundation) (patrz  

parametry napalania strona 65).

 Należy zwrócić uwagę na to, aby do wnętrza uzupełnienia nie przedostał się proszek ceramiczny, ponieważ może 

do spowodować problemy z dopasowaniem. 

  Warstwę wash można napalić także bez posypywania uzupełnienia proszkiem IPS e.max Ceram np. w przypadku 

techniki cut-back. W takim przypadku należy nałożyć masy IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze zmieszane z  

odpowiednim płynem IPS Ivocolor Liquid do pożądanej konsystencji i pokryć nim cienko dokładnie podbudowę.
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 Do zwilżania mas ceramicznych na płytce należy używać wody destylowanej, aby nie zwiększać ilości składników 

organicznych w ceramice. 

  Jeżeli chcemy uzyskać inną konsystencję ceramiki można zmieszać proszek z płynem w innym stosunku.

Pierwsze wypalanie dentyny i brzegu siecznego

Przed rozpoczęciem nakładania warstwy dentyny  

i brzegu siecznego model należy zaimpregnować 

lakierem i zaizolować. W ten sposób można zapobiec 

przyklejeniu lub wyschnięciu masy ceramicznej na 

modelu. Kikut gipsowy oraz obszary sąsiadujące z nim 

należy pokryć preparatem IPS Model Sealer.

Miejsce podparcia dla przęsła na modelu należy 

dodatkowo pokryć izolatorem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Masy IPS e.max Ceram zmieszać z płynem IPS Build-Up 

Liquid allround lub soft.

Obszary podparcia dla przęsła należy podścielić masą 

Power Dentine zwracając szczególną uwagę na 

szczelność. 

Kolejne warstwy nakładać zgodnie z systemem 

nakładania mas IPS e.max Ceram.

Do indywidualizacji uzupełnienia można użyć w 

obszarze podniebienia np. mas Occlusal Dentin.

Bazę zębiny należy wymodelować przy użyciu mas 

Dentin modelując bezpośrednio strukturę palczastą 

lub nadając uzupełnieniu kształt anatomiczny, a 

następnie redukując je metodą cut-back. Aby lepiej 

kontrolować wielkość i ustawienie zęba zalecamy 

stosowanie metody cut-back.
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Uzupełnienie należy wymodelować indywidualnie 

masami Transpa i Impulse…

… a następnie dokładnie pokryć masami Incisal.

Powierzchnię ceramiki należy zagęścić i wygładzić przy 

pomocy dużego, suchego pędzla omiatając całe 

uzupełnienie w kierunku szyjki.

Gotowe uzupełnienie należy zdjąć z modelu, 

uzupełnić punkty styczne i rozseparować wszystkie 

przestrzenie międzyzębowe przy użyciu skalpela 

nacinając je aż do podbudowy.

 –  Do zwilżania mas ceramicznych na płytce należy używać wody destylowanej, aby nie zwiększać ilości składników 

organicznych w ceramice. 

 –  Unikać mocnego odsączania i przesuszania ceramiki.
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   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania 

pierwszej dentyny/brzegu siecznego 

(patrz parametry napalania strona 65).

  Ze względu na ograniczone przewodzenie cieplne tlenku cyrkonu mogą pojawić się problemy z wypalaniem, 

szczególnie w przypadku głębokich bruzd na powierzchni żującej oraz przy dużych przęsłach i zębach bocznych. 

Aby im zapobiec można zastosować jedną z dwóch metod napalania:

– Wypalanie pośrednie z użyciem Deep Dentin lub Dentin nakładanych na całą powierzchnię uzupełnienia, aby skurcz rozłożyć 

na kilka wypaleń. W ten sposób łatwiejsze staje się nałożenie mas Impulse podczas drugiego napalania.

– Separacja bruzdy centralnej na powierzchni okluzyjnej poza listę brzeżną przy użyciu skalpela przed pierwszym wypaleniem. 

Dzięki temu ceramika ulegnie kontrolowanej synteryzacji na powierzchni podbudowy. Podczas wypalania drugiej dentyny/

brzegu siecznego bruzdę centralną i powierzchnię żującą uzupełnienia się poszczególnymi masami.

Normalna powierzchnia żująca Duże przęsło mostu

1 mm

Głęboka powierzchnia żująca
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Napalanie drugiej dentyny/brzegu siecznego

Opracować uzupełnienie i dokładnie oczyścić. Do 

czyszczenia należy użyć kąpieli ultradźwiękowej lub 

wytwornicy pary. 

Piaskowanie powierzchni uzupełnienia Al2O3 typ 100 

pod ciśnieniem 1 bar jest konieczne tylko wtedy, jeżeli 

po oczyszczeniu uzupełnienia widoczne są jeszcze 

jakieś zanieczyszczenia na powierzchni. 

Obszary sąsiadujące z modelowanym uzupełnieniem 

(np. zęby sąsiednie, podparcie przęsła) należy 

ponownie pokryć izolatorem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Następnie uzupełnienie należy dokładnie odsączyć, a 

brakujące obszary uzupełnić masami dentyny i brzegu 

siecznego.

Zwrócić szczególną uwagę na obszary międzyzębowe 

oraz punkty styczne. W razie potrzeby należy lekko 

rozseparować obszary międzyzębowe. 

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami napalania drugiej 

dentyny/brzegu siecznego (patrz 

parametry napalania strona 65).

Jeżeli pojawia się konieczność napalenia kolejnej 

warstwy dentyny/brzegu siecznego należy wybrać 

program do napalania drugiej warstwy dentyny/

brzegu siecznego.

 Do zwilżania mas ceramicznych na płytce należy używać wody destylowanej, aby nie zwiększać ilości składników 

organicznych w ceramice. 
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 Jeżeli do modelowania użyty został złoty lub srebrny proszek, należy dokładnie oczyścić uzupełnienie przy pomocy 

wytwornicy pary. Należy zwrócić uwagę, aby złoty lub srebrny proszek usunąć w całości, w przeciwnym razie po 

napaleniu mogą pojawić się przebarwienia.

Opracowanie uzupełnienie i przygotowanie go napalenia farb i glazury

Następnie uzupełnienie należy opracować.

Przy pomocy odpowiednich narzędzi należy nadać 

uzupełnieniu naturalny kształt i strukturę – czyli bruzdy 

rozwojowe oraz wklęsłe/wypukłe obszary.

Obszary, które po wypaleniu mają mieć większy połysk 

(np. podparcia dla przęsła) należy wygładzić i 

wypolerować wstępnie przy pomocy gumek 

sylikonowych. 

Opracowane uzupełnienie…

… gotowe do nałożenia farb i glazury.
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Napalanie farb i glazury

Do napalania farb można użyć mas IPS Ivocolor Shade i/lub Essence, do napalania glazury natomiast mas IPS Ivocolor Glaze Powder/

FLUO lub Pasta/FLUO. Napalania te można wykonać osobno lub razem. Parametry napalania są takie same.

Uzupełnienie należy dokładnie oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary i osuszyć czystym sprężonym 

powietrzem (kompresor bezolejowy).

Masy IPS Ivocolor Shade i Essence należy zmieszać ze 

specjalnym płynem IPS Ivocolor, aby uzyskać 

pożądaną konsystencję.

Aby lepiej zwilżyć uzupełnienie przed nałożeniem farb 

i glazury powierzchnię można pokryć płynem IPS 

Ivocolor Mixing Liquid.

Następnie na całe uzupełnienie należy nałożyć 

jednolitą warstwę glazury, zwracając szczególną 

uwagę na obszary dośluzówkowe przęsła. 

Listwy brzeżne oraz bruzdy podniebienne można 

podkreślić indywidualnie przy pomocy mas  

IPS Ivocolor Essence.

Jeżeli pojawia się konieczność nieznacznego 

zmodyfikowania koloru można użyć mas IPS Ivocolor 

Shade, które nakłada się już na nałożoną glazurę.

  Szczegółowe informacje na temat stosowania mas IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze można znaleźć 

na stronach 13-17 instrukcji stosowania materiału IPS Ivocolor.

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami napalania farb  

i glazury (patrz parametry napalania 

strona 65).

Aby wykonać inne korekty można użyć 

mas IPS e.max Ceram Add-On (patrz  

strona 52).

1

IPS Ivocolor

Instructions for Use

Stains and Glazes
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 –   Bardziej intensywny odcień można uzyskać poprzez ponowne nałożenie i wypalenie farb, nie należy nakładać 

jednorazowo grubszej warstwy farb.

 –  Aby uzyskać większy połysk na powierzchni pokrytej glazurą można zmienić konsystencję glazury oraz jej ilość, nie 

należy zmieniać temperatury napalania. Aby zwiększyć połysk należy użyć mniej płynu i/lub zwiększyć ilość 

nakładanej glazury!

Gotowe uzupełnienie  

IPS e.max Ceram…

… o jednolitej, naturalnej 

powierzchni ….

… i dużym połysku od strony 

dośluzówkowej, co pozwala 

zoptymalizować czyszczenie. 
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Wskazówki praktyczne  

Praca na podbudowie z LS2  

IPS e.max® Ceram na podbudowie LS2

Modelowanie podbudowy

Przygotowanie podbudowy to klucz do sukcesu i zapewnienie długiej żywotności uzupełnienia całoceramicznego. Im więcej uwagi 

poświęcimy przygotowaniu podbudowy tym lepszy uzyskamy wynik końcowy i zapewnimy sobie sukces kliniczny. 

 Podbudowa przeznaczona do licowania musi być tak wykonana, aby stanowiła anatomiczne podparcie i pozwalała 

na nałożenie warstw ceramiki IPS e.max Ceram jednolitej grubości. Nieprzestrzeganie tych zasad i minimalnej 

grubości podbudowy LS2 może doprowadzić do niepowodzenia klinicznego i pojawienia się odprysków, pęknięć  

i złamań uzupełnienia. 

Korony w odcinku przednim i bocznym (IPS e.max CAD, IPS e.max Press)

  Więcej informacji na temat wykonywania podbudowy oraz szczegółów stosowania różnych metod (np. cut-back)  

można znaleźć w instrukcji użytkowania danego materiału. 

Mosty (IPS e.max Press)

Podczas modelowania łączników należy zwrócić nie tylko uwagę na odpowiedni ich przekrój, 

lecz także na właściwy stosunek szerokości i wysokości.

Obowiązuje zasada: wysokość ≥ szerokość
szerokość

wysokość ≥ szerokość
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Schemat nakładania warstw

Schemat nakładania ceramiki IPS e.max Ceram został tak opracowany, aby – niezależnie od rodzaju materiału i koloru podbudowy – 

uzyskanie odpowiedniego koloru nie było skomplikowane. Podstawą jest wykonanie podbudowy o odpowiednim kształcie, która 

stanowi idealne podparcie dla warstwy licującej.

Schemat nakładania warstw dla dwukrzemianu litu (LS2) 

(np. IPS e.max Press, IPS e.max CAD)

Podbudowa LS2  

Napalanie warstwy wash

Dentyna

Brzeg sieczny

Dla większej jasności

Dla większej jasności
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Przygotowanie podbudowy  

Do przygotowania podbudowy z wytrzymałej ceramiki szklanej (IPS e.max Press/CAD) potrzebne są odpowiednie narzędzia ścierne 

ścierające (Ivoclar Vivadent Flow Chart „IPS e.max – instrumenty zalecane do obróbki ceramiki szklanej”). Jeżeli użyte zostaną 

nieodpowiednie instrumenty, wówczas pojawia się ryzyko odprysków na krawędziach oraz miejscowego przegrzania. 

Opracowywanie uzupełnień należy zasadniczo 

ograniczyć do minimum. Należy unikać przegrzewania 

ceramiki. Przestrzegać zaleceń dotyczących niskiej 

liczby obrotów oraz niewielkiego nacisku podczas 

opracowywania. 

Uzupełnienie należy dopasować do kikutów i ostrożnie 

opracować jego krawędzie. Należy zwrócić uwagę na 

to, aby po opracowaniu zachować minimalną grubość 

uzupełnienia. 

Opracowywanie powierzchni IPS e.max CAD

Uzupełnienia wykonanego z materiału IPS e.max CAD 

nie wolno piaskować Al2O3 ani też perełkami 

szklanymi.

Opracowywanie powierzchni IPS e.max Press

Powierzchnię uzupełnienia IPS e.max Press przed 

licowaniem należy wypiaskować Al2O3 (typ 100) pod 

ciśnieniem 1-2 bar. Niektóre piaskarki wymagają 

różnych ustawień, aby piaskowanie było skuteczne.

Przed napaleniem warstwy wash uzupełnienie należy 

dokładnie oczyścić wytwornicą pary i osuszyć czystym 

sprężonym powietrzem (kompresor bezolejowym).

 W przypadku mostów nie należy wykonywać dodatkowej separacji łączników przy pomocy separatora, ponieważ 

ma to negatywny wpływ na wytrzymałość ceramiki i prowadzi do jej złamania. 
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Wypalanie warstwy wash (foundation)

Przed napaleniem warstwy wash podbudowę należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Potem należy ją chronić przed wszelkimi 

zabrudzeniami. Do napalenia warstwy wash należy użyć masy IPS e.max Ceram lub IPS Ivocolor.

Wariant A: napalenie warstwy wash masą  

IPS e.max Ceram

W przypadku idealnej ilości miejsca można do 

napalenia warstwy wash użyć mas IPS e.max Ceram 

Deep Dentin, Dentin, Transpa Incisal i/lub Impulse. 

Masy te należy mieszać z płynem IPS Build-Up Liquid 

allround lub soft. Należy nałożyć cienką warstwę wash 

i pokryć nią całą powierzchnię podbudowy.

Wariant B: napalenie warstwy wash masą  

IPS Ivocolor

W przypadku niewielkiej ilości miejsca lub w celu 

uzyskania odpowiedniego koloru lub fluorescencji 

wychodzącej z głębi można napalić warstwę wash 

używając mas IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze. 

Pastę lub proszek zmieszać z płynem IPS Ivocolor 

Mixing Liquid allronud lub long life, tak aby uzyskać 

pożądaną konsystencję i nałożyć go cienką warstwą 

na całą powierzchnię podbudowy. 

   Uzupełnienie należy następnie umieścić 

na podstawce typu plaster miodu  

i wypalić zgodnie z parametrami dla 

napalania warstwy wash (Foundation) 

(patrz parametry napalania strona 64).

   Uzupełnienie należy następnie umieścić 

na podstawce typu plaster miodu  

i wypalić zgodnie z parametrami dla 

napalania warstwy wash (Foundation) 

(patrz parametry napalania strona 64).
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 –  Na niewypaloną powierzchnię wash (proszek i pasta) nie należy nakładać żadnych innych warstw, ponieważ mogą 

one spowodować rozwarstwienie ceramiki. Przed nałożeniem właściwej warstwy ceramiki należy najpierw napalić 

warstwę wash.  

 –  Należy zwrócić uwagę na to, aby do wnętrza uzupełnienia nie przedostał się proszek ceramiczny, ponieważ może 

do spowodować problemy z dopasowaniem. 
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Wariant C: napalenie warstwy wash masą IPS Ivocolor i IPS e.max Ceram (technika posypywania)

W przypadku niewielkiej ilości miejsca lub w celu  

uzyskania odpowiedniego koloru lub fluorescencji 

wychodzącej z głębi można zastosować technikę 

posypywania. Masy IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze 

nałożyć w taki sam sposób jak w przypadku wariantu 

B. Następnie przy pomocy suchego pędzelka należy 

posypać całość masą IPS e.max Ceram (np. dentyną). 

Nadmiary należy usunąć poprzez opukiwanie i/lub 

wydmuchanie.

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania 

warstwy wash (Foundation) (patrz para-

metry napalania strona 64).
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 Do zwilżania mas ceramicznych na płytce należy używać wody destylowanej, aby nie zwiększać ilości składników 

organicznych w ceramice. 

  Jeżeli chcemy uzyskać inną konsystencję ceramiki można zmieszać proszek z płynem w innym stosunku.

Pierwsze wypalanie dentyny i brzegu siecznego

Przed rozpoczęciem nakładania warstwy dentyny i 

brzegu siecznego model należy zaimpregnować 

lakierem i zaizolować. W ten sposób można zapobiec 

przyklejeniu lub wyschnięciu masy ceramicznej na 

modelu. Kikut gipsowy oraz obszary sąsiadujące z nim 

należy pokryć preparatem IPS Model Sealer, a 

następnie pokryć izolatorem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Masy IPS e.max Ceram zmieszać z płynem IPS Build-Up 

Liquid allround lub soft. Nałożyć kolejne warstwy 

ceramiki zgodnie ze schematem nakładania warstw.

Trzon zębiny należy wymodelować przy użyciu mas 

Dentin modelując bezpośrednio strukturę palczastą 

lub nadając uzupełnieniu kształt anatomiczny, a 

następnie redukując je metodą cut-back. Aby lepiej 

kontrolować wielkość i ustawienie zęba zalecamy 

stosowanie metody cut-back.

Do indywidualizacji uzupełnienia w części brzegu 

siecznego należy użyć mas Impulse (np. Opal Effect  

i Mamelon).

Uzupełnienie należy następnie wykończyć masami 

Incisal i Transpa powiększając je nieznacznie od strony 

wargowej i w części siecznej.

Aby uzyskać naturalny układ kolorystyczny należy 

nałożyć w części przyszyjkowej cieńszą warstwę mas 

Incial i Transpa.
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 Do zwilżania mas ceramicznych na płytce należy używać wody destylowanej, aby nie zwiększać ilości składników 

organicznych w ceramice. 

Napalanie drugiej dentyny/brzegu siecznego

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania 

pierwszej dentyny/brzegu siecznego 

(patrz parametry napalania strona 64).

Opracować uzupełnienie i dokładnie oczyścić. Do 

czyszczenia należy użyć kąpieli ultradźwiękowej lub 

wytwornicy pary. Piaskowanie powierzchni 

uzupełnienia Al2O3 typ 100 pod ciśnieniem 1 bar jest 

konieczne tylko wtedy, jeżeli po oczyszczeniu 

uzupełnienia widoczne są jeszcze jakieś 

zanieczyszczenia na powierzchni. 

Obszary sąsiadujące z modelowanym uzupełnieniem 

(np. zęby sąsiednie, podparcie przęsła) należy 

ponownie pokryć izolatorem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Następnie uzupełnienie należy dokładnie osuszyć, a 

brakujące obszary uzupełnić masami Dentin, Transpa i 

Incisal. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkty 

styczne i zwarcie. 

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania 

drugiej dentyny/brzegu siecznego 

(patrz parametry napalania strona 64).

Jeżeli pojawia się konieczność napalenia kolejnej 

dentyny/brzegu siecznego należy wybrać program do 

napalania drugiej warstwy dentyny/brzegu siecznego.
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 Jeżeli do modelowania użyty został złoty lub srebrny proszek, należy dokładnie oczyścić uzupełnienie przy pomocy 

wytwornicy pary. Należy zwrócić uwagę, aby złoty lub srebrny proszek usunąć w całości, w przeciwnym razie po 

napaleniu mogą pojawić się przebarwienia.

Opracowanie uzupełnienie i przygotowanie go napalenia farb i glazury

Następnie uzupełnienie należy opracować.

Przy pomocy odpowiednich narzędzi należy nadać 

uzupełnieniu naturalny kształt i strukturę – czyli bruzdy 

rozwojowe oraz wklęsłe/wypukłe obszary.

Obszary, które po wypaleniu mają mieć większy połysk 

(np. podparcia dla przęsła) należy wygładzić i 

wypolerować wstępnie przy pomocy gumek 

sylikonowych. 

Opracowane uzupełnienie…

… gotowe do nałożenia farb i glazury.
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Napalanie farb i glazury

Do napalania farb można użyć mas IPS Ivocolor Shade i/lub Essence, do napalania glazury natomiast mas IPS Ivocolor Glaze Powder/

FLUO lub Pasta/FLUO. Napalania te można wykonać osobno lub razem. Parametry napalania są takie same.

  Szczegółowe informacje na temat stosowania mas IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze można  

znaleźć na stronach 13-17 instrukcji stosowania materiału IPS Ivocolor.

   Uzupełnienie należy następnie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić 

zgodnie z parametrami dla napalania farb 

i glazury (patrz parametry napalania 

strona 64).

Aby wykonać inne korekty można użyć 

mas IPS e.max Ceram Add-On (patrz  

strona 52).
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Uzupełnienie należy dokładnie oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary i osuszyć czystym sprężonym 

powietrzem (kompresor bezolejowy).

Masy IPS Ivocolor Shade i Essence należy zmieszać ze 

specjalnym płynem IPS Ivocolor, aby uzyskać 

pożądaną konsystencję.

Aby lepiej zwilżyć uzupełnienie przed nałożeniem farb 

i glazury powierzchnię można pokryć płynem  

IPS Ivocolor Mixing Liquid.

Następnie na całe uzupełnienie należy nałożyć 

jednolitą warstwę glazury, zwracając szczególną 

uwagę na obszary dośluzówkowe przęsła. 

Listwy brzeżne oraz bruzdy podniebienne można 

podkreślić indywidualnie przy pomocy mas IPS 

Ivocolor Essence.

Jeżeli pojawia się konieczność nieznacznego 

zmodyfikowania koloru można użyć mas IPS Ivocolor 

Shade, które nakłada się już na nałożoną glazurę.

1

IPS Ivocolor

Instructions for Use

Stains and Glazes
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 –  Bardziej intensywny odcień można uzyskać poprzez ponowne nałożenie i wypalenie farb, nie 

należy nakładać jednej grubszej warstwy farb.

 –  Aby uzyskać większy połysk na powierzchni pokrytej glazurą można zmienić konsystencję 

glazury oraz jej ilość, nie należy zmieniać temperatury napalania. Aby zwiększyć połysk należy 

użyć mniej płynu i/lub zwiększyć ilość nakładanej glazury!
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Inne metody pracy

Dziąsło

Dzięki masom IPS e.max Ceram Gingiva można wymodelować naturalnie wyglądające dziąsło, zwłaszcza w przypadku uzupełnień 

Wspartych na implantach. Masy te nakłada i wypala się razem z masami dentyny i brzegu siecznego.

Do modelowania obszarów dziąsła można użyć następujących 12 mas ceramicznych:

 Obszary dziąsła należy wymodelować w taki sam sposób jak obszary tkanki twardej. Podbudowa musi mieć 

anatomiczny kształt zapewniający jednolite podparcie dla warstwy licującej.

Podczas pracy z masami dziąsła należy przestrzegać następujących zasad:

– Przed nałożeniem warstw ceramiki model należy pokryć izolatorem IPS Model Sealer i pozostawić go do wyschnięcia. Następnie 

należy nałożyć w określone miejsca płyn IPS Ceramic Separating Liquid. 

– W przypadku podbudów z tlenku cyrkonu należy w obszarze dziąsła nałożyć materiał IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva lub ZirLiner 

w kolorze białym (opracowywanie ZirLiner patrz strona 23; przestrzegać parametrów wypalania).

– ZirLiner Gingiva należy nałożyć i wypalić razem z materiałem ZirLiner w kolorze białym.

– Masy IPS e.max Ceram (np. Dentin, Deep Dentin, Incisal, Gingiva) należy zmieszać z płynem IPS Build-Up Liquids allround lub soft. 

Jeżeli chcemy uzyskać inną konsystencję ceramiki można zmienić stosunek mieszania masy z płynem. 

– Do zwilżania mas ceramicznych na płytce należy używać wody destylowanej, aby nie zwiększać ilości składników organicznych w 

ceramice. 

– W przypadku mostów obszar przęsła należy podścielić najpierw masą Deep Dentin w jaśniejszym odcieniu.

– Podbudowę umieścić na modelu w odpowiedniej pozycji.

– Następnie wymodelować uzupełnienie zgodnie ze schematem nakładania ceramiki w kolorze białym.

– W zależności od wielkości uzupełnienia i zasięgu dziąsła masy Gingiva można nałożyć podczas wypalania pierwszej lub drugiej 

dentyny/brzegu siecznego.

– Stronę dośluzówkową w obszarze przęsła należy wymodelować na „naturalnym” dziąśle przy użyciu mas Gingiva. Aby zapewnić 

właściwą higienę uzupełnienie powinno być jednolite, pozbawione porów na powierzchni dośluzówkowej oraz posiadać 

odpowiedni anatomiczny kształt.

– Następnie należy wymodelować powierzchnie przedsionkowe i językowe dziąsła. 

– Unikać zbyt mocnego odsączania lub przesuszenia ceramiki.

– Przed wypaleniem należy rozseparować skalpelem wszystkie obszary międzyzębowe nacinając je aż do podbudowy.

– Uzupełnienie umieścić na podstawce i wypalić zgodnie z parametrami napalania pierwszej warstwy dentyny/brzegu siecznego 

(patrz parametry napalania strona 65).

• Jeżeli konieczne jest napalenie kolejnych warstw dentyny/brzegu siecznego należy wybrać parametry napalania drugiej warstwy 

dentyny/brzegu siecznego, przy czym można także odpowiednie skorygować części dziąsłowe (patrz parametry napalania  

strona 65).

 ZirLiner 
Gingiva 

G3G1 G4 G5 IG1 IG2 IG3 IG4 IG5BG34
Basic Gingiva

G2

Gingiva Intensive Gingiva
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1 

2

3 

2
5

4

Nałożenie mas Gingiva odpowiednio do sytuacji klinicznej.

     Gingiva G1       Gingiva G2          Essence E22          Gingiva G3          Gingiva G5

Uzupełnienie kształtu masami Incisal i Impulse podczas napalania drugiej dentyny/brzegu siecznego 

1 2 3

1

2 3

4 5
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Gotowe uzupełnienie po napaleniu glazury

Praca wykonana przez mistrza techniki dentystycznej  
Thorstena Michela, Schorndorf/Niemcy.

Napalanie farb i glazury

Charakteryzacja i glazurowanie obszarów dziąsła wykonywane są jednocześnie z charakteryzacją obszarów tkanki twardej zęba. Do 

wypalania farb używane są masy IPS Ivocolor Shade i/lub Essence, do glazurowania używany jest materiał IPS Ivocolor Glaze Powder 

lub Paste. Można je w razie potrzeby mieszać ze sobą lub nakładać osobno. Parametry napalania są takie same.

Podczas pracy należy przestrzegać poniższych zaleceń:

– Uzupełnienie należy opracowywać przy pomocy odpowiednich narzędzi, aby nadać mu odpowiedni kształt i strukturę na 

powierzchni np. efekt skórki pomarańczy.

– Obszary, które po wypaleniu mają mieć większy połysk (np. podparcie w obszarze dośluzówkowym) należy przed wypaleniem 

glazury wygładzić gumkami sylikonowymi.

– Aby poprawić zwilżanie uzupełnienia można je lekko zmatowić proszkiem ceramicznym lub pumeksem.

– Uzupełnienie musi być oczyszczone i odtłuszczone. Po oczyszczeniu uzupełnienia w kąpieli ultradźwiękowej lub przy pomocy 

wytwornicy pary należy je chronić przed wszelkimi zabrudzeniami.

– Masy IPS Ivocolor Shade, Essence i Glaze zmieszać z płynem IPS Ivocolor Liquid allround lub longlife, aby uzyskać pożądaną 

konsystencję.

– Jeżeli zachodzi konieczność modyfikacji koloru w obszarze dziąsła można użyć mas w kolorze dziąsła Essence.

– Następnie na całą powierzchnię uzupełnienia należy nałożyć równomierną warstwę glazury.

 Na elementy imitujące dziąsło nie należy nakładać mas IPS Ivocolor Glaze FLUO, ponieważ naturalne dziąsło nie 

posiada efektu fluorescencyjnego. 

 Uzupełnienie umieścić na podstawce typu plaster miodu i wypalić zgodnie z parametrami napalania farb  

i glazury (patrz parametry napalania strona 65).

  Aby wykonać inne korekty należy użyć mas IPS e.max Ceram Add-On (patrz strona 52).
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Licówki

W tym rozdziale omówiono dokładnie krok po kroku wykonywanie licówek na kikutach z masy ogniotrwałej.

  Podczas wykonywania licówek należy pamiętać, aby nie nakładać zbyt grubych warstw, lepiej kilka cieńszych!

 Przed każdym etapem kikut z masy ogniotrwałej należy umieścić na 5-10 minut w wodzie destylowanej.  

Wykonanie modelu

Model roboczy lub pojedyncze kikuty należy powielić i 

odlać je z masy ogniotrwałej np. BegoForm® firmy 

Bego, Cosmotech VEST firmy GC (zwracając uwagę na 

zalecenia producenta).

  –    Modele kikutów z masy ogniotrwałej 

powinny być maksymalnie małe, aby nie 

wpływały one na proces wypalania.

 –  Zwrócić uwagę na właściwe i prawidłowe 

opracowanie kikutów z masy ogniotrwałej, 

ponieważ ma to wpływ na jakość licówek!

Napalanie warstwy wash

Po odgazowaniu, wypaleniu kikutów z masy 

ogniotrwałej należy je zwilżyć. Do napalania warstwy 

wash stosowane są najczęściej masy IPS e.max Ceram 

Add-On. Można użyć także mas IPS e.max Ceram 

Dentin lub Transpa Clear. Masy IPS e.max Ceram 

należy zmieszać z płynem IPS Build-Up Liquid 

allround/soft lub IPS Ivocolor Mixing Liquid allround/

long life, a następnie cienką warstwą nałożyć 

dokładnie na oszlifowane miejsca i wypalić.

 Parametry napalania licówki warstwa wash 

patrz strona 66.

Napalanie obszaru przy szyjce.

Do odbudowania obszaru przy szyjce należy użyć mas 

IPS e.max Ceram Deep Dentin zmieszanych z płynem 

IPS Bulid Up- Liquid allround/soft.

 Parametry napalania licówki obszary przy 

szyjce patrz strona 66.
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Napalanie mas Dentin/Impulse

Nakładanie mas wewnętrznych należy wykonać 

zgodnie z naturalnym wzorcem, należy nałożyć 

warstwę dentyny i masy efektów specjalnych. Dzięki 

indywidualnemu nakładaniu warstw Impulse można 

uzyskać efekt struktury palczastej, opalizujący  

i przezierny.  

 Parametry napalania licówek warstw 

Dentin/Impulse patrz strona 66.

Napalanie brzegu siecznego

Na koniec należy nałożyć i wypalić warstwę szkliwa 

używając masy Incisal i Transpa. 

Jeżeli to konieczne można wykonać napalanie 

korekcyjne używając tych samych parametrów.

 Parametry napalania licówek brzegu 

siecznego patrz strona 66.

Napalanie farb i glazury

Przed nałożeniem glazury powierzchnię licówek należy 

opracować i dokładne oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary. Po osuszeniu uzupełnienia 

powierzchnię ceramiki należy pokryć glazurą  

IPS Ivocolor i wypalić ją (patrz strona 16). Jeżeli to 

konieczne można dokonać indywidualizacji 

uzupełnienia przy pomocy mas IPS Ivocolor Essence/

Shade (patrz strona 15). Farby można także wypalić 

osobno przed nałożeniem glazury.

 Parametry napalania licówek farby i 

glazura patrz strona 66.

Uwalnianie licówek z masy ogniotrwałej

Większą część masy należy usunąć przy pomocy 

tarczy. Następnie wewnętrzne powierzchnie licówek 

należy wypiaskować pod ciśnieniem maks. 1 bar, aby 

usunąć resztę masy ogniotrwałej.
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Napalanie warstwy Add-On

Często przed wykończeniem uzupełnienia konieczne jest wykonanie niewielkich korekt np. dopasowanie punktów stycznych lub 

stopnia. Można w tym celu użyć pas IPS e.max Ceram Add-On, które w zależności od przeznaczenia wymagają różnej obróbki:

–  IPS e.max Ceram Add-On Margin

– IPS e.max Ceram Add-On Dentin

– IPS e.max Ceram Add-On Incisal

– IPS e.max Ceram Add-On Bleach

Wariant 1 – Add-On napalane razem z glazurą

Wariant ten stosowany jest wtedy, gdy konieczne jest wykonanie niewielkich korekt razem z napalaniem glazury.

Add-On Margin

Masę IPS e.max Ceram Add-On Margin zmieszać tylko 

z płynem IPS Margin Build-Up Liquid i po nałożeniu 

glazury uzupełnią nią brakujące obszary stopnia.

Add-On Dentin/Incisal/Bleach

Masę IPS e.max Ceram Add-On Dentin i Incisal 

zmieszać ze sobą w stosunku 50:50 z Dentin i 

Transpa Incisal łącząc je z płynem IPS Build-Up Liquid  

i po nałożeniu glazury uzupełnić nią właściwe obszary.

Po wypalaniu korekcyjnym uzupełnione obszary należy 

wypolerować na wysoki połysk specjalnym 

narzędziami (np. gumką).

  Następnie uzupełnienie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić w 

piecu zgodnie z parametrami napalania dla 

masy Add-On z glazurą (patrz parametry 

napalania strona 64 – 65).
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Wariant 2 – Add-On nakładane po napaleniu glazury

Po wykończeniu i przymiarce uzupełnienia w jamie ustnej pacjenta konieczne może okazać się dokonanie drobnych korekt (np. 

skorygowanie podparcia przęsła, punktów zwarciowych).

Add-On Dentin/Incisal/Bleach

Masę IPS e.max Ceram Add-On Dentin i Incisal nałożyć 

samą w odpowiednie miejsca. 

  Następnie uzupełnienie umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić  

w piecu zgodnie z parametrami napalania 

dla masy Add-On po glazurze (patrz 

parametry napalania strona 64 – 65).

Po wypalaniu korekcyjnym uzupełnione obszary należy 

wypolerować na wysoki połysk specjalnym 

narzędziami (np. gumką).
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 Jeżeli zachodzi konieczność wykonania dodatkowych korekt licówek trzeba to zrobić na specjalnych kikutach z 

masy ogniotrwałej. Jeżeli masy Add-On napalimy bez takiego podparcia w postaci kikutów z masy osłaniającej 

istnieje ryzyko, że uzupełnienie odkształci się.
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Informacje ogólne 

Istotne informacje

Dane naukowe  

System IPS e.max od momentu opracowania posiadał bardzo dobrze udokumentowaną bazę naukową. Wielu znanych ekspertów 

miało swój wkład w rozwój bazy naukowej dla tego systemu. Sukces oraz niezawodność tego systemu potwierdza ciągle rosnące 

zainteresowanie tym systemem na świecie oraz ponad 100 milionów wykonanych już uzupełnień. Do tej pory w ponad 20 

badaniach klinicznych in-vivo i jeszcze większej liczbie badań in-vitro, a także w coraz większej liczbie badań klinicznych na całym 

świecie udowodniono światowy sukces długoczasowy systemu IPS e-max. Najważniejsze wyniki badań przedstawiono w „IPS e.max 

Scientific Report Vol. 02”. Inne dane naukowe (np. dotyczące wytrzymałości, abrazji, biokompatybilności) można znaleźć w 

dokumentacjach naukowych produktów IPS e.max. Takie materiały można otrzymać w firmie Ivoclar Vivadent. 

Więcej informacji na temat całoceramiki i materiałów IPS e.max można znaleźć w Ivoclar Vivadent Report nr 16 i 17. Szczegółowe 

informacje na temat kompozytu mocującego Variolink® Esthetic można znaleźć w „Ivoclar Vivadent Report No. 22” i dokumentacji 

naukowej, materiału Multilink® Automix w „Scientific Report Vol. 02”.

Variolink® Esthetic
The esthetic luting composite

No. 22 
July 2016 REPORT

Research and Development Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan / Liechtenstein
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Czy IPS e.max Ceram nadaje sie również do licowania podbudów wykonanych z innych ceramik szklanych? 

IPS e.max Ceram nie nadaje sie do licowania i charakteryzacji innych podbudów z ceramiki szklanej niż IPS e.max Press, IPS e.max CAD.  

Z jednej strony materiały te mają inny współczynnik rozszerzalności cieplnej, a z drugiej strony brakuje zgodności kolorystycznej między 

podbudową a warstwą licującą.

Czy IPS e.max Ceram nadaje sie również do licowania podbudów wykonanych z tlenku cyrkonu innych producentów?

IPS e.max Ceram może być stosowany do licowania podbudów wykonanych z synteryzowanego tlenku cyrkonu, tlenku cyrkonu HIP, jak też 

synteryzowanego wstępnie  tlenku cyrkonu o współczynniku rozszerzalności cieplnej 10.5 – -11.0 x 10-6 K-1(25 – -500 °C). Przetestowano 

następujące materiały z tlenku cyrkonu:

–  KaVo Everest – Bio ZS (barwiony i niebarwiony) oraz Bio ZH Blanks

–  Nobel Biocare – Procera Zirconia

–  DeguDent – Cercon Base

–  3M/Espe – Lava Frame (barwiony i niebarwiony)

–  Vita – In-Ceram 2000 YZ Cubes (barwiony i niebarwiony)

–  Sirona – inCoris

–  Amann Girrbach – Ceramill ZI

Czy IPS e.max Ceram nadaje sie do wykonywania licówek? 

IPS e.max Ceram nadaje sie do wykonywania licówek na kikutach z masy ogniotrwałej. Materiał powinien spełniać normy wytrzymałości 

(wg standardu ISO: przynajmniej 50 MPa). Wybierając masę ogniotrwałą należy wziąć pod uwagę takie właściwości fizyczne, takie jak 

ekspansja wiązania.

Kiedy zaleca się stosowanie materiału IPS e.max Ceram ZirLiner?

Materiał ZirLiner należy stosować w przypadku niebarwionych podbudów IPS e.max ZirCAD oraz w przypadku podbudów ZrO2 innych 

producentów zarówno barwionych jak i też niebarwionych, aby uzyskać optymalne dopasowanie kolorystyczne zgodne z kluczem kolorów 

A-D. W przypadku barwionych podbudów IPS e.max ZirCAD można zrezygnować ze stosowania materiału ZirLiner..

Dlaczego proszek materiału IPS e.max Ceram ZirLiner jest zielony i jak powinien być nakładany?

Ponieważ tlenek cyrkonu jest „biały” i dlatego też trudno byłoby go odróżnić od innych materiałów w kolorze białym IPS e.max Ceram 

ZirLiner zabarwiono na zielono, aby jego nakładanie było łatwiejsze i skuteczne. Proszek IPS e.max Ceram ZirLiner jest bardzo drobny  

i podczas nakładania sprawia wrażenie zbitego. Należy upewnić się, że materiał został nałożony równomiernie, a kolor zielony znajduje się 

w każdym miejscu. Jeśli kolor jest zbyt jasny, oznacza to, ze warstwa jest zbyt cienka. Po wypaleniu, warstwa materiału ZirLiner powinna 

mieć grubość około 0.1 mm.

W jaki sposób należy przygotować wymodelowane uzupełnienie do napalania?

Przy pomocy skalpela należy wykonać separację w obszarze międzyzębowym nacinając te miejsca aż do podbudowy, a samo uzupełnienie 

lekko odsączyć chusteczką. Nie należy zbyt mocno wibrować uzupełnienia ani osuszać przy pomocy suszarki. 

Pytania i odpowiedzi 
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Jak należy prawidłowo stosować masy IPS e.max Ceram Add-On?

Dostępne są 4 masy Add-On przeznaczone do wykonywania ostatecznych korekt. 

Masa Add-On z temperaturą wypalania 725 °C stosowana do wykonywania korekt w okolicy stopnia. Masa ta napalana jest razem  

z masami Dentin/Incisal/Bleach oraz podczas napalania glazury. W zależności od przeznaczenia masa Add-On Margin mieszana jest  

w stosunku 50:50 z masą Margin w odpowiednim kolorze (wypalanie razem z masami Dentin/Incisal/Bleach) lub sama (wypalana z 

glazurą).

Add-On Dentin oraz Add-On Incisal z temperaturą napalania 700 °C są używane do uzupełnienia brakujących obszarów (np. punktów 

stycznych) podczas napalania glazury lub osobno po napaleniu glazury. 

W zależności od przeznaczania masa Add-On Dentin, Incisal i Bleach mieszana jest w stosunku 50:50 z masą Dentin, Incisal lub Bleach  

w odpowiednim kolorze (wypalanie razem z glazurą) lub osobno (po wypaleniu glazury) (patrz także strona 52).

Jak można skompensować skurcz materiału w przypadku modelowania prac o głębokich bruzdach na powierzchni żującej?

W przypadku modelowania głębokich bruzd na powierzchni żującej oraz dużych przęseł i łączników wskazane jest przed pierwszym 

napalaniem separowanie skalpelem bruzdy aż do powierzchni podbudowy ( z napalonym ZirLiner). W ten sposób ceramika może  

w kontrolowany sposób połączyć się z powierzchnią podbudowy. Podczas napalania drugiej warstwy dentyny i brzegu siecznego 

wypełniamy bruzdę centralną i powierzchnię żującą.

Jaki płyn należy użyć do zwilżenia mas ceramicznych IPS e.max Ceram?

Jeżeli konieczne jest ponowne zwilżenie mas ceramicznych na płytce należy użyć wody destylowanej. Nie należy używać żadnych płynów do 

modelowania, ponieważ zwiększa się wówczas ilość składników organicznych w masie, co może spowodować szare przebarwienie 

licowania.

W jaki sposób można zwiększyć zdolność zwilżania uzupełnienia przed nałożeniem farb i glazury?

Zwilżalność powierzchni uzupełnienia można zwiększyć poprzez piaskowanie Al2O3 (typ 100 µm, maks. 1 bar) lub poprzez zmatowanie 

powierzchni wilgotnym proszkiem ceramicznym lub pumeksem. Dobra zdolność zwilżania powierzchni ma istotne znaczenie dla 

jednolitego nałożenia warstw Shade, Essence i glazury. 

Jak można zredukować skurcz ceramiki powstający po napaleniu, szczególnie w dużych mostach i strukturach opartych na 

implantach?

Jeżeli pozwala na to ilość miejsca zalecane jest wypalenie warstwy Deep Dentin lub wykonanie dodatkowego napalania dentyny w celu 

rozłożenia całkowitego skurczu na dwa etapy napalania. W ten sposób można określić miejsce, w którym ma zostać nałożona warstwa 

Impulse po drugim wypaleniu. 
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Osadzanie i dbałość o uzupełnienie 

Możliwości cementowania

Estetyczne możliwości cementowania mają decydujące znaczenie dla harmonii kolorystycznej uzupełnienia całoceramicznego.  

W zależności od potrzeb uzupełnienia IPS e.max można cementować adhezyjnie, samoadhezyjnie lub tradycyjnie.

–  W przypadku mocowania adhezyjnego uzupełnień IPS e.max idealnym materiałem są kompozyty Multilink® Automix lub  

Variolink® Esthetic

– Do mocowania samoadhezyjnego uzupełnień IPS e.max stosuje się materiał SpeedCEM® Plus

– Do mocowania tradycyjnego uzupełnień IPS e.max zaleca się cement szklano-jonomerowy Vivaglass® CEM.

Definicje:

– Cementowanie adhezyjne

 W przypadku cementowania adhezyjnego powstaje połączenie zarówno wskutek przyczepności, jaki i przede wszystkim poprzez 

wiązania chemiczne lub mikromechaniczne między materiałem mocującym a uzupełnieniem oraz między materiałem mocującym 

a preparacją. Ze względu na wiązanie chemiczne lub mikromechaniczne nie ma potrzeby preparacji dodatkowych elementów 

retencyjnych. W zależności od materiału mocującego na kikut nakładane są specjalne systemy adhezyjne, aby uzyskać połączenie 

mikromechaniczne do zębiny lub szkliwa. 

 Mocowanie adhezyjne sprzyja zwiększeniu wytrzymałości osadzonego uzupełnienia całoceramicznego.

–  Cementowanie samoadhezyjne

 Materiał mocujący ma właściwości samowytrawiające ząb, dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowego przygotowywania jego 

powierzchni. Utrzymanie zapewnia po części połączenie mikromechaniczne lub chemiczne. Aby uzyskać wystarczająco mocne 

połączenie zaleca się wykonanie preparacji o kształcie retencyjnym (kąt preparacji 4 – 8˚, wysokość kikuta min. 4 mm). Mocowanie 

samoadhezyjne nie zwiększa wytrzymałości osadzonego uzupełnienia całoceramicznego..

– Cementowanie tradycyjne 

 W przypadku mocowania tradycyjnego połączenie powstaje prawie wyłącznie poprzez przyczepność między materiałem 

mocującym a uzupełnieniem oraz pomiędzy materiałem mocującym a preparacją. Aby uzyskać pożądaną przyczepność konieczna 

jest preparacja o kształcie retencyjnym, pod kątem około 4°-8°. Mocowanie tradycyjne nie zwiększa wytrzymałości osadzonego 

uzupełnienia całoceramicznego.

Możliwości cementowania Cementowanie 
adhezyjne

Cementowanie 
samoadhezyjne

Cementowanie 
tradycyjne

IPS e.max Ceram Licówki – –

IPS e.max Ceram 
on ZrO2

Korony w odcinku przednim i bocznym

Mosty z/bez stopnia ceramicznego

IPS e.max Ceram 
on LS2

Korony w odcinku przednim i bocznym

Mosty3-punktowe do 2. zęba 
przedtrzonowego

Pielęgnacja uzupełnienia

Wysokiej jakości uzupełnienia IPS e.max wymagają, podobnie jak zęby  

naturalne, regularnego, profesjonalnego czyszczenia. Zdrowie dziąseł i  

zębów ma tak samo duże znaczenie jak ich estetyka. Przy pomocy pasty  

nie zawierającej pumeksu Proxyt rosa można czyścić powierzchnię  

uzupełnienia bez obaw, że dojdzie do jej starcia. Niski RDA* = 7 (Relative  

Dentine Abrasion) daje pewność, że mamy do czynienia z pastą o niskim stopniu abrazji. 

Badania naukowe i długoletnie doświadczenia potwierdzają skuteczne i ochronne działanie tej pasty w porównaniu z innymi  

produktami tego typu. 

CNS
Znajdź wyjście z labiryntu cementów  

Więcej informacji na temat mocowania można znaleźć na www.cementation-navigation.com
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Tabela kombinacji A–D – IPS e.max® Ceram  

IPS e.max® Ceram  

A–D BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

IPS e.max Ceram  
ZirLiner
(only ZrO2) ZL clear ZL 1 ZL 2 ZL 4 ZL 1 ZL 3 ZL 1 ZL 4

IPS e.max Ceram  
Intensive ZirLiner
(only ZrO2) IZL yellow IZL orange IZL brown IZL incisal

IPS e.max Ceram  
Margin
(only ZrO2) M BL1

2/3 M BL1
1/3 M BL4

=
M BL2

1/3 M BL1
2/3 M BL4

=
M BL3 M BL4 M A1 M A2 M A3 M A3.5 M A4 M B1 M B2 M B3 M B4 M C1 M C2 M C3 M C4 M D2 M D3 M D4

IPS e.max Ceram  
Intensive Margin
(only ZrO2) IM yellow IM yellow-green IM orange IM orange-pink

IPS e.max Ceram  
Deep Dentin

DD BL1

2/3 DD BL1
1/3 DD BL4

=
DD BL2

1/3 DD BL1
2/3 DD BL4

=
DD BL3 DD BL4 DD A1 DD A2 DD A3 DD A3.5 DD A4 DD B1 DD B2 DD B3 DD B4 DD C1 DD C2 DD C3 DD C4 DD D2 DD D3 DD D4

IPS e.max Ceram  
Dentin

D BL1 D BL2 D BL3 D BL4 D A1 D A2 D A3 D A3.5 D A4 D B1 D B2 D B3 D B4 D C1 D C2 D C3 D C4 D D2 D D3 D D4

IPS e.max Ceram  
Transpa Incisal

I BL TI 1 TI 2 TI 3 TI 1 TI 2 TI 1 TI 3

IPS e.max Ceram  
Transpa

T neutral T clear

IPS e.max Ceram  
Add-On

A-O BL A-O Margin A-O Dentin A-O Incisal

IPS e.max Ceram  
Impulse

Occlusal 

Dentin
OD orange OD brown

Mamelon

MM light MM yellow-orange MM salmon

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet

Incisal 

Edge
Incisal Edge

Transparent

T blue T brown-grey T orange-grey

Special 

Incisal
SI yellow SI grey

Inter  

Incisal  
II white-blue

Cervical 

Transpa  
CT yellow

 
CT orange-pink

 
CT khaki

 
CT orange

IPS e.max Ceram  
Selection 

Special 

Enamel 
aqua citrine honey apricot quartz diamond

Light 

Reflector 
cream salmon silk

Light 

Absorber 
fog lavender taupe

IPS e.max Ceram  
Gingiva

Gingiva 

ZirLiner
ZL Gingiva

Basic  

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5

IPS Ivocolor 
Essence

E 01 white E 02 cream E 03 lemon E 04 sunset E 05 copper E 06 hazel E 07 olive E 08 khaki E 09 terracotta E 10 mahogany E 11 cappuccino E 12 espresso E 13 terra E 14 profundo E 15 ocean E 16 sapphire E 17 anthracite E 18 black E 19 rose E 20 coral

E 21 basic red E 22 basic yellow E 23  basic blue

IPS Ivocolor 
Shade

Shade 0 Shade 1 Shade 2 Shade 3 Shade 4 Shade 5 Shade 6 Shade 7 Shade 6

Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade Incisal 3
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Tabela kombinacji A–D – IPS e.max® Ceram  

IPS e.max® Ceram  

A–D BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

IPS e.max Ceram  
ZirLiner
(only ZrO2) ZL clear ZL 1 ZL 2 ZL 4 ZL 1 ZL 3 ZL 1 ZL 4

IPS e.max Ceram  
Intensive ZirLiner
(only ZrO2) IZL yellow IZL orange IZL brown IZL incisal

IPS e.max Ceram  
Margin
(only ZrO2) M BL1

2/3 M BL1
1/3 M BL4

=
M BL2

1/3 M BL1
2/3 M BL4

=
M BL3 M BL4 M A1 M A2 M A3 M A3.5 M A4 M B1 M B2 M B3 M B4 M C1 M C2 M C3 M C4 M D2 M D3 M D4

IPS e.max Ceram  
Intensive Margin
(only ZrO2) IM yellow IM yellow-green IM orange IM orange-pink

IPS e.max Ceram  
Deep Dentin

DD BL1

2/3 DD BL1
1/3 DD BL4

=
DD BL2

1/3 DD BL1
2/3 DD BL4

=
DD BL3 DD BL4 DD A1 DD A2 DD A3 DD A3.5 DD A4 DD B1 DD B2 DD B3 DD B4 DD C1 DD C2 DD C3 DD C4 DD D2 DD D3 DD D4

IPS e.max Ceram  
Dentin

D BL1 D BL2 D BL3 D BL4 D A1 D A2 D A3 D A3.5 D A4 D B1 D B2 D B3 D B4 D C1 D C2 D C3 D C4 D D2 D D3 D D4

IPS e.max Ceram  
Transpa Incisal

I BL TI 1 TI 2 TI 3 TI 1 TI 2 TI 1 TI 3

IPS e.max Ceram  
Transpa

T neutral T clear

IPS e.max Ceram  
Add-On

A-O BL A-O Margin A-O Dentin A-O Incisal

IPS e.max Ceram  
Impulse

Occlusal 

Dentin
OD orange OD brown

Mamelon

MM light MM yellow-orange MM salmon

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet

Incisal 

Edge
Incisal Edge

Transparent

T blue T brown-grey T orange-grey

Special 

Incisal
SI yellow SI grey

Inter  

Incisal  
II white-blue

Cervical 

Transpa  
CT yellow

 
CT orange-pink

 
CT khaki

 
CT orange

IPS e.max Ceram  
Selection 

Special 

Enamel 
aqua citrine honey apricot quartz diamond

Light 

Reflector 
cream salmon silk

Light 

Absorber 
fog lavender taupe

IPS e.max Ceram  
Gingiva

Gingiva 

ZirLiner
ZL Gingiva

Basic  

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5

IPS Ivocolor 
Essence

E 01 white E 02 cream E 03 lemon E 04 sunset E 05 copper E 06 hazel E 07 olive E 08 khaki E 09 terracotta E 10 mahogany E 11 cappuccino E 12 espresso E 13 terra E 14 profundo E 15 ocean E 16 sapphire E 17 anthracite E 18 black E 19 rose E 20 coral

E 21 basic red E 22 basic yellow E 23  basic blue

IPS Ivocolor 
Shade

Shade 0 Shade 1 Shade 2 Shade 3 Shade 4 Shade 5 Shade 6 Shade 7 Shade 6

Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade Incisal 3
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Tabela kombinacji A–D – IPS e.max® Ceram Power Dentin/Power Incisal  

IPS e.max Ceram Power Dentin/Power Incisal  

A–D BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

IPS e.max Ceram  
ZirLiner
(only ZrO2) ZL clear ZL 1 ZL 2 ZL 4 ZL 1 ZL 3 ZL 4

IPS e.max Ceram  
Intensive ZirLiner
(only ZrO2) IZL yellow IZL orange IZL brown IZL incisal

IPS e.max Ceram  
Power Dentin

PD BL1 PD BL2 PD BL3 PD BL4 PD A1 PD A2 PD A3 PD A3.5 PD A4 PD B1 PD B2 PD B3 PD B4 PD C1 PD C2 PD C3 PD C4 PD D2 PD D3 PD D4

IPS e.max Ceram  
Power Incisal

PI BL PI 1 PI 2 PI 3 PI 1 PI 2 PI 1 PI 3 PI 1 PI 2 PI 3

IPS e.max Ceram  
Transpa

T neutral T clear

IPS e.max Ceram  
Add-On

A-O BL A-O Dentin A-O Incisal

IPS e.max Ceram  
Impulse

Occlusal 

Dentin
OD orange OD brown

Mamelon

MM light MM yellow-orange MM salmon

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet

Incisal 

Edge
Incisal Edge

Transparent

T blue T brown-grey T orange-grey

Special 

Incisal
SI yellow SI grey

Inter  

Incisal  
II white-blue

Cervical 

Transpa  
CT yellow

 
CT orange-pink

 
CT khaki

 
CT orange

IPS e.max Ceram  
Selection 

Special 

Enamel 
aqua citrine honey apricot quartz diamond

Light 

Reflector 
cream salmon silk

Light 

Absorber 
fog lavender taupe

IPS e.max Ceram  
Gingiva

Gingiva 

ZirLiner
ZL Gingiva

Basic  

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5

IPS Ivocolor 
Essence

E 01 white E 02 cream E 03 lemon E 04 sunset E 05 copper E 06 hazel E 07 olive E 08 khaki E 09 terracotta E 10 mahogany E 11 cappuccino E 12 espresso E 13 terra E 14 profundo E 15 ocean E 16 sapphire E 17 anthracite E 18 black E 19 rose E 20 coral

E 21 basic red E 22 basic yellow E 23  basic blue

IPS Ivocolor 
Shade

Shade 0 Shade 1 Shade 2 Shade 3 Shade 4 Shade 5 Shade 6 Shade 7 Shade 6

Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade Incisal 3

   



61

In
fo

rm
ac

je
 o

g
ól

n
e 

| I
st

ot
ne

 in
fo

rm
ac

je
 | 

Ta
b

el
a 

ko
m

b
in

ac
ji 

IPS e.max Ceram Power Dentin/Power Incisal  

A–D BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

IPS e.max Ceram  
ZirLiner
(only ZrO2) ZL clear ZL 1 ZL 2 ZL 4 ZL 1 ZL 3 ZL 4

IPS e.max Ceram  
Intensive ZirLiner
(only ZrO2) IZL yellow IZL orange IZL brown IZL incisal

IPS e.max Ceram  
Power Dentin

PD BL1 PD BL2 PD BL3 PD BL4 PD A1 PD A2 PD A3 PD A3.5 PD A4 PD B1 PD B2 PD B3 PD B4 PD C1 PD C2 PD C3 PD C4 PD D2 PD D3 PD D4

IPS e.max Ceram  
Power Incisal

PI BL PI 1 PI 2 PI 3 PI 1 PI 2 PI 1 PI 3 PI 1 PI 2 PI 3

IPS e.max Ceram  
Transpa

T neutral T clear

IPS e.max Ceram  
Add-On

A-O BL A-O Dentin A-O Incisal

IPS e.max Ceram  
Impulse

Occlusal 

Dentin
OD orange OD brown

Mamelon

MM light MM yellow-orange MM salmon

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet

Incisal 

Edge
Incisal Edge

Transparent

T blue T brown-grey T orange-grey

Special 

Incisal
SI yellow SI grey

Inter  

Incisal  
II white-blue

Cervical 

Transpa  
CT yellow

 
CT orange-pink

 
CT khaki

 
CT orange

IPS e.max Ceram  
Selection 

Special 

Enamel 
aqua citrine honey apricot quartz diamond

Light 

Reflector 
cream salmon silk

Light 

Absorber 
fog lavender taupe

IPS e.max Ceram  
Gingiva

Gingiva 

ZirLiner
ZL Gingiva

Basic  

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5

IPS Ivocolor 
Essence

E 01 white E 02 cream E 03 lemon E 04 sunset E 05 copper E 06 hazel E 07 olive E 08 khaki E 09 terracotta E 10 mahogany E 11 cappuccino E 12 espresso E 13 terra E 14 profundo E 15 ocean E 16 sapphire E 17 anthracite E 18 black E 19 rose E 20 coral

E 21 basic red E 22 basic yellow E 23  basic blue

IPS Ivocolor 
Shade

Shade 0 Shade 1 Shade 2 Shade 3 Shade 4 Shade 5 Shade 6 Shade 7 Shade 6

Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade Incisal 3
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Tabela kombinacji Chromascop – IPS e.max® Ceram  

IPS e.max® Ceram

Chromascop 110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 340 410 420 430 440 510 520 530 540

IPS e.max Ceram  
ZirLiner
(only ZrO2) ZL 1 ZL 2 ZL 3 ZL 4

IPS e.max Ceram  
Intensive ZirLiner
(only ZrO2) IZL yellow IZL orange IZL brown IZL incisal

IPS e.max Ceram  
Margin
(only ZrO2) M 110 M 120 M 130 M 140 M 210 M 220 M 230 M 240 M 310 M 320 M 330 M 340 M 410 M 420 M 430 M 440 M 510 M 520 M 530 M 540

IPS e.max Ceram  
Intensive Margin
(only ZrO2) IM yellow IM yellow-green IM orange IM orange-pink

IPS e.max Ceram  
Deep Dentin

DD 110 DD 120 DD 130 DD 140 DD 210 DD 220 DD 230 DD 240 DD 310 DD 320 DD 330 DD 340 DD 410 DD 420 DD 430 DD 440 DD 510 DD 520 DD 530 DD 540

IPS e.max Ceram  
Dentin

D 110 D 120 D 130 D 140 D 210 D 220 D 230 D 240 D 310 D 320 D 330 D 340 D 410 D 420 D 430 D 440 D 510 D 520 D 530 D 540

IPS e.max Ceram  
Incisal

I 1 I 2 I 3 I 3

IPS e.max Ceram  
Transpa

T neutral T clear

IPS e.max Ceram  
Add-On

A-O BL A-O Margin A-O Dentin A-O Incisal

IPS e.max Ceram  
Impulse

Occlusal 

Dentin
OD orange OD brown

Mamelon

MM light MM yellow-orange MM salmon

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet

Incisal 

Edge
Incisal Edge

Transparent

T blue T brown-grey T orange-grey

Special 

Incisal
SI yellow SI grey

Inter  

Incisal  
II white-blue

Cervical 

Transpa  
CT yellow

 
CT orange-pink

 
CT khaki

 
CT orange

IPS e.max Ceram  
Selection 

Special 

Enamel 
aqua citrine honey apricot quartz diamond

Light 

Reflector 
cream salmon silk

Light 

Absorber 
fog lavender taupe

IPS e.max Ceram  
Gingiva

Gingiva 

ZirLiner
ZL Gingiva

Basic  

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5

IPS Ivocolor 
Essence

E 01 white E 02 cream E 03 lemon E 04 sunset E 05 copper E 06 hazel E 07 olive E 08 khaki E 09 terracotta E 10 mahogany E 11 cappuccino E 12 espresso E 13 terra E 14 profundo E 15 ocean E 16 sapphire E 17 anthracite E 18 black E 19 rose E 20 coral

E 21 basic red E 22 basic yellow E 23  basic blue

IPS Ivocolor 
Shade

Shade 1 Shade 2 Shade 5 Shade 7 Shade 6 Shade 3

Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade Incisal 3
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IPS e.max® Ceram

Chromascop 110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 340 410 420 430 440 510 520 530 540

IPS e.max Ceram  
ZirLiner
(only ZrO2) ZL 1 ZL 2 ZL 3 ZL 4

IPS e.max Ceram  
Intensive ZirLiner
(only ZrO2) IZL yellow IZL orange IZL brown IZL incisal

IPS e.max Ceram  
Margin
(only ZrO2) M 110 M 120 M 130 M 140 M 210 M 220 M 230 M 240 M 310 M 320 M 330 M 340 M 410 M 420 M 430 M 440 M 510 M 520 M 530 M 540

IPS e.max Ceram  
Intensive Margin
(only ZrO2) IM yellow IM yellow-green IM orange IM orange-pink

IPS e.max Ceram  
Deep Dentin

DD 110 DD 120 DD 130 DD 140 DD 210 DD 220 DD 230 DD 240 DD 310 DD 320 DD 330 DD 340 DD 410 DD 420 DD 430 DD 440 DD 510 DD 520 DD 530 DD 540

IPS e.max Ceram  
Dentin

D 110 D 120 D 130 D 140 D 210 D 220 D 230 D 240 D 310 D 320 D 330 D 340 D 410 D 420 D 430 D 440 D 510 D 520 D 530 D 540

IPS e.max Ceram  
Incisal

I 1 I 2 I 3 I 3

IPS e.max Ceram  
Transpa

T neutral T clear

IPS e.max Ceram  
Add-On

A-O BL A-O Margin A-O Dentin A-O Incisal

IPS e.max Ceram  
Impulse

Occlusal 

Dentin
OD orange OD brown

Mamelon

MM light MM yellow-orange MM salmon

Opal Effect

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet

Incisal 

Edge
Incisal Edge

Transparent

T blue T brown-grey T orange-grey

Special 

Incisal
SI yellow SI grey

Inter  

Incisal  
II white-blue

Cervical 

Transpa  
CT yellow

 
CT orange-pink

 
CT khaki

 
CT orange

IPS e.max Ceram  
Selection 

Special 

Enamel 
aqua citrine honey apricot quartz diamond

Light 

Reflector 
cream salmon silk

Light 

Absorber 
fog lavender taupe

IPS e.max Ceram  
Gingiva

Gingiva 

ZirLiner
ZL Gingiva

Basic  

Gingiva
BG34

Gingiva

G1 G2 G3 G4 G5

Intensive 

Gingiva
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5

IPS Ivocolor 
Essence

E 01 white E 02 cream E 03 lemon E 04 sunset E 05 copper E 06 hazel E 07 olive E 08 khaki E 09 terracotta E 10 mahogany E 11 cappuccino E 12 espresso E 13 terra E 14 profundo E 15 ocean E 16 sapphire E 17 anthracite E 18 black E 19 rose E 20 coral

E 21 basic red E 22 basic yellow E 23  basic blue

IPS Ivocolor 
Shade

Shade 1 Shade 2 Shade 5 Shade 7 Shade 6 Shade 3

Shade Incisal 1 Shade Incisal 2 Shade Incisal 3
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Parametry napalania 

Napalanie na podbudowach z ceramiki szklanej wzmacnianych dwukrzemianem litu (LS2) 

– Uzupełnienie należy umieścić na specjalnej podstawce typu plaster miodu i specjalnych pinach.

– Nie należy używać pinów ceramicznych, ponieważ może dojść do ich sklejenia z uzupełnieniem.

– Należy dokładnie przestrzegać zalecanej temperatury. Zwiększenie temperatury napalania powoduje znaczne zeszklenie między 

podbudową a ceramiką licującą, co może spowodować pojawienie się później odprysków. Obniżenie temperatury napalania 

oznacza problemy z wypaleniem ceramiki, co sprawia, że staje się ona krucha i odpryskuje. 

– Podane parametry dotyczą pieców firmy Ivoclar Vivadent (zakres tolerancji ±10˚C)

– W przypadku stosowania innych pieców niż firmy Ivoclar Vivadent konieczne może okazać się dopasowanie temperatury.

– Przed rozpoczęciem wypalania należy otworzyć piec i poczekać na sygnał dźwiękowy. Następnie uzupełnienie na podstawce 

należy umieścić pośrodku stolika i uruchomić program napalania. W przypadku włączonej funkcji podczerwieni należy umieścić 

obiekt w taki sposób, aby kamera podczerwieni miała maksymalnie szeroki kąt widzenia.

– Po zakończeniu procesu wypalania (poczekać na sygnał dźwiękowy) uzupełnienie IPS e.max należy wyjąć z pieca.

– Pozostawić je na zewnątrz w temperaturze pokojowej do schłodzenia w miejscu nienarażonym na przeciągi.

– Gorącego uzupełnienia nie należy dotykać metalowymi kleszczami ani też pincetą. 

– Uzupełnienia nie należy schładzać sprężonym powietrzem ani wodą. 

Inteligentny system podczerwieni w nowych piecach Programat® znacznie poprawia bezpieczeństwo procesu pracy. 

Uzyskany wynik napalania jest bardzo dobry – niezależnie od wielkości i ilości uzupełnień znajdujących się w piecu. 

Kamera na podczerwień steruje automatycznie procesem wstępnego suszenia i procesem zamykania komory. 

Można zatem skrócić czas napalanie w zależności od rodzaju uzupełnienia maksymalnie o 20%. 

IPS e.max® Ceram na IPS e.max® Press, IPS e.max® CAD (technika cut-back, nakładania warstw)

Temperatura 
gotowości  

B 
[°C]

Czas zamykania 
*   

S 
[min]

 Przyrost 

t  
[°C/min]

Temperatura 
wypalania 

 
T1
[°C]

Czas wypalania 

 H1 
[min]

 Przyrost 

t  
[°C/min]

Temperatura 
wypalania 

 
T2
[°C]

Czas wypalania 

 H2 
[min]

Próżnia 1

11
12                
[°C]

Próżnia 2

21
22 
[°C]

Powolne 
schładzanie

  
L  

[°C]

Szybkość 
schładzania  

tl  
[°C/min]

Warstwa wash  
(foundation)

403
IRT/ 

04:00
90 650 00:00 20 730 02:00 400/650 650/729 0 0

Pierwsza dentyna/brzeg 
sieczny

403
IRT/ 

04:00
90 650 00:00 20 730 02:00 400/650 650/729 0 0

Druga dentyna/brzeg 
sieczny

403
IRT/ 

04:00
90 650 00:00 20 730 02:00 400/650 650/729 0 0

Farby z IPS Ivocolor 403
IRT/ 

06:00
60 710 01:00 – – – 450 709 0 0

Glazura z IPS Ivocolor 403
IRT/ 

06:00
60 710 01:00 – – – 450 709 0 0

Add-On z glazurą 403
IRT/ 

06:00
60 710 01:00 – – – 450 709 0 0

Add-On po glazurze 403
IRT/ 

06:00
50 700 01:00 – – – 450 699 0 0

*  IRT normalny tryb 

  W zależności od rodzaju pieca temperaturę napalania można zmienić o ± 5°C, max. by ± 10°C.

 Aby zapewnić wystarczającą próżnię w momencie rozpoczęcia procesu synteryzacji startowa wartość próżni w 

przypadku stosowania nowych parametrów wypalania powinna zostać obniżona do 400˚C. 
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  Aby uzyskać optymalny wynik napalania w przypadku dużych mostów (4-14 punktów) należy  

zwiększyć czas wypalania H2 do 3 minut. 

Napalanie na podbudowach z tlenku cyrkonu (ZrO2)  

–  Nagrzanie komory pieca jest uzależnione od rodzaju pieca oraz wielkości komory.

– Podane parametry dotyczą pieców firmy Ivoclar Vivadent (zakres tolerancji ±10˚C)

– W przypadku stosowania innych pieców niż firmy Ivoclar Vivadent konieczne może okazać się dopasowanie temperatury.

– Przed rozpoczęciem wypalania należy otworzyć piec i poczekać na sygnał dźwiękowy. Następnie uzupełnienie na podstawce należy 

umieścić pośrodku stolika i uruchomić program napalania. W przypadku włączonej funkcji podczerwieni należy umieścić obiekt w taki 

sposób, aby kamera podczerwieni miała maksymalnie szeroki kąt widzenia.

– Po zakończeniu procesu wypalania (poczekać na sygnał dźwiękowy) uzupełnienie IPS e.max należy wyjąć z pieca.

– Pozostawić je na zewnątrz w temperaturze pokojowej do schłodzenia w miejscu nienarażonym na przeciągi.

– Gorącego uzupełnienia nie należy dotykać metalowymi kleszczami ani też pincetą. 

– Uzupełnienia nie należy schładzać sprężonym powietrzem ani wodą. 

IPS e.max® Ceram na IPS e.max® ZirCAD, IPS e.max® ZirPress, Zenostar® (technika cut-back, nakładania warstw)

Temperatura 
gotowości  

B 
[°C]

Czas zamykania 
*   

S 
[min]

 Przyrost 

t  
[°C/min]

Temperatura 
wypalania 

 
T1
[°C]

Czas wypalania 

 H1 
[min]

 Przyrost 

t  
[°C/min]

Temperatura 
wypalania 

 
T2
[°C]

Czas wypalania 

 H2 
[min]

Próżnia 1

11
12                
[°C]

Próżnia 2

21
22 
[°C]

Powolne 
schładzanie **

  
L  

[°C]

Szybkość 
schładzania  

tl  
[°C/min]

ZirLiner 1) 403
IRT/ 

04:00
40 960 01:00 – – – 450 959 0 0

Pierwsze i drugie  
napalanie Margin 2) 403

IRT/ 
04:00

40 800 01:00 – – – 450 799 0 0

Warstwa wash   
(Foundation)

403
IRT/ 

04:00
90 650 00:00 20 730 02:00  400/650 650/729 0 0

Pierwsza dentyna/brzeg 
sieczny

403
IRT/ 

04:00
90 650 00:00 20 730 02:00  400/650 650/729 0 0

Druga dentyna/brzeg 
sieczny

403
IRT/ 

04:00
90 650 00:00 20 730 02:00  400/650 650/729 0 0

Farby z IPS Ivocolor 403
IRT/ 

06:00
60 710 01:00 – – – 450 709 450 0

Glazura z IPS Ivocolor 403
IRT/ 

06:00
60 710 01:00 – – – 450 709 450 0

Add-On z glazurą 403
IRT/ 

06:00
60 710 01:00 – – – 450 709 450 0

Add-On po glazurze 403
IRT/ 

06:00
50 700 01:00 – – – 450 699 450 0

*  IRT normalny tryb     1)  przed wax-up i tłoczeniem w przypadku IPS e.max ZirPress 
**  Powolne schładzanie przy ostatnim napalaniu   2)  nie stosować w przypadku IPS e.max ZirPress

  W zależności od rodzaju pieca temperaturę napalania można zmienić o ±5˚C. maks. ±10˚C.

 Aby zapewnić wystarczającą próżnię w momencie rozpoczęcia procesu synteryzacji startowa wartość próżni w 

przypadku stosowania nowych parametrów wypalania powinna zostać obniżona do 400˚C. 

 W przypadku dużych mostów ZrO2 z dużymi przęsłami należy podczas napalania glazury IPS Ivocolor zmniejszyć 

przyrost temperatury do 45˚C/min.
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 Podane parametry należy traktować jako wytyczne, dotyczą one tylko pieców firmy Ivoclar Vivadent.  

W przypadku stosowania pieców innych producentów parametry napalania należy dopasować.

 Mogą pojawić się odchylenia:

 – w zależności od generacji pieca, 

 – w zależności od regionalnych różnic w natężeniu sieciowym lub używaniu większej ilości sprzętów 

elektrycznych podłączonych do tego samego obwodu.

Napalanie licówek IPS e.max® Ceram  

– Podczas wykonywania licówek należy dokładnie przestrzegać parametrów napalania.

– Wydłużony czas zamykania pieca zapewnia ostrożne i dokładne osuszenie materiału, z którego wykonane zostały kikuty i pozwala 

uzyskać jednolity wynik napalania.

– W przypadku stosowania innych pieców niż firmy Ivoclar Vivadent konieczne może okazać się dopasowanie temperatury.

– Przed rozpoczęciem wypalania należy otworzyć piec i poczekać na sygnał dźwiękowy. Następnie uzupełnienie na podstawce 

należy umieścić pośrodku stolika i uruchomić program napalania. W przypadku włączonej funkcji podczerwieni należy umieścić 

obiekt w taki sposób, aby kamera podczerwieni miała maksymalnie szeroki kąt widzenia.

– Po zakończeniu procesu wypalania (poczekać na sygnał dźwiękowy) uzupełnienie IPS e.max należy wyjąć z pieca.

– Pozostawić je na zewnątrz w temperaturze pokojowej do schłodzenia w miejscu nienarażonym na przeciągi.

– Gorącego uzupełnienia nie należy dotykać metalowymi kleszczami ani też pincetą. 

– Uzupełnienia nie należy schładzać sprężonym powietrzem ani wodą.

IPS e.max® Ceram on refractory die material (veneering technique)

Temperatura  
gotowości  

B 
[°C]

Czas zamykania *  
 

S 
[min]

 Przyrost 

t  
[°C/min]

Temperatura 
wypalania 

 
T

[°C]

Czas wypalania 

 H
[min]

Próżnia 1

 
1 

[°C]

Próżnia 2

 
2 

[°C]

Powolne  
schładzanie 

L  
[°C]

Szybkość  
schładzania  

tl  
[°C/min]

Licówki warstwa wash z masami 
IPS e.max Ceram Add-On

403
IRT/ 

08:00
50 720 01:00 450 719 0 0

Licówki warstwa wash z masami 
IPS e.max Ceram Dentin/Transpa

403
IRT/ 

08:00
50 780 01:00 450 779 0 0

Licówki obszar szyjki  403
IRT/ 

08:00
50 770 01:00 450 769 0 0

Licówki napalanie Dentin/
Impulse

403
IRT/ 

08:00
50 770 01:00 450 769 0 0

Licówki napalanie Incisal 403
IRT/ 

08:00
50 770 01:00 450 769 0 0

Licówki Farby z IPS Ivocolor 403
IRT/ 

08:00
50 740 01:00 450 739 0 0

*  IRT normalny tryb
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Ivoclar Vivadent – na świecie 

Data sporządzenia instrukcji: 2017-05, Rev. 3

Materiał ten został opracowany z przeznaczeniem dla branży stomatologicznej i należy go stosować zgodnie z 
instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek użytkowania nieprawidłowego 
lub niezgodnego z przeznaczeniem. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do przetestowania produktu na własną 
odpowiedzialność, jeżeli chce go zastosować do celów innych niż te wymienione w instrukcji. Wyklucza się 
odpowiedzialność producenta w przypadku stosowania materiału z produktami innych firm.
  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
PL

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd. 
1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 9795 9599
Fax +61 3 9795 9645
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Wien
Austria 
Tel. +43 1 263 191 10
Fax: +43 1 263 191 111
www.ivoclarvivadent.at

Ivoclar Vivadent Ltda.
Alameda Caiapós, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Barueri – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
www.ivoclarvivadent.com.br

Ivoclar Vivadent Inc.
1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent Shanghai 
Trading Co., Ltd.
2/F Building 1, 881 Wuding Road, 
Jing An District 
200040 Shanghai 
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 3399
Fax +57 1 633 1663
www.ivoclarvivadent.co 

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH 
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 7961 889 0
Fax +49 7961 6326
www.ivoclarvivadent.de

Ivoclar Vivadent Marketing (India) 
Pvt. Ltd. 
503/504 Raheja Plaza 
15 B Shah Industrial Estate 
Veera Desai Road, Andheri (West) 
Mumbai, 400 053 
India
Tel. +91 22 2673 0302 
Fax +91 22 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
The Icon
Horizon Broadway BSD
Block M5 No. 1
Kecamatan Cisauk Kelurahan Sampora
15345 Tangerang Selatan – Banten
Indonesia
Tel. +62 21 3003 2932
Fax +62 21 3003 2934
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent s.r.l.  
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.
1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku 
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.
4F TAMIYA Bldg.
215 Baumoe-ro
Seocho-gu
Seoul, 06740
Republic of Korea
Tel. +82 2 536 0714
Fax +82 2 6499 0744
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan 564,
Col Moderna, Del Benito Juárez
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 50 62 10 00
Fax +52 (55) 50 62 10 29
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent BV
De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel. +31 23 529 3791
Fax +31 23 555 4504
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltd.
12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 9999
Fax +64 9 914 9990
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 5496
Fax +48 22 635 5469
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent LLC 
Prospekt Andropova 18 korp. 6/  
office 10-06 
115432 Moscow 
Russia 
Tel. +7 499 418 0300 
Fax +7 499 418 0310 
www.ivoclarvivadent.ru 

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 11 293 8345
Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. +34 91 375 78 20
Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14
169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 939 30
Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office
: Tesvikiye Mahallesi 
Sakayik Sokak
Nisantas’ Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24 
34021 Sisli – Istanbul 
Turkey 
Tel. +90 212 343 0802 
Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited
Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SD
United Kingdom
Tel. +44 116 284 7880
Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc. 
175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us

Manufacturer: 
Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan, Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

Rx ONLY
For dental use only!


