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Opis produktu

IPS Ivocolor to uniwersalny zestaw farb i glazur przeznaczony do indywidualnego barwienia i charakteryz-

acji materiałów ceramicznych. Materiał ten jest dostosowany do ceramiki licującej (technika warstwowa), 

tłoczonej i CAD firmy Ivoclar Vivadent oraz tlenku cyrkonu firmy Wieland Dental. Optymalna temperatura  

spiekania nowoopracowanego szkła umożliwia uzyskanie doskonałego wyniku estetycznego, niezależnie od 

podbudowy ceramicznej. 

Nowy skład past został dopracowany w zakresie metody aplikacji i wyniku wypalenia. Żelową konsystencję past 

można modyfikować rozcieńczając je aż do uzyskania optymalnej gęstości, pozwalającej na odpowiednią 

aplikację. W ten sposób można uzyskać indywidualną strukturę powierzchni oraz pożądany stopień połysku 

uzupełnienia. 

Od barwienia powierzchniowego aż po zmianę odcienia poszczególnych warstw ceramicznych – IPS Ivocolor to 

uniwersalne rozwiązanie.

Wskazania

Barwienie, charakteryzacja i glazurowanie materiałów ceramicznych firmy Ivoclar Vivadent i Wieland Dental:

–  Ceramiki licujące

–  Ceramiki tłoczone

–  Ceramiki szlifowane

–  Tlenek cyrkonu (jako podbudowy oraz rekonstrukcje w pełnym kształcie anatomicznym)

Przeciwwskazania

–  Materiału IPS Ivocolor nie należy stosować w innych przypadkach niż tylko te wymienione w punkcie 

wskazania.

–  IPS Ivocolor nie jest przeznaczony do barwienia, charakteryzacji i glazurowania uzupełnień częściowo 

skrystalizowanych IPS e.max CAD (w kolorze niebieskim) oraz uzupełnień IPS e.max® CAD Veneering Solutions.

Zastosowanie

Barwienie i glazurowanie ceramik w kolorze zębów:

– IPS e.max® Press

− IPS e.max CAD (po krystalizacji)

–  IPS e.max ZirPress

–  IPS e.max ZirCAD (po synteryzacji)

–  IPS e.max Ceram

–  IPS Empress® Esthetic

–  IPS Empress CAD

–  IPS Style® Ceram

–  IPS Style Press

–  IPS d.SIGN®

–  IPS InLine®

–  IPS InLine PoM

–  Zenostar® (po synteryzacji)

Indywidualizacja warstw ceramicznych:
− IPS e.max Ceram
− IPS Empress Esthetic Veneer
− IPS Style Ceram
− IPS InLine
− IPS d.SIGN
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Ograniczenia w stosowaniu

W przypadku udowodnionej alergii na jeden ze składników materiału należy zrezygnować z użycia IPS Ivocolor.

Wskazówki ostrzegawcze

– Nie wdychać pyłu powstającego podczas opracowywania materiału.

–  Używać wyciągu oraz maski ochronnej na twarz.

Właściwości materiałowe

Właściwości Jednostka Specyfikacja

Odporność na zginanie MPa ≥ 50*

Rozpuszczalność chemiczna µg/cm2 ≤ 100*

Współczynnik rozszerzalności  
cieplnej  (25 – TG°C)

10-6K-1

Glaze 9.3 ± 0.5*

Glaze FLUO / Essence / Shade 
Zawartość barwników ≤ 4%

9.2 ± 0.5*

Essence / Shade  
Zawartość barwników  > 4 bis ≤ 12%

9.1 ± 0.5*

Essence / Shade  
Zawartość barwników  > 4 bis ≤ 12%

8.8 ± 0.5*

Temperatura transformacji TG °C 460 ± 20*

Radioaktywność U238 Bq/g ≤ 1*

* Kryteria określone w EN ISO 6872:2008 Dentistry – Ceramic materials (ISO 6872:2008) zostały spełnione. 

Klasyfikacja: ceramiki dentystyczne Typ I/klasa 1

Skład

– IPS Ivocolor Essence

 Składniki: alkaliczne szkło krzemianowo-glinowe 

 Pozostałe składniki: pigmenty

– IPS Ivocolor Shade  

 Składniki: alkaliczne szkło krzemianowo-glinowe 

 Pozostałe składniki: rozpuszczalnik, pigmenty

– IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

 Składniki: alkaliczne szkło krzemianowo-glinowe 

– IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO

 Składniki: alkaliczne szkło krzemianowo-glinowe 

 Pozostałe składniki: rozpuszczalnik

–  IPS Ivocolor Liquids/Fluid

 Składniki: rozpuszczalnik
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AsortymentIPS Ivocolor   

IPS Ivocolor Essence 

IPS Ivocolor Essence to farby w proszku w 23 różnych kolorach. W celu uzyskania  

powierzchniowej, indywidualnej charakteryzacji należy zmieszać proszek IPS Ivocolor Essence 

z płynem i nałożyć na uzupełnienie. Aby uzyskać indywidualizację poszczególnych warstw 

ceramicznych należy je dodać do masy dentyny, brzegu siecznego lub przeziernej względnie 

pokryć nimi powierzchnię ceramiki przed wypaleniem.  Porównując jasne farby IPS Ivocolor 

Essence z zębami naturalnymi można stwierdzić, że charakteryzują się one fluorescencją. 

IPS Ivocolor Shade 

IPS Ivocolor Shade to gotowe do użycia pasty w 9 kolorach dentyny i 3 kolorach szkliwa. Pasty 

IPS Ivocolor Shade Dentin są zgodne z kolorami kolornika A–D i przeznaczone do nadawania 

określonego koloru uzupełnieniom ceramicznym. Porównując jasne farby IPS Ivocolor Shade z 

zębami naturalnymi można stwierdzić, że charakteryzują się one fluorescencją. 

E 01 
white

E 02 
cream

Shade 0

Shade Incisal 
1

Shade Incisal 
2

Shade Incisal 
3

E 13
terra

Shade 1

E 14
profundo

E 03 
lemon

Shade 2

E 15
ocean

E 04
sunset

Shade 3

E 16
sapphire

E 05
copper

Shade 4

E 17
anthracite

E 06
hazel

Shade 5

E 18
black

E 07
olive

Shade 6

E 19
rose

E 08
khaki

Shade 7

E 20
coral

E 09
terracotta

Shade 8

E 21
basic red

E 10
mahogany

E 22
basic yellow

E 11
cappuccino

E 23
basic blue

E 12
espresso
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IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO  

IPS Ivocolor Glaze Powder i IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO to glazura w proszku. 

Uzupełnienia protetyczne pokryte IPS Ivocolor Powder FLUO zyskują efekt fluorescencyjny. 

IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO  

IPS Ivocolor Glaze pasta i IPS Ivocolor Glaze pasta FLUO to gotowa do użycia, zmieszana już 

glazura w paście. 

IPS Ivocolor Mixing Liquid allround  

IPS Ivocolor Mixing Liquid allround to płyn przeznaczony do mieszania wszystkich proszków  

i past IPS Ivocolor.

IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife  

IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife to płyn o takim samym przeznaczeniu jak IPS Ivocolor

Mixing Liquid allround. Bardziej ciągliwa konsystencja oraz spowolnione odparowywanie 

pozwalają na uzyskanie nieco większej lepkości zmieszanego proszku lub pasty i tym samym 

wydłużenie czasu pracy. 
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IPS Ivocolor Essence Fluid  

Przy pomocy płynu IPS Ivocolor Essence Fluid można zmieszać proszek IPS Ivocolor Essence 

uzyskując konsystencję pasty i tym samym właściwości zbliżone do mas IPS Ivocolor Shade. 

IPS Ivocolor Essence Fluid przeznaczony jest tylko do pierwszego mieszania IPS Ivocolor 

Essence.

IPS Ivocolor wzornik kolorów  

Wzornik kolorów IPS Ivocolor przedstawia kolory mas Essence i Shade. Wzorniki kolorów są 

pomocne przy wyborze właściwych mas Essence i Shade.

Cały dostarczany asortyment można znaleźć na stronie www.ivoclarvivadent.com
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Prosimy zapoznać się z tabelą mieszania mas Essence, Shade, glazur i płynów, znajdującą się na stronie 29.

 Otwarte produkty należy ponownie zamknąć bezpośrednio po użyciu, aby nie straciły swoich właściwości. 
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Powierzchniowe barwienie i charakteryzacja uzupełnień. 

Strona 12

Perfekcyjne glazurowanie.

Strona 16

Indywidualna charakteryzacja podbudów pełnoceramicznych.

Strona 20

Mieszanie IPS Ivocolor Essence z poszczególnymi warstwami ceramiki.

Strona 21

Indywidualna charakteryzacja warstw ceramicznych.

Strona 23

Charakteryzacja z wypalaniem pośrednim.

Strona 25

Charakteryzacja dziąsła.

Strona 26

Zalecenia dotyczące użycia

IPS Ivocolor daje wiele możliwości indywidualnego barwienia i charakteryzacji uzupełnień 

ceramicznych.

IPS Ivocolor 

Stosowanie 
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Przygotowanie do wypalania farb i glazury  

Sama farba nie zapewnia jeszcze estetycznego wyglądu uzupełnienia. Poniżej przedstawiono wskazówki, które zapewniają  

odpowiednie przygotowanie powierzchni zęba w zależności od materiału, z którego wykonano uzupełnienie. 

Należy przestrzegać wytycznych znajdujących się w instrukcjach użytkowania danego materiału.

IPS e.max® Press   

Przed przystąpieniem do indywidualizacji tłoczonego uzupełnienia należy je uwolnić z masy osłaniającej, wypiaskować i odciąć 

kanały odlewowe. 

Uzupełnienie należy opracować przy pomocy  

diamentowych instrumentów ściernych. 

Opcjonalnie uzupełnienie można wstępnie 

wypolerować przy pomocy instrumentów do  

polerowania z nasypem diamentowym.

Przy pomocy diamentowych instrumentów ściernych 

można nadać powierzchni uzupełnienia indywidualną 

mikrostrukturę.

− Do czyszczenia uzupełnienia można użyć wytwornicy pary i/lub kąpieli ultradźwiękowej.

– Oczyszczone uzupełnienie można następnie pokryć farbami lub glazurą. 
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IPS e.max® CAD 

− Wyszlifowane uzupełnienie należy przed charakteryzacją odciąć z bloczku.

−  Po zeszlifowaniu miejsc łączenia uzupełnienia z bloczkiem należy je całkowicie opracować w stanie częściowej krystalizacji (kolor 

niebieski) używając w tym celu diamentowych instrumentów ściernych i polerujących (należy przestrzegać zaleceń dotyczących 

stosowania odpowiednich instrumentów do obróbki ceramiki szklanej IPS e.max).

−  Przy pomocy diamentowych instrumentów ściernych można nadać powierzchni uzupełnienia indywidualną strukturę. 

−  Do czyszczenia uzupełnienia można użyć wytwornicy pary lub kąpieli ultradźwiękowej.

−  Uzupełnienie należy poddać procesowi krystalizacji.

−  Uzupełnienia nie należy piaskować Al2O3 ani perełkami szklanymi. 

−  Oczyszczone uzupełnienie można teraz pokryć farbami i glazurą. 

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących pracy z materiałem IPS e.max CAD znajdujących się w instrukcji użytkowania.

IPS Empress® CAD

− Wyszlifowane uzupełnienie należy przed charakteryzacją odciąć z bloczku.

−  Uzupełnienie należy w całości opracować przy pomocy diamentowych instrumentów ściernych i polerujących. 

−  Przy pomocy diamentowych instrumentów ściernych można nadać powierzchni uzupełnienia indywidualną strukturę. 

−  Do czyszczenia uzupełnienia można użyć wytwornicy pary lub kąpieli ultradźwiękowej.

−  Oczyszczone uzupełnienie można teraz pokryć farbami i glazurą.

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących pracy z materiałem IPS Empress CAD znajdujących się w instrukcji użytkowania.

Ceramika warstwowa

− Po końcowym wypalaniu korekcyjnym uzupełnienie należy w całości opracować przy pomocy diamentowych instrumentów 

ściernych i polerujących. 

−  Przy pomocy diamentowych instrumentów ściernych można nadać powierzchni uzupełnienia indywidualną strukturę. 

−  Do czyszczenia uzupełnienia można użyć wytwornicy pary lub kąpieli ultradźwiękowej.

−  Oczyszczone uzupełnienie można teraz pokryć farbami i glazurą. 

Gotowe opracowane i oczyszczone uzupełnienie 

przed pokryciem farbami i glazurą. 
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Pasta do polerowania Zenostar® Polish nadaje się do 

polerowania tlenku cyrkonu.

Polerowanie powierzchni w obszarze siecznym/ 

zwarciowym przed pokryciem uzupełnienia farbami. 

Uzupełnienia Zenostar® Full Contour (po synteryzacji)

− Uzupełnienie po synteryzacji można opracowywać tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. 

−  W przypadku używania diamentowych instrumentów ściernych należy stosować chłodzenie wodne. 

−  W obszarach siecznych/zwarciowych uzupełnienie należy wypolerować w celu ochrony zębów przeciwstawnych przed 

niepożądaną abrazją w przypadku starcia glazury. 

−  Do czyszczenia uzupełnienia można użyć wytwornicy pary lub kąpieli ultradźwiękowej.

−  Oczyszczone uzupełnienie można teraz pokryć farbami i glazurą. 
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  Wskazówki i triki

 −  Wybierając odpowiedni instrument ścierny należy uwzględnić wskazówki znajdujące się w instrukcji użytkowania 

danego materiału. 

 − Opracowane powierzchnie nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi i nawisów. 

 −  Obszary, które po nałożeniu glazury mają mieć większy połysk, należy wygładzić i wstępnie wypolerować 

sylikonowymi instrumentami do polerowania.

 −  Złoty i srebrny proszek przeznaczony do uwidocznienia opracowanej struktury powierzchni można stosować tylko 

w przypadku jednolitej/pozbawionej porów powierzchni. 

 −  Po użyciu złotego lub srebrnego proszku uzupełnienie należy dokładnie oczyścić przy pomocy wytwornicy pary 

lub kąpieli ultradźwiękowej. 

 − Uzupełnienie przed pokryciem farbami i glazurą należy oczyścić i odtłuścić. 

 −  Aby poprawić zwilżalność powierzchni przed pokryciem farbami można ją precyzyjnie wypolerować przy użyciu 

proszku ceramicznego. 
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Powierzchniowe barwienie i charakteryzacja uzupełnienia 

a. Barwienie uzupełnienia farbami IPS Ivocolor Shade Dentin i Shade Incisal

W celu nadania uzupełnieniu odpowiedniego odcienia w kolorze A–D można zastosować 9 farb IPS Ivocolor Shade Dentin w postaci 

pasty gotowej do użycia (patrz tabela łączenia kolorów strona 28). Odpowiedni kolor w obszarze brzegu siecznego można uzyskać 

stosując 3 odcienie IPS Ivocolor Shade Incisal. 

Pasty IPS Ivocolor Shade posiadają żelową konsystencję i należy je zmieszać z płynem IPS Ivocolor Mixing. Uzyskana konsystencja 

masy ma wpływ na sposób aplikacji oraz wynik wypalenia. 

Przed pokryciem opracowanego i oczyszczonego 

uzupełnienia farbami należy lekko zwilżyć jego 

powierzchnię płynem IPS Ivocolor Mixing. Ułatwia to 

aplikację past IPS Ivocolor Shade. 

Masy IPS Ivocolor Shade Dentin należy nałożyć cienką 

warstwą w obszarze zębiny. 

IPS Ivocolor Shade Dentin IPS Ivocolor Shade Incisal 

SD 0 SD 1 SD 2 SD 3 SD 4 SD 5 SD 6 SD 7 SD 8 SI 1 SI 2 SI 3 
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b. Pokrywanie uzupełnienia farbami IPS Ivocolor Essence

Farby IPS Ivocolor Essence nadają się szczególnie do indywidualnej charakteryzacji uzupełnienia. Pozwalają na naturalne  

odwzorowanie rys w szkliwie, zwapnień, przebarwień w obszarze przyszyjkowym oraz bruzd. 

Farby IPS Ivocolor Essence dostępne są w 23 kolorach w postaci proszku, który należy zmieszać z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid 

allround/longlife lub IPS Ivocolor Essence Fluid.

Proszek można mieszać samodzielnie lub łączyć go z innymi odcieniami, uzyskując w ten sposób nieograniczoną liczbę kolorów do 

pokrycia uzupełnienia.  

Podstawowe kolory IPS Ivocolor Essence w odcieniach basic yellow,  

basic red i basic blue stanowią punkt wyjścia dla przygotowania  

indywidualnych mas. 

Po zmieszaniu ze sobą mas podstawowych zgodnie z trójkątem barw w 

stosunku 1:1 można uzyskać następujące kolory dodatkowe: 

− niebieski i czerwony = liliowy

− czerwony i żółty = pomarańczowy

− niebieski i żółty = zielony

− niebieski, żółty i czerwony = szary

Mieszając farby w innym stosunku można uzyskać przesunięcie odcienia 

w kierunku koloru podstawowego.

Mieszając ze sobą wszystkie 3 kolory podstawowe w stosunku 1:1  

uzyskujemy kolor szary.

IPS Ivocolor Essence + IPS Ivocolor Mixing Liquid allround 

− Farba do punktowego podkreślenia wybranych obszarów uzupełnienia (np. rys w szkliwie, bruzd, zwapnień)

IPS Ivocolor Essence + IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife 

− Farba do pokrywania większych powierzchni.

IPS Ivocolor Essence + IPS Ivocolor Essence Fluid 

− Farba o konsystencji pasty do pokrywania powierzchni.
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Obszary szkliwa należy podbarwić masami IPS Ivocolor 

Shade Incisal, 

− np. SI 1 lub SI3 aby uzyskać odcień niebieski.

– Odcień fioletowy w obszarze szkliwa można uzyskać 

po zastosowaniu farby SI2

Kolor pokrytej farbami korony należy sprawdzić przed 

wypaleniem glazury używając wzornika kolorów A–D 

Shade.

Następnie uzupełnienie należy wypalić (patrz tabela 

wypalania strona 30).
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c. Indywidualne barwienie  

Charakteryzacja uzupełnienia farbami IPS Ivocolor Essence i IPS Ivocolor Shade na przykładzie korony na ząb trzonowy. 

Opracowane i oczyszczone uzupełnienie. 

Szczyt guzka i wypukłości można rozjaśnić (np. farbami 

IPS Ivocolor Essence E02 creme lub E01 white).

Pokrycie farbami IPS Ivocolor Essence (np. E05 copper 

w obszarze bruzd, E12 espresso i E10 mahogany w 

celu uzyskania brązowych przebarwień).

Pokrycie guzków od strony policzkowej farbami  

IPS Ivocolor Essence (np. E14 profundo, E15 ocean,  

E16 sapphire) lub farbami IPS Ivocolor Shade Incisal. 

Zabarwienie obszaru zębiny farbami w kolorze zębów 

IPS Ivocolor Essence lub IPS Ivocolor Shade Dentin.
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d. Imitacja rys w szkliwie na przykładzie korony w odcinku przednim 
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Imitacja rys w szkliwie (np. IPS Ivocolor Essence  

E01 white, E02 creme, E10 mahogany).

Gotowa korona po wypaleniu farb i glazury.

 Korona po wypaleniu farb i glazury

  Wskazówki i triki

 − Należy unikać zbyt dużego nagromadzenia płynu oraz zbyt grubej warstwy farb na uzupełnieniu.

 −  Bardziej intensywny kolor można uzyskać dzięki ponownemu nałożeniu i wypaleniu farb, a nie przez nałożenie 

grubszej warstwy!

 −  Farby IPS Ivocolor Shade i IPS Ivocolor Essence można mieszać ze sobą. Aby uzyskać pożądaną konsystencję należy 

użyć płynu IPS Ivocolor Mixing Liquid allround /longlife.

 −  Wyschnięte farby IPS Ivocolor Shade i IPS Ivocolor Essence można odświeżyć przy pomocy płynu IPS Ivocolor 

Mixing Liquid allround/longlife.

 − Kolejne wypalania należy przeprowadzić stosując takie same parametry. 
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Idealna glazura   

a. Mieszanie IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

Aby uzyskać pożądaną konsystencję masę IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO można zmieszać z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid  

allround lub longlife.

IPS Ivocolor Mixing Liquid należy dodać kroplami do 

glazury w proszku i wymieszać do uzyskania jednolitej 

pasty. 

Po wymieszaniu konsystencja glazury nie powinna być 

zbyt rzadka. 

 Uwaga: Płyn IPS Ivocolor Essence Fluid nie jest przeznaczony do mieszania tych mas. 

Konsystencja glazury nie może być zbyt rzadka, w przeciwnym razie uzupełnienie nie zyska odpowiedniego połysku po wypaleniu. 
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b. Mieszanie masy IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO 

Podobnie jak wszystkie pasty IPS Ivocolor, glazura w paście IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO posiada konsystencję żelu i przed 

nałożeniem wymaga zmieszania z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid allround lub longlife. Dzięki rozcieńczeniu można zmniejszyć 

strukturę żelową, wpływając w ten sposób na sposób aplikacji i zapływanie glazury.

Wypalanie farb i glazury w technice malowania i cut-back 

Do charakteryzacji uzupełnień techniką malowania zalecane są masy w paście IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO. Glazurę w paście 

należy nieznacznie rozcieńczyć płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid allround/longlife, następnie pokryć nią dokładnie uzupełnienie  

i wypalić zgodnie z podanymi parametrami wypalania (patrz tabela 1, strona 30). Jeżeli uzupełnienie jest licowane kolejnymi  

warstwami ceramicznymi (np. metoda cut-back lub licowanie częściowe), farby i glazurę należy wypalić stosując ten sam program 

wypalania jak w przypadku techniki malowania (tabela 1, strona 30)).

Wypalanie farb i glazury w technice licowania 

Nakładając glazurę należy mieć na uwadze pożądany wynik wypalenia. Aby uzyskać powierzchnię o wysokim połysku i słabo  

zaznaczonej strukturze, należy nałożyć na olicowane uzupełnienie grubą warstwę glazury. Jeżeli chcemy uzyskać matową 

powierzchnię uzupełnienia z zaznaczoną strukturą, należy nałożyć cienką warstwę glazury. Temperatura wypalenia glazury jest 

uzależniona od parametrów wypalania danej ceramiki licującej (patrz tabela 2, strona 30). 

Ogólna zasada: zbyt mocne rozcieńczenie glazury zmniejsza jej stabilność, przez co może ona spływać z obiektu. 

Automatycznie mniejszy jest także połysk uzupełnienia po jej wypaleniu. 

W stanie nierozcieńczonym żelowa konsystencja pasty utrudnia nałożenie warstwy o jednolitej grubości. Glazury o takiej 

konsystencji można użyć jednak do miejscowego podkreślenia pewnych cech powierzchni.

Przed wyjęciem glazury w paście IPS Ivocolor Glaze  

ze słoiczka należy ją wymieszać przy użyciu agatowej 

szpatułki. 

 Uwaga: Płyn IPS Ivocolor Essence Fluid nie jest przeznaczony do rozcieńczania.
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c. Nakładanie glazury  

 Uzupełnienie należy pokryć warstwą  

glazury o jednolitej grubości. Prawidłowo 

zmieszana glazura utrzymuje się na 

uzupełnieniu i nie spływa z niego.

 Zbyt rzadka glazura spływa  

z uzupełnienia, a po wypaleniu praca  

nie jest pokryta wystarczającą warstwą 

glazury.  

Zmieszana glazura nie powinna być zbyt rzadka.  

Mieszanie glazury w paście IPS Ivocolor Glaze z 

płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid allround lub 

longlife.
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Jeżeli glazura została nałożona prawidłowo, 

uzupełnienie po wypaleniu ma jednolity połysk, a jego 

powierzchnia zyskuje odpowiednią strukturę. 
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  Wskazówki i triki

 –  Stopień połysku powierzchni uzupełnienia pokrytego glazurą jest uzależniony od konsystencji i ilości glazury, a nie 

od temperatury wypalania. Aby uzyskać większy połysk należy nałożyć odpowiednio grubszą warstwę glazury. 

 −  W przypadku malowania uzupełnień monolitycznych zaleca się stosowanie glazury fluorescencyjnej (IPS Ivocolor 

Glaze Paste FLUO lub Powder FLUO).

 −  W przypadku uzupełnień częściowo licowanych obszary uzupełnienia w pełnym kształcie anatomicznym i te 

licowane można glazurować podczas jednego procesu wypalania, w tej samej temperaturze. Glazurą należy 

dokładnie pokryć całe uzupełnienie. Dzięki niskiej temperaturze wypalania na powierzchni uzupełnienia powstaje 

jednolity połysk. Temperatura wypalania zależy od parametrów zalecanych dla uzupełnień monolitycznych. 

 −  W przypadku minimalnych korekt odcienia można dodać do glazury odrobinę mas IPS Ivocolor Shade lub IPS 

Ivocolor Essence i całość wypalić.

 − Kolejne wypalanie glazury należy wykonać stosując takie same parametry wypalania. 

 –  W przypadku uzupełnień wykonanych techniką CAD/tłoczenia zaleca się stosować materiał IPS Ivocolor Paste/

FLUO.

 Glazurę należy wypalić zgodnie z parametrami wypalania na podstawkach będących na wyposażeniu pieca. 

Parametry wypalania patrz strona 30. 
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 Farby i charakteryzację należy wypalić zgodnie z parametrami wypalania na podstawkach będących na 

wyposażeniu pieca. Parametry wypalania patrz strona 30. 

Indywidualna charakteryzacja na przykładzie podbudowy pełnoceramicznej

Indywidualna charakteryzacja podbudów

• IPS e.max Press

• IPS e.max CAD (po krystalizacji)

• IPS e.max ZirCAD (po wypaleniu ZirLiner)

• Zenostar (po synteryzacji)

Indywidualne pokrywanie podbudów farbami można zastosować zwłaszcza przy niewielkiej ilości miejsca na licowanie, uzyskując  

w ten sposób wrażenie głębi koloru.

Indywidualna charakteryzacja na przykładzie podbudowy z tlenku cyrkonu

Podbudowa z tlenku cyrkonu po synteryzacji

Indywidualne pokrywanie farbami/cieniowanie  

podbudowy masami IPS Ivocolor Shade Dentin i/lub 

IPS Ivocolor Shade Incisal. Do charakteryzacji można 

zastosować także farby IPS Ivocolor Essence.
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Dodawanie mas IPS Ivocolor Essence do poszczególnych warstw ceramicznych  

Poszczególne warstwy ceramiczne można barwić indywidualnie proszkiem IPS Ivocolor Essence.

a. Barwienie dentyny (np. Dentin, Deep Dentin)

Aby ocenić wynik zmiany koloru danej warstwy ceramicznej zaleca się wypalić próbkę zmodyfikowanej masy.

Przykład: Zmieszanie masy dentyny i IPS Ivocolor Essence E09 terracotta

Wypalone kolorniki:

− po lewej: niezabarwiona dentyna

−  pośrodku: nieznacznie zabarwiona dentyna

−  po prawej: silnie zabarwiona dentyna 

Wypalony kolornik:

− po lewej: niezabarwione szkliwo

−  pośrodku: nieznacznie zabarwione szkliwo

−  po prawej: silnie zabarwione szkliwo

Wypalony kolornik:

− po lewej: niezabarwiona masa przezierna

−  po prawej: zabarwiona masa przezierna
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b. Zmiana koloru masy szkliwa w wyniku zabarwienia masą IPS Ivocolor 

Przykład: Zmieszanie masy szkliwa i IPS Ivocolor Essence E05 copper 

c. Barwienie mas przeziernych

Przykład: Zmieszanie mas Transpa Clear i IPS Ivocolor Essence E05 copper i E02 creme
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  Wskazówki i 

 −  Stosunki mieszania: Zabarwienie proszków IPS Ivocolor Essence jest intensywne i należy je dodawać do mas 

podstawowych tylko w niewielkich ilościach (maks. 5%). 

 −  Do mieszania mas ceramicznych i Essence należy używać płynu zalecanego do mas ceramicznych (nie stosować 

płynów IPS Ivocolor).

 Należy przestrzegać parametrów wypalania obowiązujących dla danej ceramiki licującej!

 Aby zmienić kolor masy ceramicznej należy dodać tylko niewielką ilość proszku IPS Ivocolor Essence. Wraz ze 

wzrostem intensywności koloru zmniejsza się przezierność warstwy ceramicznej. Przy maksymalnej domieszce 5% 

IPS Ivocolor Essence do ceramik licujących o wysokiej temperaturze synteryzacji (np. IPS InLine, IPS Classic)  

zmniejsza się temperatura ich wypalania w stosunku do tej podanej przez producenta (nawet do 15°C).
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Indywidualna charakteryzacja warstw ceramicznych (dodawanie mas Essence)

d. Modelowanie struktury palczastej (mamelonów)

Aby uzyskać naturalny efekt koloru wychodzącego z głębi uzupełnienia można dodać farby IPS Ivocolor Essence. Tak  

wymodelowane uzupełnienie należy wypalić używając programów dla danej ceramiki licującej. 

− Zmieszane farby IPS Ivocolor Essence należy 

wkomponować w wymodelowane wstępnie 

warstwy ceramiczne (np. E 02 creme,  

E 09 terracotta).

−  Następnie należy uzupełnić je masami szkliwa  

i przeziernymi. 

−  Do mieszania mas IPS Ivocolor Essence należy 

używać płynu IPS Ivocolor Mixing Liquid allround. 

− Dzięki naniesieniu mas IPS Ivocolor Essence  

w odcieniu niebieskim lub szarym można uzyskać 

wrażenie głębi lub efekt szarości zęba (np.  

E 14 profundo lub E 17 anthracite).

−  Następnie należy uzupełnić je masami szkliwa  

i przeziernymi. 

Gotowa korona po wypaleniu

Gotowa korona po wypaleniu

e. Zwiększenie wrażenia głębi
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f. Zwiększenie jasności i imitacja przebarwień w obszarze siecznym 

− Dzięki naniesieniu jasnych farb IPS Ivocolor Essence 

można zwiększyć jasność zęba (np. E 01 white  

i E 04 sunset).

−  Następnie kształt zęba należy uzupełnić masami 

szkliwa i przeziernymi. 

− Rysy w szkliwie można uzyskać stosując masy  

IPS Ivocolor Essence w dowolnym kolorze.

−  Następnie kształt zęba należy uzupełnić masami 

szkliwa i przeziernymi. 

Gotowa korona po wypaleniu

Gotowa wypalona korona z rysami w szkliwie

g. Rysy w szkliwie
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Charakteryzacja z wypalaniem pośrednim 

Wypalanie pośrednie pozwala na indywidualną charakteryzację uzupełnienia. 

− Na uzupełnienie o zredukowanym kształcie (metoda 

cut-back) należy nałożyć zmieszane masy Essence  

i wypalić je.

−  Następnie kształt zęba należy uzupełnić masami 

szkliwa i przeziernymi. 

Wynik po nałożeniu mas szkliwa i przeziernych.

 Należy przestrzegać parametrów wypalania obowiązujących dla danej ceramiki licującej!
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Charakteryzacja dziąsła 

Indywidualne zabarwienie strefy dziąsła można uzyskać stosując masy IPS Ivocolor Essence E 19 rose, E 20 coral i E 21 basic red. 

Farby te można dowolnie mieszać ze sobą lub z innymi farbami IPS Ivocolor Essence.

Opcje indywidualizacji dziąsła:

− Kolorystyczna modyfikacja mas dziąsła przez domieszanie farb IPS Ivocolor Essence

−  Powierzchniowe pokrycie dziąsła farbami IPS Ivocolor Essence

Przykład:

Uzupełnienie z masą IPS e.max ZirPress Gingiva przed 

charakteryzacją.

Mieszanie farb w odcieniach czerwieni.

− Mieszając ze sobą farby IPS Ivocolor Essence można 

uzyskać indywidualne odcienie kolorystyczne. 

−  Odcienie czerwieni rose, coral i basic red można 

stosować same lub modyfikować je odcieniami 

żółtego (bp. basic yellow) i niebieskiego  

(np. basic blue).

− Masę IPS e.max ZirPress Gingiva można pokryć 

powierzchniowo farbami IPS Ivocolor Essence.

Alternatywna charakteryzacja dziąsła:

− Po pokryciu farbami można nałożyć kolejną warstwę 

na zabarwione dziąsło. 

−  Kolejna opcja to zmiana odcienia mas poprzez 

dodanie do masy Gingiva farb IPS Ivocolor Essence.

  Wskazówki i triki

 −  Proszek IPS Ivocolor Essence ma intensywny kolor i dlatego należy go dodawać do masy podstawowej tylko  

w niewielkiej ilości (maks 5%).

 −  Do mieszania warstwy podstawowej i Essence należy użyć płynu zalecanego do masy podstawowej (nie stosować 

płynu do farb i glazury). 

 Farby i charakteryzację należy wypalić zgodnie z parametrami wypalania na podstawkach będących na 

wyposażeniu pieca. Parametry wypalania patrz strona 30.  

Ceramikę licującą o zmodyfikowanym odcieniu należy wypalać zgodnie z zaleceniami producenta danej masy. 
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Pytania i odpowiedzi

Czy farbami IPS Ivocolor można pokrywać także ceramiki innych producentów niż 

Ivoclar Vivadent i Wieland Dental?

Materiał IPS Ivocolor został przetestowany i dopuszczony tylko dla ceramik IPS i tlenku 

cyrkonu Zenostar. Stosowanie materiału IPS Ivocolor z innymi ceramikami odbywa się na 

odpowiedzialność użytkownika.

Czy IPS Ivocolor można używać także do krystalizacji uzupełnień IPS e.max CAD?

Materiał IPS Ivocolor nie jest przeznaczony do malowania i glazurowania uzupełnień  

IPS e.max CAD w stanie przed krystalizacją. Po krystalizacji można zastosować materiał  

IPS Ivocolor w celu indywidualnej charakteryzacji i glazurowania.

Czy do materiałów IPS Ivocolor Shade, Glaze Powder/FLUO, Glaze Paste/FLUO można 

stosować płyn IPS Ivocolor Essence Fluid?

IPS Ivocolor Essence Fluid jest przeznaczony wyłącznie do mieszania mas IPS Ivocolor 

Essence. Użycie płynu Essence Fluid do rozcieńczenia past Shade i glazury może wpłynąć 

silnie negatywnie na prawidłową konsystencję materiału, utrudnić jego odpowiednią 

aplikację oraz pogorszyć wynik po wypaleniu.

Czy wyschnięte farby IPS Ivocolor Essence, które zostały zmieszane z płynem  

IPS Ivocolor Essence Fluid, można ponownie mieszać z płynem IPS Ivocolor Essence 

Fluid?

Ponowne zmieszanie lub odświeżenie możliwe jest tylko przy pomocy płynów IPS Ivocolor 

Mixing Liquid allround lub longlife. Płyn IPS Ivocolor Essence Fluid nie jest do tego  

przeznaczony.

Czy materiał IPS Ivocolor można wypalać w innym piecu?

W przypadku wypalania tego materiału w innym piecu należy stosować właściwe parametry 

wypalania. Jednak parametry wypalania należy traktować wyłącznie jako wytyczne  

pomocnicze, ponieważ każdy typ pieca daje inny wynik wypalania. Zalecane jest zatem 

przeprowadzenie wypalania próbnego. 

W
aż

ne
 i 

pr
zy

da
tn

e 
in

fo
rm

ac
je

  –
 P

yt
an

ia
 i 

od
p

ow
ie

d
ziIPS Ivocolor 

Ważne i przydatne informacje



28

Tabela łączenia farb 
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Tabela mieszania komponentów IPS Ivocolor   

Pierwsze zmieszanie Odświeżanie wyschniętych 

Komponenty

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

allround

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

longlife 

IPS Ivocolor 

Essence Fluid

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

allround 

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

longlife 

IPS Ivocolor 

Essence Fluid 

IPS Ivocolor 
Essence  

IPS Ivocolor 
Shade

IPS Ivocolor 
Glaze Powder/ 
FLUO

 

IPS Ivocolor 
Glaze Paste/ 
FLUO
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Tabele wypalania

Tabela 1

Wypalanie farb i glazury w metodzie barwienia i cut-back (uzupełnienia monolityczne/częściowo licowane) 

 

Temperatura 
gotowości  

B 
[°C]

Czas zamykania 
  
S 

[min]

Przyrost temperatury 
  

t  
[°C/min]

Temperatura  
wypalania   

T 
[°C]

Czas utrzymania 
  

 H 

[min]

Próżnia 1
  

V1 
[°C] 

Próżnia 1
  

V2 
[°C]

IPS e.max® Press 403 6 60 710 1 450 709

IPS e.max® CAD 403 6 60 710 1 450 709

IPS e.max® ZirPress 403 6 60 710 1 450 709

IPS Empress® Esthetic 403 6 60 710 1 450 709

IPS Empress® CAD 403 6 60 710 1 450 709

IPS Style® Press 403 6 60 710 1 450 709

IPS InLine® PoM 403 6 60 710 1 450 709

Zenostar®  403 6 45 710 1 450 709

 Podczas końcowego wypalania farb i/lub glazury w przypadku uzupełnień Zenostar licowanych materiałami  

IPS e.max ZirPress, IPS Style Press i IPS e.max Ceram Zenostar należy zastosować wolne chłodzenie do 450°C.

Umieszczenie w piecu kilka uzupełnień Zenostar (mosty wielopunktowe z dużymi przęsłami lub kilka uzupełnień monolitycznych) 

może opóźnić nagrzewanie wypalanych obiektów. Można temu zaradzić zmniejszając przyrost temperatury lub wydłużając czas 

utrzymania w temperaturze końcowej.

Tabela 2

Wypalanie farb i glazury w przypadku uzupełnień licowanych (pełne licowanie) 

 

Temperatura 
gotowości  

B 
[°C]

Czas zamykania 
  
S 

[min]

Przyrost temperatury 
  

t  
[°C/min]

Temperatura  
wypalania   

T 
[°C]

Czas utrzymania 
  

 H 

[min]

Próżnia 1
  

V1 
[°C] 

Próżnia 1
  

V2 
[°C]

IPS e.max® Ceram 403 6 60 710 1 450 709

IPS Style® Ceram 403 6 60 750 1 450 749

IPS d.SIGN®  403 6 60 800 1 450 799

IPS InLine®  403 6 60 830 1 450 829

 W przypadku licowania uzupełnień IPS e.max ZirCAD lub Zenostar materiałami IPS e.max Ceram należy zastosować 

wolne chłodzenie do 450°C.
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– Podane parametry wypalania są wartościami wytycznymi i dotyczą pieców firmy Ivoclar Vivadent Programat® P310, P510, P710, 

P300, P500, P700, EP 3010, EP 5010, EP 3000, EP 5000. W przypadku pieców starszej generacji (np. P80, P90, P95, P100, X1) podane 

wartości temperatury należy również traktować jako wytyczne, jednakże w zależności od wieku mufy mogą się różnić o około  

+/- 10°C.

–  W przypadku wypalania materiału w innym piecu niż firmy Ivoclar Vivadent konieczne może okazać się skorygowanie temperatury.

–  Miejscowe różnice w napięciu lub używanie wielu urządzeń elektrycznych podłączonych do jednego obwodu elektrycznego 

może wymagać skorygowania temperatury. 
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Opracowanie instrukcji: 2015-06, Rev. 0

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.
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