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IPS Style®

   

 

IPS Style® Ceram IPS Style® Ceram One IPS Style® Press

Uzupełnieniem systemu jest uniwersalny asortyment farb i glazur IPS Ivocolor, 

przeznaczony do indywidualnej barwienia i charakteryzacji materiałów ceramicznych. 

Materiał ten stosuje się w przypadku ceramik licujących, tłoczonych i CAD firmy  

Ivoclar Vivadent oraz tlenku cyrkonu firmy Wieland Dental. Można go stosować  

w sposób nieograniczony, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej 

danego materiału. 

IPS Style® to innowacyjny system ceramiczny przeznaczony do wykonywania uzupełnień metalowo-ceramicznych – począwszy od 

koron w odcinku przednim aż do wielopunktowych mostów. 

Podstawę IPS Style stanowią nowoczesne ceramiki szklane zawierające leucyt, fluoroapatyt oraz oksyapatyt, które pozwalają 

wykonywać uzupełnienia o wysokiej stabilności podczas wypalania, optymalnym skurczu i naturalnej estetyce. 

System IPS Style obejmuje zarówno materiały przeznaczone do licowania jak i tłoczenia.  

 

− Do klasycznego licowania przeznaczony jest materiał IPS Style Ceram, bardzo estetyczna ceramika na metal, zawierająca 

leucyt, fluoroapatyt i oksyapatyt, pozwalająca na indywidualne modelowanie i nieograniczoną kreatywność podczas wykonywania 

uzupełnienia. 

−  Materiał IPS Style Ceram One to tak zwana ceramika jednowarstwowa, która – w zależności od indywidualnych wymagań 

pacjenta – pozwala na szybkie i nieskomplikowane licowanie. 

 

−  Stosowany w technologii tłoczenia materiał IPS Style Press pozwala, w zależności od przypadku, na dokładne, ekonomiczne 

natłaczanie ceramiki na podbudowy metalowe. Pracę można w każdej chwili uzupełnić materiałem IPS Style Ceram. 
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IPS Style® Ceram 

Materiał

IPS Style to ceramika licująca nie zawierająca szpatu polnego, przeznaczona do wykonywania 

uzupełnień protetycznych zarówno metodą jednowarstwową jak i metodą tradycyjną, 

poprzez nakładanie kolejnych warstw ceramicznych na stopy o wysokiej zawartości złota, 

zredukowanej zawartości złota, stopów na bazie palladu i podbudowy ze stopów metali 

nieszlachetnych o współczynniku rozszerzalności cieplnej w zakresie 13,8 do 15,2 x 10-6/K  

(25 – 500 °C). Główne wypalanie ceramiki przeprowadzane jest w temperaturze 790 °C, zatem 

temperatura wypalania jest znacznie niższa niż tradycyjnych ceramik na bazie szpatu polnego. 

Chemiczną podstawą materiału IPS Style stanowią różne ceramiki szklane, które zawierają 

leucyt KAlSi2O6, fluoroapatyt Ca5(PO4)3F i oksyapatyt NaY9(SiO4)8O2 w postaci kryształów. 

Zawartość i rozmieszczenie kryształów w ceramikach szklanych, ich lepkość oraz dokładnie 

dobrana wielkość ziaren w masach licujących wpływają na właściwości fizyczno-chemiczne 

materiału IPS Style. Ta zasada dotyczy wszystkich warstw, począwszy od opakera aż po brzeg 

sieczny i zapewnia optymalne przygotowanie uzupełnienia pod względem łączenia, 

kompatybilności i wyglądu estetycznego.

Wskazania

–  Tradycyjna ceramika wielowarstwowa, przeznaczona do licowania najbardziej popularnych 
stopów dentystycznych (również galwanizowanych) o współczynniku rozszerzalności 
cieplnej w zakresie 13,8 – 15,2 x 10-6/K (25 – 500°C) (IPS Style Ceram)

–  Jednowarstwowa ceramika przeznaczona do licowania najbardziej popularnych stopów 
dentystycznych (również galwanizowanych) o współczynniku rozszerzalności cieplnej w 
zakresie 13,8 – 15,2 x 10-6/K (25 – 500°C) (IPS Style Ceram)

–  Licówki wykonywane na kikutach z masy ogniotrwałej (tylko IPS Style Ceram)
–  Charakteryzacja i licowanie uzupełnień IPS Style Press
–  Charakteryzacja z użyciem materiałów IPS Ivocolor Shade i farb Essence 
–  Glazurowanie przy pomocy materiału IPS Ivocolor Glaze

Przeciwwskazania

– Bruksizm

– Licowanie podbudów tytanowych i z tlenku cyrkonu

– Pozostałe użycie, które nie zostało wymienione w punkcie wskazania.

Istotne ograniczenia w stosowaniu

– Zaniżanie lub zawyżanie grubości warstwy licującej
–  Nieprzestrzeganie stosunku grubości warstw między podbudową a warstwą licującą
–  Mieszanie/łączenie z innymi ceramikami dentystycznymi
–  Licowanie stopów dentystycznych o innym współczynniku rozszerzalności cieplnej
–  Zaniżanie grubości łączników i podbudowy

Działania uboczne

W przypadku alergii na jeden ze składników materiału należy zrezygnować z użycia materiału 

IPS Style Ceram. 

Informacje o produkcie 

Wszystko na temat IPS Style®

IPS Style® Ceram
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Właściwości materiału IPS Style Ceram zgodnie z ISO 6872:2008 i ISO 9693-1:2012

Materiał IPS Style Ceram zaliczany jest do ceramik dentystycznych typu I i klasy 1. Charakteryzuje się odpornością na zginanie 

wielkości ≥ 50 MPa oraz rozpuszczalnością chemiczną ≤ 100 μg/cm2. Wytrzymałość połączenia systemu metaloceramicznego 

wynosi > 25 MPa.

Masa WRC 2x 
(25 – 500 °C) 
[10-6/K]

WRC 4x 
(25 – 500 °C) 
[10-6/K]

WRC Ø 
(25 – 500 °C)
[10-6/K]

TG
[°C]

IPS Style Ceram Powder Opaquer 960 13.5 ± 0.5 13.7 ± 0.5 13.6 ± 0.5 605 ± 20

IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 13.5 ± 0,5 13.7 ± 0.5 13.6 ± 0.5 540 ± 20

IPS Style Ceram Margin 12.8 ± 0.5 13.1 ± 0.5 13.0 ± 0.5 580 ± 20

IPS Style Ceram masy licujące 1) 12.0 ± 0.5 12.4 ± 0.5 12.2 ± 0.5 525 ± 20

IPS Style Ceram Opal Effect 12.0 ± 0.5 12.4 ± 0.5 12.2 ± 0.5 510 ± 20

IPS Style Ceram One masy licujące 12.0 ± 0.5 12.4 ± 0.5 12.2 ± 0.5 525 ± 20

IPS Style Ceram Add-On Margin 2) 12.7 ± 0.5 13.3 ± 0.5 13.0 ± 0.5 480 ± 20

IPS Style Ceram Add-On Dentin / Incisal / BL 2) 13.0 ± 0.5 13.6 ± 0.5 13.3 ± 0.5 475 ± 20

IPS Style Ceram Add-On 690°C2) 12.0 ± 0.5  12.4 ± 0.5  12.2 ± 0.5  455 ± 20

WRC 2x: współczynnik rozszerzalności cieplnej po 2 wypaleniach, WRC 4x: współczynnik rozszerzalności cieplnej po 4 wypaleniach, WRC Ø: wartość średnia z WRC 2x i WRC 4x;
TG: temperatura transformacji szkła
1) Deep Dentin, Dentin, Incisal, Transpa, Impulse, Gingiva
2) Dla IPS Style Ceram Add-On podano wartości rozszerzania dla przedziału temperatury od 25 do 400 °C.

Skład

Skład materiałów IPS Style Ceram oraz wszelkich dodatkowych materiałów wchodzących w skład systemu:

– IPS Style Ceram  

 Składniki: ceramiki szklane na bazie szkła krzemianowo-glinowego

 Pozostałe składniki: pigmenty

– IPS Build-Up Liquid (allround i soft)

 Składniki: rozpuszczalnik, dodatki

– IPS Powder Opaquer Liquid

 Składniki: rozpuszczalnik, dodatki

– IPS Model Sealer

 Składniki: rozpuszczalnik, zagęszczacz

– IPS Ceramic Separating Liquid

 Składniki: olej parafinowy

– IPS Margin Sealer

 Składniki: wosk rozpuszczony w heksanie

– IPS Ivocolor 

 Składniki: szkło krzemianowo-glinowe

 Pozostałe składniki: pigmenty

– IPS Ivocolor Mixing Liquids (allround i longlife) 

 Składniki: rozpuszczalnik

Wskazówki ostrzegawcze

– Heksan jest materiałem łatwopalnym i szkodliwym dla zdrowia. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać oparów i trzymać  

z dala od źródeł ognia. 

–  Podczas opracowywania nie wdychać pyłu ceramicznego, Używać wyciąg i maseczkę ochronną.

–  Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa (kart charakterystyki SDS).
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Tabela stopów 

  Przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących kształtu podbudowy z metalową girlandą (patrz strona 20-24) oraz wymaganej grubości ceramiki 

licującej maks. do 1,5 mm, można stosować następujące stopy metali, wybierając normalne chłodzenie w piecu Programat®. Jeżeli spełnienie 

powyższych wymagań nie jest możliwie, należy zastosować powolne chłodzenie dla stopów metali nieszlachetnych lub użyć stopów o wyższym 

współczynniku rozszerzalności cieplnej. Oferta stopów może być różna w poszczególnych krajach.

Alloy  IPS Style Ceram
  

Kolor WRC
25-500°C

Oksydacja IPS Style  
Powder Opaquer

Temperatura  
[°C]

Czas utrzymania 
[min]

Próżnia 870 °C 960 °C

O wysokiej zawartości złota
Brite Gold ✓ Bardzo żółty 14.8 925) 5 no vac ✓ –
Brite Gold XH ✓ Bardzo żółty 14.4 980 5 vac ✓ ✓

Golden Ceramic ✓ Bardzo żółty 14.6 925 5 no vac ✓ –
Callisto 86 ✓ Bardzo żółty 14.4 925 1 no vac ✓ –
Aquarius Hard ✓ Bardzo żółty 14.5 925 5 no vac ✓ –
Aquarius ✓ Bardzo żółty 14.6 925 5 no vac ✓ –
d.SIGN 98 ✓ Bardzo żółty 14.3 925 5 no vac ✓ –
Callisto 84 ✓ Bardzo żółty 14.3 950 1 no vac ✓ –
Y ✓ Żółty 14.6 1010 5 no vac ✓ ✓

Aquarius XH ✓ Żółty 14.1 925 5 no vac ✓ –
Y-2 ✓ Żółty 15.0 1010 5 no vac ✓ ✓

Y-Lite ✓ Żółty 13.9 1010 5 no vac ✓ ✓

Sagittarius ✓ Biały 14.0 950 1 no vac ✓ ✓

Y-1 ✓ Żółty 14.8 1010 5 no vac ✓ ✓

d.SIGN 96 ✓ Żółty 14.3 950 5 vac ✓ –

O zredukowanej zawartości złota
d.SIGN 91 ✓ Biały 14.2 950 1 no vac ✓ ✓

W ✓ Biały 14.2 950 1 no vac ✓ ✓

W-5 ✓ Biały 14.0 950 5 no vac ✓ ✓

Lodestar ✓ Biały 14.1 950 1 no vac ✓ ✓

W-3 ✓ Biały 13.9 950 1 no vac ✓ ✓

Leo ✓ Biały 13.9 950 1 no vac ✓ ✓

W-2 ✓ Biały 14.2 950 1 no vac ✓ ✓

Zawierające pallad
Spartan Plus ✓ Biały 14.3 1010 5 vac ✓ ✓

Spartan ✓ Biały 14.2 1010 5 vac ✓ ✓

Capricorn ✓ Biały 14.1 950 1 no vac ✓ ✓

d.SIGN 84 ✓ Biały 13.8 950 1 no vac ✓ ✓

Protocol ✓ Biały 13.8 950 1 no vac ✓ ✓

Callisto 75 Pd ✓ Biały 13.9 900 1 no vac ✓ ✓

Aries ✓ Biały 14.7 950 1 no vac ✓ ✓

d.SIGN 67 ✓ Biały 13.9 950 1 no vac ✓ ✓

d.SIGN 59 ✓ Biały 14.5 1010 10 no vac ✓ ✓

d.SIGN 53 ✓ Biały 14.8 1010 10 no vac ✓ ✓

W-1 ✓ Biały 15.2 1010 5 vac ✓ ✓

Capricorn 15 ✓ Biały 14.3 950 1 no vac ✓ ✓

Callisto CPG ✓ Biały 14.2 900 1 no vac ✓ ✓

Stopy implantologiczne
Callisto Implant 78 ✓ Biały 13.9 950 5 vac ✓ ✓

Callisto Implant 33 ✓ Biały 14.0 925 1 no vac ✓ ✓

IS-64 ✓ Biały 14.8 1010 5 no vac ✓ ✓

Callisto Implant 60 ✓ Biały 14.5 950 1 no vac ✓ ✓

Nie zawierające metalu szlachetnego
Colado NC ✓ Biały 14.0 980 1 vac ✓ ✓

4all ✓ Biały 13.9 950 1 no vac ✓ ✓

d.SIGN 30 ✓ Biały 14.5 925 5 vac ✓ ✓

Colado CC ✓ Biały 14.2 950 1 vac ✓ ✓

Do CAD/CAM
Nie zawierające metalu szlachetnego
Zenotec NP ✓ Biały 14.4 1000 0 no vac ✓ ✓
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Komponenty systemu

W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółowy przegląd komponentów systemu IPS Style Ceram oraz akcesoriów 

przeznaczonych do jego opracowywania.

IPS Style® Ceram Powder Opaquer 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Powder Opaquer to nieprzepuszczające światła masy ceramiczne, 

przeznaczone do przykrywania podbudowy metalowej i pozwalające na uzyskanie 

koloru podstawowego. Dostępne są w dwóch wariantach o wysokiej i niskiej 

temperaturze wypalania.

Dostępne kolory:

IPS Style® Ceram Intensive Powder Opaquer 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquer to nieprzepuszczające światła, specjalnie 

barwione masy ceramiczne przeznaczone do indywidualizacji podstawowego koloru 

opakera. Pozwalają stworzyć wrażenie głębi, zwłaszcza w obszarach o ograniczonej 

ilości miejsca od strony wargowej i na powierzchniach zgryzowych.

Dostępne kolory:

IPS Style® Ceram Margin 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Margin to masy charakteryzujące się nieco większą nieprzeziernością 

i większą fluorescencją niż masy IPS Style Ceram Dentine, które pozwalają na 

wykonanie stopnia ceramicznego.

Dostępne kolory:

O A1

IO white

M BL M 4

O A2

IO violet

M 1 M 5

O A3

IO brown

M 2 M 6

IO incisal

M 3 M 7

O A3.5 O A4 O B1 O B2 O B3 O B4 O C1

O C2 O C3 O C4 O D2 O pinkO D3 O BL1/BL2O D4 O BL3/BL4
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IPS Style® Ceram Deep Dentin 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Deep Dentine to nieprzezierne, barwione masy dentyny, które 

nakłada się w miejscach o mniejszej grubości i na brzeg sieczny podbudowy w celu 

optycznego zamaskowania krawędzi i uzyskania naturalnego wyniku.

Dostępne kolory:

IPS Style® Ceram Dentin 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Dentine to masy odpowiadające pod względem koloru  

i przezierności naturalnej zębinie. Pozwalają na odpowiednie odtworzenie 

wybranego koloru dentyny. 

Dostępne kolory:

DD A1

D A1

DD A2

D A2

DD A3

D A3

DD A3.5

D A3.5

DD A4

D A4

DD B1

D B1

DD B2

D B2

DD B3

D B3

DD B4

D B4

DD C1

D C1

DD C2

D C3D C2

DD C3

D C4

DD C4

D D2 D BL2D BL1

DD D2

D D3

DD BL1/BL2

D BL3 D BL4

DD D3 DD D4

D D4

DD BL3/BL4

IPS Style® Ceram Intensive Margin 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Intensive Margin to masy przeznaczone do indywidualnego 

wykonywania stopnia ceramicznego. Można je dodawać do mas Margin lub 

nakładać bezpośrednio na uzupełnienie. 

Dostępne kolory:

IM 
yellow

IM  
orange-pink

IM 
opaque

IM 
orange
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IPS Style® Ceram Opal Effect 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Opal Effect to specjalnie barwione masy brzegu siecznego, 

pozwalające na odtworzenie optycznej dynamiki zębów własnych.

Dostępne kolory:

Efekt: 

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienia 2

IPS Style® Ceram Mamelon 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Mamelon to nieprzezierne masy o intensywnym odcieniu, służące 

do podkreślenia części siecznej uzupełnienia. W zależności od przyzwyczajeń nakłada 

się je w postaci cienkich pasków na zredukowany obszar zębiny.

Dostępne kolory:

Efekt: 

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienie 2

MM 
light

MM 
salmon

MM 
yellow-orange

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

IPS Style® Ceram Transpa 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Transpa to masy dostępne w różnych odcieniach. Pozwalają  

w naturalny sposób odtworzyć kolorystycznie przezierne obszary brzegu siecznego.

Dostępne kolory:

Efekt:

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienie 1

T blueT neutral T brown-grey T orange-grey

 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami: 

 – IPS Style Ceram Mamelon light – pomarańczowy

 – IPS Style Ceram Opal Effect OE1 – niebieski

 – IPS Style Ceram Opal Effect OE violet – zielony

 – IPS Style Ceram Transpa blue – niebieski
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IPS Style® Ceram Inter Incisal 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Inter Incisal to masy przeznaczone do zwiększenia stopnia jasności  

w części siecznej. Nakłada się je w kształcie motyla bezpośrednio na dentynę.

Dostępne kolory:

Efekt:

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienie 2

IPS Style® Ceram Special Incisal 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Special Incisal to masy, które można dodać do masy brzegu 

siecznego IPS Style Incisal w celu modyfikacji lub zintensyfikowania koloru lub 

nakładać bezpośrednio na uzupełnienie. Stosuje się je głównie w przypadku 

starszych pacjentów z nieznacznym przebarwieniem zębów.

Dostępne kolory:

Efekt:

Patrz strona 15 uzupełnienie 1

II white-blue

SI yellow SI grey

IPS Style® Ceram Cervical Transpa 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Cervical Transpa to masy odtwarzające kolory o większej 

przezierności, które wspomagają uzyskanie naturalnego przejścia między dziąsłem a 

licowaniem.

Dostępne kolory:

Efekt:

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienie 2

CT 
yellow

CT 
orange-pink

CT 
khaki

CT 
orange

 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami:

 – IPS Style Ceram Special Incisal yellow – zielony 

 – IPS Style Ceram Cervical Transpa yellow – czerwony
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IPS Style® Ceram Incisal Edge 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Incisal Edge to masy przeznaczone do uzyskiwania tak zwanego 

efektu Halo, który w przypadku zębów własnych wywoływany jest załamaniem 

światła na krawędzi siecznej.

Dostępne kolory:

Efekt:

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienie 2

incisal edge

IPS Style® Ceram Incisal 

Przykład użycia:

Opis produktu:

Masy IPS Style Ceram Incisal to masy wzorowane na naturalnych masach brzegu 

siecznego i w połączeniu z masami dentyny pozwalają na uzyskanie właściwego 

koloru zgodnie z kolornikiem A–D.

Dostępne kolory:

Efekt:

Patrz strona 15 gotowe uzupełnienie 2

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I BL

IPS Style® Ceram Occlusal Dentin 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Occlusal Dentine to masy przeznaczone do indywidualizacji 

zwłaszcza powierzchni zwarciowych. Można je stosować także w obszarze 

przyszyjkowym, na powierzchniach podniebiennych i wargowych.

Dostępne kolory:

 

OD orange OD brown

 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami: 

 – IPS Style Ceram Incisal Edge orange
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IPS Style® Ceram One 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram One to ceramiki jednowarstwowe o kolorach i stopniach 

przezierności umożliwiających modelowanie uzupełnień w pełnym kształcie 

anatomicznym metodą jednej warstwy. Pozwalają na szybkie i nieskomplikowane 

nakładanie mas ceramicznych.

Dostępne kolory:

IPS Style® Ceram Gingiva 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Gingiva to specjalnie barwione masy ceramiczne pozwalające na 

naturalne odtworzenie dziąsła. 

Zostały dopasowane do koncepcji kolorystycznej Gingiva Solution firmy  

Ivoclar Vivadent i dzięki dużemu wyborowi kolorów Gingiva i Intensive Gingiva 

umożliwiają uzyskanie naturalnie wyglądającego dziąsła. 

Dostępne kolory:

BL

BG34

IG1

3

G3

IG4

1

G1

IG2

4

G4

IG5

2

G2

IG3

5

G5

6 7

 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami.

IPS Style® Ceram Add-On 

Przykład użycia:

Opis produktu:

IPS Style Ceram Add-On to masy przeznaczone do wykonywania korekt np. punktów 

stycznych, dośluzówkowych obszarów przęsła mostu lub stopni. Dostępnych jest 

pięć mas korekcyjnych. IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal, Bleach, które 

stosuje się razem z glazurą, a Add-On 690°C po wypaleniu glazury. 

Dostępne kolory:

A-O 
690°C

A-O 
Incisal

A-O 
Dentin

A-O 
Margin

A-O 
Bleach
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Gotowe uzupełnienie 1

Gotowe uzupełnienie 2
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IPS Margin Build-Up Liquid 

Płyn IPS Margin Build-Up Liquid jest 

przeznaczony do mieszania mas IPS Style 

Ceram Margin

IPS® Build-Up Liquid 

Przy pomocy płynu IPS Build-Up Liquid allround i IPS Build-Up Liquid soft można uzyskać pożądaną stabilność mas ceramicznych.

IPS® Build-Up Liquid allround

Płyn IPS Build-Up Liquid allround 

przeznaczony jest dla tych techników 

dentystycznych, którzy preferują długi 

czas pracy wilgotnymi masami przy 

jednocześnie wysokiej stabilności.

  Duża stabilność

IPS® Build-Up Liquid soft

Płyn IPS Build-Up Liquid soft 

przeznaczony jest dla tych techników 

dentystycznych, którzy preferują pracę 

suchymi masami, tzn. bez ciągłego 

odsączania. Płyn ten szybciej odparowuje.

  Średnia stabilność

Woda destylowania (H2O)

Woda destylowana skraca czas pracy przy 

jednocześnie mniejszej stabilności mas. 

Woda destylowana nie wpływa na wynik 

wypalenia.

   Mała stabilność

 Do ponownego zwilżenia zmieszanej lub już nałożonej masy należy użyć wody destylowanej. 

IPS Model Sealer 

Model Sealer to preparat 

do impregnowania modeli 

gipsowych. Zamyka pory 

gipsowe i zapobiega 

pochłanianiu płynu z mas 

ceramicznych.

IPS Margin Sealer 

Margin Sealer to preparat do 

impregnowania kikutów gipsowych, 

stosowany podczas 

wykonywania stopni 

ceramicznych.

IPS Ceramic Separating Liquid 

Ceramic Separating Liquid to izolator 

stosowany w miejscach impregnowanych 

preparatami IPS Model Sealer lub IPS 

Margin Sealer. Pozwala na 

bezpiecznie oddzielenie masy 

ceramicznej od modelu 

gipsowego lub kikuta 

gipsowego. 

IPS Powder Opaquer Liquid 

Płyn IPS Powder Opaquer Liquid jest przeznaczony do 

mieszania mas IPS Style Powder Opaquer. 

  Do ponownego zwilżenia zmieszanej lub już 

nałożonej masy należy użyć wody destylowanej. 
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Dobór koloru – kolor zęba, kolor kikuta, kolor dziąsła

Podstawą naturalnie wyglądającego uzupełnienia jest kolor zęba.  .

Określenie koloru zęba własnego

Kolor zęba własnego określany jest po oczyszczeniu jeszcze  

nieoszlifowanego zęba lub na podstawie zębów sąsiednich. Podczas 

określania koloru należy uwzględnić indywidualne cechy charakterystyczne. 

Jeżeli zaplanowano na przykład preparację pod koronę, należy także określić 

kolor szyjki. Aby uzyskać maksymalnie naturalny wynik kolor należy dobierać 

przy świetle dziennym. Pacjent nie powinien mieć na sobie zbyt jaskrawych 

ubrań, również usta nie mogą być pokryte pomadką. Aby dokładnie 

odtworzyć określony kolor zęba zaleca się dodatkowo wykonanie  

cyfrowego zdjęcia sytuacji wyjściowej. 

Kolejną możliwość określenia koloru daje piec Programat® P710. 

Zintegrowane oprogramowanie (Digital Shade Assistant) do obróbki  

zdjęć DSA porównuje trzy wybrane wstępnie zęby z kolornika z 

analizowanym zębem i proponuje automatycznie najbardziej zbliżony  

kolor. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi  

„Programat P710 z funkcją DSA“. Można ją w razie potrzeby zamówić  

w firmie Ivoclar Vivadent.

Wskazówki praktyczne  

Podstawa naturalności

Określanie koloru kikuta

W przypadku wykonywania uzupełnień bezmetalowych (licówek) należy 

pamiętać o optycznym wpływie koloru kikuta na wynik końcowy. Dlatego 

oprócz określenia pożądanego odcienia zęba należy także ustalić kolor 

kikuta. 

Kolor kikuta określany jest po preparacji przy pomocy klucza kolorów  

IPS Natural Die Material. Pozwala to technikowi dentystycznemu na 

przygotowanie modelu kikuta w kolorze zbliżonym do oszlifowanego 

zęba, co następnie umożliwia wykonanie uzupełnienia o odpowiednim 

kolorze i stopniu jasności. 
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Określanie koloru dziąsła

Aby uzyskać naturalnie wyglądające dziąsło należy zwrócić uwagę na 

anatomię, strukturę powierzchni, kolor oraz cechy indywidualne tej tkanki. 

Kolor dziąsła należy określić przy pomocy klucza kolornika Gingiva 

Solution przed podaniem znieczulenia miejscowego lub preparacją. Dzięki 

dużemu wyborowi kolorów podstawowych i intensywnych koncepcja 

Gingiva Solution pozwala na uzyskanie naturalnej estetyki dziąsła. 
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Wytyczne dotyczące preparacji i minimalnej grubości 

Aby wykonać stabilne i estetyczne uzupełnienie metalowo-ceramiczne należy stworzyć odpowiednią ilość miejsca wykonując 

właściwą preparację. 

Dla ceramiki licującej IPS Style Ceram obowiązują zasady przyjęte dla wszystkich innych prac metalowo-ceramicznych. Uzupełnienie 

na podbudowie metalowej można cementować w tradycyjny sposób. 

– W przypadku cementowania tradycyjnego należy zwrócić uwagę na minimalną wysokość kikuta 3 mm oraz kąt zbieżności około 

6°.

–  W przypadku mostów należy przestrzegać minimalnej grubości łącznika. Przekrój łącznika jest uzależniony od wybranego stopu  

i wielkości przęsła (patrz kryteria dotyczące podbudowy).

– Preparację pod licówki należy wykonywać w miarę możliwości tylko w szkliwie. Granice preparacji nie powinny znajdować się 

na powierzchniach abrazyjnych ani w obszarze okluzji dynamicznej. W obszarze przyszyjkowym preparacja powinna mieć kształt 

półstopnia.

–  Należy przestrzegać wymaganej minimalnej grubości 0,5 mm. 

Jeżeli rekonstrukcja ma się kończyć krawędzią metalową, należy wykonać preparację z 

półstopniem. 

Estetycznym rozwiązaniem w przypadku koron pojedynczych i filarów mostu jest stopień ceramiczny –  

w takim przypadku zalecana jest preparacja ze stopniem. W przypadku mocowania adhezyjnego można 

wykonywać stopnie ceramiczne, nie można jednak ścinać ich krawędzi, ponieważ wycienione i niepodparte 

metalem obszary brzegu ceramicznego są narażone na złamanie. 

Minimalne grubości podbudowy metalowej:

– korony min. 0,3 mm

– korony filarowe min. 0,5 mm

Minimalne grubości warstw ceramiki:

– IPS Style Ceram min. 0,8 mm

Maksymalne grubości warstw ceramiki:

– IPS Style Ceram maks. 1,7 mm

Przykład preparacji  
dane w mm

Przykład preparacji  
dane w mm

Licówki na kikutach z masy ogniotrwałej
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≥1.1 ≥1.1

1.5

1.51.5

2.0 2.0

6°
1.51.5

2.0

≥1.1

≥1.1

1.5

0.7

0.5
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Kryteria dotyczące projektowania podbudowy

Wykonanie odpowiedniej podbudowy jest kluczem do sukcesu trwałych uzupełnień metalowo-ceramicznych.  Im więcej uwagi 

poświęcimy wykonaniu podbudowy, tym lepszy będzie efekt końcowy i sukces kliniczny.

Czynnościowe podparcie ceramiki licującej

Podbudowa powinna mieć kształt pomniejszonego zęba. Należy wymodelować ją w taki sposób, by uzyskać równomierne 

podparcie dla guzków i brzegów siecznych – grubość ceramiki w obszarze guzków i bruzd powinna być prawie taka sama. Dzięki 

temu siły pojawiające się przy obciążeniach czynnościowych przenoszone są na podbudowę, a nie na jej licowanie. Z tego względu 

podbudowa nie może mieć ostrych krawędzi i brzegów (patrz rycina), aby przy pojawiających się obciążeniach podczas żucia nie 

powstawały naprężenia, które mogłyby spowodować odpryski ceramiki. Krawędzie i brzegi należy zaokrąglić już w wosku, a nie 

dopiero w metalu. Grubość ścian podbudowy w przypadku koron pojedynczych nie może być mniejsza niż 0,3 mm, a w przypadku 

zębów filarowych w moście 0,5 mm (patrz rycina). Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcjach poszczególnych stopów. 

Korony w odcinku przednim

Korony na zęby przedtrzonowe

Korony na zęby trzonowe

Wskazówki praktyczne 

Wykonanie i przygotowanie podbudowy
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Przygotowanie podbudowy do napalenia stopnia ceramicznego

W przypadku stopnia ceramicznego należy pamiętać, że na oszlifowanym zębie powinna opierać się podbudowa, a nie jej licowanie. 

Z tego względu należy tak skrócić podbudowę, aby sięgała ona do wewnętrznej krawędzi stopnia lub stopnia zaokrąglonego. W ten 

sposób można uzyskać czynnościowe podparcie podbudowy na kikucie. Podbudowa musi dokładnie pasować na kikut, aby podczas 

nakładania masy stopnia ceramicznego materiał ten nie przedostał się do wnętrzna czapeczki.  

Normalna szerokość łącznika  

= normalna stabilność

Podwójna szerokość łącznika   

= podwójna stabilność

Podwójna wysokość łącznika 

przy normalnej szerokości  

= ośmiokrotna stabilność

Statyka podbudowy

Przekrój łączników międzyzębowych ma istotny wpływ na stabilność uzupełnienia podczas laboratoryjnych etapów pracy i na 

kliniczny sukces długoczasowy po osadzeniu uzupełnienia. Z tego względu w zależności od zastosowanego stopu (należy zwrócić 

uwagę na umowną granicę plastyczności) przekrój łączników międzyzębowych musi być odpowiednio duży! 

Przy wykonywaniu podbudowy należy uwzględnić wpływ etapów laboratoryjnych na termiczne właściwości danego stopu.
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Wykonywanie podbudów mostów 

Na licowane podbudowy metalowe oddziałują obciążenia termiczne podczas procesu napalania oraz obciążenia czynnościowe po 

osadzeniu w jamie ustnej. Siły te muszą być przenoszone na podbudowę, a nie na jej licowanie. Zwłaszcza w przypadku mostów 

konieczne jest zagwarantowanie stabilności w obszarze miejsca połączenia zębów filarowych i przęseł, poprzez odpowiedni kształt 

podbudowy i grubość materiału. Z tego względu kształt konstrukcji metalowej i jej grubość należy tak dobrać, aby były one zgodne 

z aspektami optycznymi, czynnościowymi, a przede wszystkim z higieną przyzębia. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie wax-

up’u w pełnym kształcie anatomicznym, a następnie jego redukcja dla przyszłych mas ceramicznych.  

W dalszych etapach laboratoryjnych podbudowa mostu wystawiana jest wielokrotnie na działanie wysokiej temperatury. Przy tak 

wysokiej temperaturze oraz nieodpowiednim kształcie i grubości konstrukcji metalowej może dojść do jej odkształcenia, co wpłynie 

negatywnie na jej dopasowanie. Zapobiega temu wykonanie girlandy z np. wzmocnieniem łączników międzyzębowych. Taki kształt 

podbudowy sprzyja dodatkowo równomiernemu ochłodzeniu obiektu podczas fazy chłodzenia w piecu. Należy tego przestrzegać 

zwłaszcza w przypadku stopów o dużej zawartości złota. 

Aby zapewnić optymalną higienę uzupełnienia należy poświęcić szczególną uwagę przestrzeniom międzyzębowym. Przy 

projektowaniu konstrukcji metalowych należy zwrócić uwagę na wystarczające otwarcie przestrzeni międzyzębowej – jednak bez 

efektu „czarnych trójkątów” – aby można było oczyszczać obszar przyzębia przy pomocy specjalnej szczoteczki do przestrzeni 

międzyzębowych i nici dentystycznej. 
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Wykonywanie przęseł mostu

Kształt przęsła mostu musi uwzględniać aspekty estetyczne, czynnościowe oraz idealne warunki higieniczne. Podparcie przęsła 

mostu na wyrostku zębodołowym należy wykonać z ceramiki. Aby uzyskać wystarczającą stabilność między przęsłem a filarem 

mostu zaleca się wykonanie girlandy od strony podniebiennej lub językowej. W celu uzyskania bardziej równomiernego schładzania 

przęsła mostu – które absorbuje największą ilość ciepła – zaleca się wykonanie dodatkowych pasków metalowych, przez które 

będzie oddawane ciepło.

Przejście między metalem a ceramiką

Miejsce przejścia między metalem a ceramiką należy jednoznacznie określić i – o ile to możliwe – powinno kończyć się ono pod 

kątem prostym. Miejsca przejścia między konstrukcją metalową a ceramiką licującą nie mogą znajdować się w obszarze punktów 

stycznych oraz na powierzchniach żujących. Przejście w obszarze przestrzeni międzyzębowych należy tak wykonać, aby nie 

utrudniało ono oczyszczania tych trudno dostępnych miejsc. 

Przęsło mostu –  

w kształcie owalnym (ovate pontic)

Przęsło mostu –  

w kształcie siodła
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Sztyfty do przytrzymywania  

Aby podczas opracowywania nie uszkodzić krawędzi korony należy na podbudowie korony i mostu umieścić specjalne sztyfty do 

przytrzymywania. Należy je przyczepić bezpośrednio do obiektów jeszcze na etapie wosku. Najlepsza wielkość takiej retencji to  

ø 0,5 – 1,0 mm. Dzięki nim można bezpiecznie chwycić uzupełnienie przy pomocy kleszczy. Ponadto elementy te skutecznie 

odprowadzają ciepło podczas procesu odlewania jak i wypalania. 

 –  Sztyfty należy umieścić w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas przymiarki lub montowania uzupełnienia  

w artykulatorze. 

 – Sztyfty należy ostrożnie usunąć dopiero po wykonaniu całego uzupełnienia, nie przegrzewając całej konstrukcji. 

    Więcej informacji na temat wykonania podbudowy można znaleźć w „Wytycznych dotyczących modelowania 

podbudowy pod uzupełnienia metalowo-ceramiczne”. Broszurę można zamówić u przedstawiciela firmy  

Ivoclar Vivadent. 
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Sytuacja wyjściowa: most trzypunktowy w odcinku 

przednim w szczęce (21 X 23/filary 22 ząb do 

uzupełnienia)

Podbudowę należy wymodelować zgodnie  

z wspomnianymi kryteriami albo w sposób tradycyjny 

w wosku …

… albo też cyfrowo przy pomocy komputera.

Wykonanie podbudowy

Modelowanie podbudowy

Kształt podbudowy metalowej powinien odpowiadać pomniejszonemu kształtowi anatomicznemu z uwzględnieniem 

zaplanowanych warstw ceramicznych. Grubość ścian w przypadku koron pojedynczych musi wynosić co najmniej 0,3 mm,  

a w przypadku zębów filarowych co najmniej 0,5 mm. Należy zwrócić uwagę na wystarczającą stabilność konstrukcji metalowej. 

Unikać ostrych przejść i krawędzi. Miejsca połączenia między poszczególnymi elementami należy tak wykonać, aby odpowiadały one 

wymaganiom higieny przestrzeni międzyzębowych oraz zastosowanemu stopowi. 

 –  Zbyt mała podbudowa metalowa powoduje większy skurcz ceramiki licującej, wymaga to przeprowadzenia 

dodatkowych paleń korekcyjnych.

 –  Zbyt mała podbudowa nie zapewnia wystarczającego podparcia dla ceramiki licującej, co może powodować, 

zwłaszcza w przypadku bardzo grubych warstw ceramicznych, odpryski i złamania. 

W
sk

az
ów

ki
 p

ra
kt

yc
zn

e 
– 

W
yk

on
an

ie
 i 

p
rz

yg
ot

ow
an

ie
 p

od
b

ud
ow

y

Technologia CAD/CAM

W tradycyjny sposób 
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Podbudowa wykonywana jest w sposób tradycyjny 

metodą odlewania …

… lub w technologii CAD/CAM – poprzez frezowanie 

CNC …

… lub metodą spiekania laserowego. 

Proces wykonywania

W sposób tradycyjny

 Wybierając stop należy zwrócić uwagę na WRC materiału IPS Style Ceram (patrz strona 6).

Technologia CAD/CAM

Technika frezowania CNC

Spiekanie laserowe
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Przygotowanie podbudowy

Opracowanie podbudowy metalowej

Do opracowania podbudowy należy używać frezów 

wykonanych z węglika spiekanego lub instrumentów 

ściernych wiązanych ceramiką. 

Dalsze opracowywanie pod stopień ceramiczny

W celu wykonania brzegu ceramicznego należy skrócić 

brzeg podbudowy (od strony wargowej lub na całym 

obwodzie) aż do wewnętrznej krawędzi stopnia lub 

stopnia zaokrąglonego.

 – Należy przestrzegać instrukcji użytkowania danego stopu.

 – Aby uniknąć efektu nakładania i inkluzji powierzchnię metalową należy opracowywać zawsze w jednym kierunku.

 –  Nie należy używać diamentowych instrumentów ściernych. Cząsteczki diamentowe mogą przenikać do stopu  

i podczas wypalania przyczyniać się do powstawania pęcherzy powietrza w ceramice.
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Podbudowę po opracowaniu należy dokładnie 

wypiaskować tlenkiem glinu Al2O3 o ziarnistości 

100µm. Ciśnienie należy dopasować do twardości 

stopu. Podczas piaskowania należy przestrzegać 

zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania danego 

stopu.

Aby nie doszło do inkluzji środka piaskującego zalecamy piaskowanie stopu pod ciśnieniem 

proponowanym przez producenta stopu, ustawiając dyszę pod kątem płaskim w stosunku do 

powierzchni. Zanieczyszczona powierzchnia metalu może być przyczyną powstawania pęcherzy 

powietrza podczas napalania ceramiki. 

Piaskowanie podbudowy metalowej

 – Do piaskowania powierzchni stopu należy używać tylko czystego, jednorazowego Al2O3.

 – Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania danego stopu.

     Powstająca podczas piaskowania powierzchnia i makroretencje poprawiają przyleganie mechaniczne i tym samym 

jakość uzupełnienia. 
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Po wypiaskowaniu podbudowy metalowej należy ją 

dokładnie oczyścić przy pomocy wytwornicy pary i 

osuszyć sprężonym, wolnym od resztek oleju 

powietrzem.  

  Wykonać oksydację zgodnie z zaleceniami 

producenta (stopy firmy Ivoclar Vivadent 

patrz strona 8).

Po oksydacji należy sprawdzić, czy na podbudowie nie 

pojawiły się pory i czy warstwa tlenków jest jednolita. 

Jeżeli na powierzchni uzupełnienia pojawiły się plamy 

należy ponownie opracować podbudowę, 

wypiaskować ją i kolejn raz przeprowadzić oksydację. 

Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się  

w instrukcji użytkowania danego stopu. 

Po ponownym oczyszczeniu przy pomocy wytwornicy 

pary podbudowa jest gotowa do napalenia ceramiki.

Po oczyszczeniu podbudowy nie należy dotykać jej 

palcami, do przenoszenia należy używać pęsety lub 

kleszczy. 

 – Duże mosty wymagają odpowiedniego, bezpiecznego podparcia podbudowy na podstawce do wypalania. 

 - Oksydację i przygotowanie podbudowy należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dla danego stopu. 

  –  Podczas oksydacji powierzchnia podbudowy metalowej pokrywa się warstwą tlenków zapewniających połączenie 

chemiczne z ceramiką, co znacznie poprawia przyleganie ceramiki do metalu.

 – Nie wszystkie stopy wymagają oksydacji, należy zatem przestrzegać wytycznych dla danego stopu. 

Oksydacja
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IPS Style® Ceram – standardowa technika nakładania warstw

Wskazówki praktyczne 

Nakładanie warstw ceramicznych  
i opracowanie

Idealna grubość warstwy Minimalna grubość warstwy

Podbudowa 0,3 – 0,5 mm 0,3 – 0,5 mm

Opaker 0,1 mm 0,1 mm

Deep Dentin

Przy szyjce – 0,3 mm

Przy brzegu siecznym – 0,1 mm

Dentin

Przy szyjce 1,0 mm 0,5 mm

Przy brzegu siecznym 0,6 mm 0,3 mm

Incisal

Przy szyjce – –

Przy brzegu siecznym 0,4 mm 0,4 mm

1 2 3a 3b 4

Niewielka ilość miejscaIdealna ilość miejsca

Przykład nakładania warstw: 

Grubość warstw: 

4 Incisal 4 Incisal 

3b Dentin 3b Dentin 

2 Opaquer 2 Opaquer 

3a Deep Dentin 

1 Podbudowa 
metalowa

1 Podbudowa 
metalowa

Krok po kroku:
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Pierwsze wypalanie opakera   

Należy wybrać odpowiedni kolor opakera w proszku 

IPS Style Ceram Opaquer zgodny z kolorem zęba.

Ze słoiczka wyjąć potrzebną do napalenia warstwy 

wash ilość proszku i zmieszać ją na płytce z płynem  

IPS Powder Opaquer Liquid w celu uzyskania 

pożądanej konsystencji. 

Pierwszą cienką warstwę opakera (wash) nałożyć przy 

pomocy pędzelka na oczyszczoną podbudowę 

metalową, wetrzeć w mikroretencje i lekko zwibrować.

   Podbudowę z nałożoną warstwą wash 

wypalić w piecu wybierając program 

Pierwsze wypalanie opakera (patrz 

parametry wypalania strona 84).  

Po wypaleniu i schłodzeniu podbudowy metalowej  

z opakerem należy ją oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary, a następnie osuszyć sprężonym, 

wolnym od resztek oleju powietrzem. Po oczyszczeniu 

podbudowy nie należy dotykać jej palcami, do 

przenoszenia należy używać pęsety lub kleszczy.

 – IPS Style Ceram Powder Opaquer należy mieszać tylko z płynem IPS Powder Opaquer Liquid.

 –  Należy zwrócić uwagę na to, aby do wnętrza korony nie przedostały się żadne nadmiary opakera, w przeciwnym 

razie w późniejszym czasie mogą pojawić się problemy z dopasowaniem uzupełnienia.

  Warunkiem prawidłowego połączenia metalu i ceramiki jest napalenie pierwszej warstwy opakera (wash), która 

powinna być cienka. W ten sposób metal zostaje całkowicie zwilżony, co powoduje powstanie mechanicznego 

zakotwiczenia i chemiczno-atomowego połączenia opakera. W tej postaci opaker (wash) tworzy warstwę łączącą 

między metalem a kolejnymi warstwami ceramiki.
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Drugie wypalanie opakera    

Do zmieszanej na płytce, zaschniętej resztki opakera 

użytego do napalenia warstwy wash należy dodać 

potrzebą ilość opakera w proszku i odpowiednią ilość 

płynu, aby uzyskać pożądaną konsystencję. 

Drugą warstwę opakera nałożyć równomiernie na 

uzupełnienia pokrywając nim całą powierzchnię. 

Najlepiej sprawdzają się tu pędzelki lub instrumenty 

ceramiczne z kulką. 

Proszek IPS Style Ceram Powder Opaquer oraz płyn  

IPS Powder Opaquer Liquid można nakładać także 

metodą natryskową. Mieszanina proszku i płynu 

powinna mieć bardziej rzadką konsystencję, należy ją 

indywidualnie dopasować do danego systemu 

natryskowego. Należy przestrzegać wytycznych 

producenta systemu natryskowego. 

   Podbudowę pokrytą dokładnie 2 warstwą 

opakera należy wypalić w piecu wybierając 

program Drugie wypalanie opakera 

(patrz parametry wypalania strona 84). 

Po wypaleniu warstwa IPS Style Ceram Powder 

Opaquer powinna dokładnie pokrywać powierzchnię 

uzupełnienia tworząc matowo-aksamitną powłokę. 

Podbudowa powinna być całkowicie pokryta 

opakerem w obszarach licowania. Przed kolejnym 

nałożeniem ceramiki należy dokładnie oczyścić 

podbudowę pokrytą opakerem używając wytwornicy 

pary. 

  –  IPS Style Ceram Powder Opaquer można nakładać na uzupełnienie przy pomocy instrumentu szklanego lub 

ceramicznego. Oczywiście można w tym celu użyć także pędzelka lub zastosować metodę natryskową.

 –  W razie potrzeby można przed nałożeniem drugiej warstwy opakera dokonać modyfikacji kolorystycznych 

w określonych miejscach (np. w obszarze szyjki, brzegu siecznego, powierzchni zwarciowych lub od strony 

podniebienia) używając w tym celu masy IPS Style Ceram Intensiv Powder Opaquer (patrz strona 39). 
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  Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej z powierzchnią opakera należy nałożyć w obszarze 

przyszyjkowym i międzyzębowym (w przypadku mostów) mniejszą ilość masy IPS Style Ceram Deep Dentin i 

zwibrować ją. 

Pierwsze wypalanie mas Dentin i Incisal

Przed nałożeniem warstw Dentin i Incisal należy 

zaimpregnować model. Zapobiega to przywieraniu 

masy ceramicznej do modelu lub jej wysychaniu. Aby 

zaimpregnować kikuty gipsowe oraz części modelu 

gipsowego mające kontakt z ceramiką należy użyć  

IPS Model Sealer. 

W obszarze przęseł należy dodatkowo zaizolować 

model płynem IPS Ceramic Separating Liquid.

Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej 

z powierzchnią opakera, należy w obszarze 

przyszyjkowym, międzyzębowym, w razie potrzeby  

na powierzchni podniebiennej i zwarciowej  nałożyć 

niewielką ilość masy ceramicznej i zwibrować ją. 

Następnie obszar dośluzówkowy przęsła należy 

podścielić masą IPS Style Ceram Deep Dentin  

i umieścić podbudowę na modelu. 

Poprzez nałożenie warstwy Deep Dentin w miejscach 

o mniejszej grubości warstwy ceramicznej oraz na 

brzegach siecznych można zamaskować optyczne 

krawędzie i uzyskać naturalny wynik. 

Trzon zębiny należy wymodelować przy użyciu masy 

IPS Style Ceram Dentin zaznaczając jednocześnie 

kształt struktury palczastej lub najpierw wymodelować 

cały kształt anatomiczny, a następnie zredukować go 

techniką cut-back. Aby lepiej kontrolować wielkość  

i ustawienie zębów zaleca się stosowanie techniki cut-

back. 

  Przy pomocy płynu IPS Build-Up allround i IPS Build-Up Liquid można uzyskać odpowiednią stabilność mas 

ceramicznych (patrz strona 16).
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Zredukowany obszar uzupełnienia należy następnie 

uzupełnić masą IPS Ceram Incisal. Należy zachować  

w dentynie zaznaczony obszar struktury palczastej  

i wymodelować uzupełnienie nieco większe niż 

docelowo, by po wypaleniu uzyskało pożądany kształt. 

Po zdjęciu mostu z modelu należy uzupełnić punkty 

styczne masami Dentin i Incisal. Przed wypaleniem 

należy koniecznie wykonać delikatną i staranną 

separację w obszarze międzyzębowym, nacinając 

masy aż do opakera. 

Przed napaleniem zaleca się zagęszczenie  

i wygładzenie powierzchni ceramiki dużym, suchym 

pędzlem omiatając powierzchnię uzupełnienia  

w kierunku krawędzi przyszyjkowej.

  Uzupełnienie z nałożonymi warstwami 

ceramiki należy umieścić na sztyfcie, 

zwracając uwagę na odpowiednie 

podparcie konstrukcji i wypalić w piecu 

wybierając program Pierwsze wypalanie 

mas Dentin/Incisal (patrz parametry 

wypalania strona 84). 

 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej, w unikając w ten sposób 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Podstawkę z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.
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Drugie wypalanie mas Dentin/Incisal

Uzupełnienie należy opracować i dokładnie oczyścić. 

Należy to zrobić pod bieżącą wodą i przy użyciu 

wytwornicy pary. 

Powierzchnię należy wypiaskować Al2O3 (50µm) pod 

ciśnieniem 1 bar tylko wtedy, jeżeli po oczyszczeniu na 

powierzchni widoczne są jeszcze jakieś zabrudzenia.    

Przylegające części modelu (np. zęby sąsiednie, 

powierzchnie dośluzówkowe przęsła) należy 

ponownie zaizolować płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid. 

Uzupełnienie należy całkowicie osuszyć i uzupełnić 

brakujące obszary masami Dentin i Incisal, zwracając 

szczególną uwagę na przestrzenie międzyzębowe oraz 

punkty styczne. W razie potrzeby wykonać w 

obszarach międzyzębowych nieznaczne separacje. 

Wymodelowane uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce zwracając uwagę na jego odpowiednie 

podparcie. 

   Wymodelowane uzupełnienie należy 

wypalić w piecu wybierając program 

Drugie wypalanie mas Dentin/Incisal 

(patrz parametry wypalania strona 84).

Jeżeli konieczne jest wypalenie kolejnych warstw 

Dentin/Incisal, należy to zrobić zgodnie z parametrami 

wypalania dla drugiego wypalania mas Dentin/

Incisal.

 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej. W ten sposób można uniknąć 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Podstawkę z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.
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 Jeżeli do modelowania użyto złotego lub srebrnego proszku, należy dokładnie oczyścić uzupełnienie przy pomocy 

wytwornicy pary. Należy zwrócić uwagę na całkowite usunięcie złotego lub srebrnego proszku, w przeciwnym razie 

po napaleniu mogą pojawić się przebarwienia.

Ostateczne wykończenie i przygotowanie do napalenia farb i glazury

Na koniec należy ostatecznie opracować uzupełnienie.

Przy pomocy instrumentów diamentowych należy 

nadać uzupełnieniu naturalny kształt i powierzchnię – 

bruzdy rozwojowe oraz obszary wypukłe i wklęsłe.

Przy pomocy sylikonowych instrumentów 

polerujących można wstępnie wypolerować 

uzupełnienie oraz obszary, które po napaleniu glazury 

mają zyskać mocniejszy połysk (np. strona 

dośluzówkowa przęsła).

Gotowe, opracowane uzupełnienie…

… z naturalną strukturą powierzchni. 

  Więcej informacji na temat napalania farb i charakteryzacji oraz glazury można uzyskać w rozdziale dotyczącym 

wykańczania (patrz strona 69 – 73).
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IPS Style® Ceram – indywidualna technika nakładania warstw 

Przykład nakładania warstw: 

Krok po kroku:

6 Opal Effect  

6 Mamelon

7 Incisal Edge 

7 Incisal   

2 Intensive Opaquer    

6 Inter Incisal  

5 Dentin 

2 Opaquer 

4 Deep Dentin 

3 Margin 

6 Cervical Transpa 1 Podbudowa 
metalowa

1 2 3 4 5 6 7
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Pierwsze wypalanie opakera   

Należy wybrać odpowiedni kolor opakera w proszku 

IPS Style Ceram Opaquer zgodny z kolorem zęba.

Ze słoiczka należy wyjąć ilość proszku potrzebną do 

napalenia warstwy wash i zmieszać ją na płytce z 

płynem IPS Powder Opaquer Liquid w celu uzyskania 

pożądanej konsystencji. 

Pierwszą cienką warstwę opakera (wash) nałożyć przy 

pomocy pędzelka na oczyszczoną podbudowę 

metalową, wetrzeć w mikroretencje i lekko zwibrować.

   Podbudowę z nałożoną warstwą wash 

wypalić w piecu wybierając program 

Pierwsze wypalanie opakera (patrz 

parametry wypalania strona 84).  

Po wypaleniu i schłodzeniu podbudowy metalowej  

z opakerem należy ją oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary, a następnie osuszyć sprężonym, 

wolnym od resztek oleju powietrzem. 

 – IPS Style Ceram Powder Opaquer należy mieszać tylko z płynem IPS Powder Opaquer Liquid.

 –  Należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza korony nie przedostały się żadne nadmiary opakera, w przeciwnym razie  

w późniejszym czasie mogą pojawić się problemy z dopasowaniem uzupełnienia.

  Warunkiem prawidłowego połączenia metalu i ceramiki jest napalenie pierwszej warstwy opakera (wash), która 

powinna być cienka. W ten sposób metal zostaje całkowicie zwilżony, co powoduje powstanie mechanicznego 

zakotwiczenia i chemiczno-atomowego połączenia opakera. W tej postaci opaker (wash) tworzy warstwę łączącą 

między metalem a kolejnymi warstwami ceramiki.
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Drugie wypalanie opakera (indywidualizacja)

Do zmieszanej na płytce, zaschniętej resztki opakera 

użytego do napalenia warstwy wash należy dodać 

potrzebą ilość opakera w proszku. Następnie należy 

dodać do proszku odpowiednią ilość płynu, aby 

uzyskać pożądaną konsystencję. 

Aby dokonać indywidualnej charakteryzacji należy 

dodatkowo zmieszać potrzebną ilość masy IPS Style 

Ceram Intensive Powder Opaquer z odpowiednią 

ilością płynu w celu uzyskania pożądanej konsystencji. 

Najpierw należy nałożyć na uzupełnienie równomierną 

warstwę IPS Style Ceram Powder Opaquer. Należy 

pominąć miejsca, na które nałożona zostanie warstwa 

IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquer (np.  

w obszarze przyszyjkowym, brzegu siecznego, 

powierzchni zwarciowych lub podniebiennych).

Następnie należy uzupełnić te miejsca opakerem o 

bardziej intensywnym kolorze. Należy zwrócić uwagę, 

aby nałożona warstwa była równomierna i dokładnie 

pokrywała powierzchnię uzupełnienia. Najlepiej użyć 

do tego celu pędzelka lub instrumentów 

ceramicznych w kształcie kulki. 

   Podbudowę pokrytą dokładnie 2 warstwą 

opakera należy wypalić w piecu wybierając 

program Drugie wypalanie opakera 

(patrz parametry wypalania strona 84) .

Po wypaleniu warstwa IPS Style Ceram Powder 

Opaquer powinna dokładnie pokrywać powierzchnię 

uzupełnienia tworząc matowo-aksamitną powłokę. 

Podbudowa powinna być całkowicie pokryta 

opakerem w obszarach licowania. Przed kolejnym 

nałożeniem ceramiki należy dokładnie oczyścić 

podbudowę pokrytą opakerem używając wytwornicy 

pary. 

  –  IPS Style Ceram Powder Opaquer można nakładać na uzupełnienie przy pomocy instrumentu szklanego lub 

ceramicznego. Oczywiście można w tym celu użyć także pędzelka 

 –  Intensywność koloru masy IPS Style Ceram Intensiv Powder Opaquer można zwiększyć poprzez dodawanie masy 

w kolorze zębów IPS Style Ceram Powder Opaquer.
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Pierwsze wypalanie masy Margin

Po napaleniu opakera zredukowaną na obwodzie 

podbudowę metalową można uzupełnić stopniem 

ceramicznym. Zanim przystąpimy do nakładania 

ceramiki, kikuty gipsowe oraz przyległe części modelu 

(zęby sąsiednie, stronę dośluzówkową przęsła) trzeba 

zaimpregnować preparatem IPS Model Sealer. Przed 

wymodelowaniem stopnia ceramicznego obszar 

stopnia przy kikucie należy dodatkowo 

zaimpregnować IPS Margin Sealer i po osuszeniu 

pokryć płynem IPS Ceramic Separating Liquid.

Następnie w części przyszyjkowej należy nałożyć sporą 

ilość masy IPS Style Ceram Margin w kolorze zgodnym 

z kolorem przyszyjkowego obszaru zęba, nadając jej 

kształt kropli wody (tzn. zewnętrzne powierzchnie 

ceramiki powinny mieć kształt wypukły), a następnie 

całość osuszyć. Do suszenia można użyć suszarki do 

włosów z ciepłym strumieniem powietrza. 

Zdjąć ostrożnie z kikuta podbudowę z nałożoną i 

osuszoną masą Margin. 

   Uzupełnienie należy wypalić w piecu 

wybierając program Pierwsze wypalanie 

masy Margin (patrz parametry napalania 

strona 84). 

Przed nałożeniem kolejnych warstw ceramiki należy 

dokładnie oczyścić uzupełnienie przy pomocy 

wytwornicy pary. 

  –  Przy wykonywaniu brzegu ceramicznego (zwłaszcza w przypadku mostów) masę Margin można nieco podciągnąć 

ku górze w obszarze stycznym, co pozwala zapobiec skurczowi materiału w tych miejscach podczas kolejnych 

paleń mas Dentin i Incisal. 

 –  Przy pomocy mas IPS Style Ceram Intensiv Margin można dokonać indywidualnej charakteryzacji w obszarze 

przyszyjkowym.

 Masy IPS Style Ceram Margin przeznaczone są tylko do wykonywania stopni ceramicznych. Nie należy ich 

używać do podścielania przęseł.
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Drugie wypalanie masy Margin

Po zakończeniu wypalania należy w razie potrzeby 

dopasować stopień i usunąć ewentualne artefakty. 

Następnie należy zoptymalizować dopasowanie 

(skurcz) stopnia nakładając drugą warstwę masy 

Margin. W tym celu należy użyć tych samych mas 

Margin, co podczas napalania pierwszej warstwy.

Najpierw należy zaimpregnować ponownie kikut  

w obszarze stopnia płynem IPS Margin Sealer i po 

wyschnięciu pokryć płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Następnie w miejsce powstałej po pierwszym 

wypaleniu szpary należy nałożyć masę Margin. W ten 

sposób można uzyskać optymalne dopasowanie 

stopnia ceramicznego. 

Następnie należy uzupełnić w całości stopień, osuszyć 

go, ostrożnie zdjąć podbudowę ze stopniem z kikuta  

i umieścić na sztyfcie do wypalania. 

Do suszenia można użyć suszarki do włosów z ciepłym 

strumieniem powietrza. 

   Uzupełnienie należy wypalić w piecu 

wybierając program Drugie wypalanie 

masy Margin (patrz parametry wypalania 

strona 84). 

Przed nałożeniem kolejnych warstw ceramiki należy 

dokładnie oczyścić uzupełnienie przy pomocy 

wytwornicy pary. 
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Po pierwszym wypaleniu masy Margin

Po drugim wypaleniu masy Margin

Uzupełnienie z gotowym wypalonym stopniem 

ceramicznym.

  Do skorygowana stopnia ceramicznego można użyć mas IPS Style Add-On Margin. Instrukcje dotyczące sposobu 

pracy z masami IPS Style Add-On Margin można znaleźć na stronie 74, gdzie opisano wypalanie mas korekcyjnych 

(Add-On).
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Pierwsze wypalanie mas Dentin i Incisal

Przed nałożeniem warstw Dentin i Incisal należy 

najpierw zaizolować płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid obszary modelu impregnowane wcześniej 

preparatem IPS Model Sealer. Zapobiega to 

przywieraniu masy ceramicznej do modelu lub jej 

wysychaniu. 

Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej 

z powierzchnią opakera, należy w obszarze 

przyszyjkowym, międzyzębowym, w razie potrzeby na 

powierzchni podniebiennej i zwarciowej  nałożyć 

niewielką ilość masy ceramicznej i zwibrować ją.

Następnie obszar dośluzówkowy przęsła należy 

podścielić masą IPS Style Ceram Deep Dentin  

i umieścić podbudowę na modelu. 

Poprzez nałożenie warstwy Deep Dentin w miejscach 

o mniejszej grubości warstwy ceramicznej oraz na 

brzegach siecznych można zamaskować optyczne 

krawędzie i uzyskać naturalny wynik. 

  Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej z powierzchnią opakera należy nałożyć w obszarze szyjki i 

międzyzębowym (w przypadku mostów) mniejszą ilość masy IPS Style Ceram Deep Dentin i zwibrować ją. 
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Trzon zębiny należy wymodelować przy użyciu masy 

IPS Style Ceram Dentin zaznaczając jednocześnie 

kształt struktury palczastej lub najpierw wymodelować 

pełny kształt anatomiczny, a następnie zredukować go 

techniką cut-back. Technika cut-back pozwala lepiej 

kontrolować wielkość i ustawienie zębów.  

Teraz należy indywidualnie odbudować obszar brzegu 

siecznego.

Najpierw należy wymodelować talerz sieczny używając 

mas Incisal lub Opal Effect (np. OE2).

Następnie w części siecznej zęba na powierzchni 

wargowej należy umieścić masy mamelonów, 

modelując strukturę palczastą (np. light i yellow-

orange).

Aby uzyskać naturalną przezierność w części siecznej 

poniżej brzegu siecznego należy nałożyć 

indywidualnie masy Opal Effect (np. OE1). 

 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami.



45

Aby zwiększyć stopień jasności w środkowej części 

zęba należy nałożyć cienką warstwę masy Inter Incisal 

white-blue.

Aby uzyskać większą intensywność koloru (chroma)  

w obszarze przyszyjkowym należy nałożyć masy 

przezierne Cervical (np. orange-pink).

Następnie należy uzupełnić powierzchnię wargową 

masami brzegu siecznego …

… modelując powiększony obszar wargowy i brzegu 

siecznego. 

Aby uzyskać naturalny układ kolorów zaleca się 

wycienienie masy brzegu siecznego w kierunku szyjki. 
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 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami.
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Bruzdę na powierzchni wargowej należy przykryć 

masą Occlusal Dentin (np. orange).

Listwy brzeżne należy zaakcentować masą Dentin …

… a guzki oraz listwy brzeżne pokryć masą Incisal  

i Transpa.

Po zdjęciu mostu z modelu należy uzupełnić punkty 

styczne odpowiednią masą. Przed napaleniem należy 

koniecznie wykonać delikatną i staranną separację  

w obszarze międzyzębowym, nacinając masy aż do 

opakera. 

  Przy pomocy płynów IPS Build-Up Liquid allround i IPS Build-Up Liquid soft można uzyskać pożądaną stabilność mas 

ceramicznych (patrz strona 16). 
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Wymodelowane uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce zwracając uwagę na jego odpowiednie 

podparcie. 

   Wymodelowane uzupełnienie należy 

wypalić w piecu wybierając program 

Pierwsze wypalanie mas Dentin/Incisal 

(patrz parametry wypalania strona 84). 

Uzupełnienie po pierwszym wypaleniu mas Dentin/

Incisal.

Przed napaleniem zaleca się zagęszczenie i 

wygładzenie powierzchni ceramiki dużym, suchym 

pędzlem, omiatając powierzchnię uzupełnienia w 

kierunku krawędzi przyszyjkowej.

 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej. Pozwala to uniknąć 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Podstawkę z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.
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Drugie wypalanie mas Dentin/Incisal

Uzupełnienie należy opracować i dokładnie oczyścić. 

Należy to zrobić pod bieżącą wodą i przy użyciu 

wytwornicy pary.

Powierzchnię należy wypiaskować Al2O3 (50 µm) pod 

ciśnieniem 1 bar tylko wtedy, jeżeli po oczyszczeniu na 

powierzchni widoczne są jeszcze jakieś zabrudzenia.    

Przylegające części modelu (np. zęby sąsiednie, 

dośluzówkowe powierzchnie przęsła) należy 

ponownie zaizolować płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid. 

Uzupełnienie należy całkowicie osuszyć i uzupełnić 

brakujące obszary masami Dentin i Incisal. Należy przy 

tym zwrócić szczególną uwagę na przestrzenie 

międzyzębowe oraz punkty styczne. W razie potrzeby 

wykonać w obszarach międzyzębowych nieznaczne 

separacje. 

Aby uzyskać tak zwany efekt Halo należy wzdłuż 

brzegu siecznego nałożyć niewielką ilość masy Incisal 

Edge. 

Wymodelowane uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce zwracając uwagę na jego odpowiednie 

podparcie. 

 W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami.
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   Wymodelowane uzupełnienie wypalić w 

piecu wybierając program Drugie 

wypalanie mas Dentin/Incisal (patrz 

parametry wypalania strona 84). 

Jeżeli konieczne jest wypalenie kolejnych warstw 

Dentin/Incisal, należy zrobić to zgodnie z parametrami 

wypalania dla drugiego palenia mas Dentin/Incisal.

 Podstawkę z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.

Ostateczne wykończenie i przygotowanie do napalenia farb i glazury

Przy pomocy instrumentów diamentowych należy 

nadać uzupełnieniu naturalny kształt i powierzchnię – 

bruzdy rozwojowe oraz obszary wypukłe i wklęsłe.

Przy pomocy sylikonowych instrumentów 

polerujących można wstępnie wypolerować 

uzupełnienie oraz obszary, które po napaleniu glazury 

mają zyskać mocniejszy połysk (np. strona 

dośluzówkowa przęsła).
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Uwidocznienie naturalnej struktury powierzchni przy 

pomocy złotego lub srebrnego proszku. 

Gotowe, opracowane uzupełnienie…

… z naturalną fakturą powierzchni. 

 Jeżeli do kontroli 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.

  Więcej informacji na temat napalania farb i charakteryzacji oraz glazury można uzyskać w rozdziale dotyczącym 

wykańczania (patrz strona 69 – 73).



51

W
sk

az
ów

ki
 p

ra
kt

yc
zn

e 
 | 

N
ak

ła
da

ni
e 

w
ar

st
w

 c
er

am
ic

zn
yc

h 
i o

pr
ac

ow
an

ie
 | 

IP
S 

St
yl

e®  C
er

am
 –

 G
in

g
iv

a

IPS Style® Ceram – Gingiva

Przykład nakładania warstw:

4 Basic Gingiva (BG34)

3 Gingiva (G5)

7 Basic Gingiva (BG34)

6 Intensive Gingiva (IG2)

6 Intensive Gingiva (IG3)
2 Opaquer (Pink) 

5 Gingiva (BG34 + Dentin)

6 Gingiva (G5) 1 Metal  
framework 

1 2 3 4 5 6 7

Krok po kroku:
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Pierwsze wypalanie opakera 

Należy wybrać odpowiedni kolor opakera w proszku 

IPS Style Ceram Opaquer zgodny z kolorem zęba.  

W części imitującej dziąsło należy użyć masy IPS Style 

Powder opaquer Pink.

Ze słoiczka należy wyjąć ilość proszku potrzebną do 

napalenia warstwy wash i zmieszać ją na płytce z 

płynem IPS Powder Opaquer Liquid w celu uzyskania 

pożądanej konsystencji. 

Pierwszą cienką warstwę opakera (wash) należy 

nałożyć przy pomocy pędzelka na oczyszczoną 

podbudowę metalową, wetrzeć w mikroretencje  

i lekko zwibrować. Zaleca się pokrycie pędzelkiem 

zanurzonym w opakerze najpierw części uzupełnienia 

imitującej ząb, a następnie imitującej dziąsło.

Należy zwrócić uwagę, aby część imitująca ząb była 

około 1 mm dłuższa niż właściwa warstwa. Takie 

rozwiązanie pozwala uniknąć prześwitywania koloru 

dziąsła w obszarze szyjki.

   Podbudowę z nałożoną warstwą wash 

należy wypalić w piecu wybierając 

program Pierwsze wypalanie opakera 

(patrz parametry wypalania strona 84).  

Po wypaleniu i schłodzeniu podbudowy metalowej z 

opakerem należy ją oczyścić przy pomocy wytwornicy 

pary, a następnie osuszyć sprężonym, wolnym od 

resztek oleju powietrzem.

 – IPS Style Ceram Powder Opaquer należy mieszać tylko z płynem IPS Powder Opaquer Liquid.

 –  Należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza korony nie przedostały się żadne nadmiary opakera, w przeciwnym razie 

mogą pojawić się problemy z dopasowaniem uzupełnienia.

  Warunkiem prawidłowego połączenia metalu i ceramiki jest napalenie pierwszej warstwy opakera, która powinna 

być cienka (wash). W ten sposób metal zostaje całkowicie zwilżony, co powoduje powstanie mechanicznego 

zakotwiczenia i chemiczno-atomowego połączenia opakera. W tej postaci opaker (wash) tworzy warstwę łączącą 

między metalem a kolejnymi warstwami ceramiki.
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Drugie wypalanie opakera 

Do zmieszanej na płytce zaschniętej resztki opakera 

użytego do napalenia warstwy wash należy dodać 

potrzebą ilość opakera w proszku. Ponownie dodać do 

proszku odpowiednią ilość płynu, aby uzyskać 

pożądaną konsystencję. 

Drugą warstwę opakera nałożyć równomiernie na 

uzupełnienie pokrywając nim całą powierzchnię. Aby 

uzyskać dokładne oddzielenie – najpierw należy 

nałożyć opaker na część imitującą ząb, a następnie na 

część imitującą dziąsło. Należy ponownie zwrócić 

uwagę, aby część imitująca ząb była około 1 mm 

dłuższa niż właściwa warstwa. Takie rozwiązanie 

pozwala uniknąć prześwitywania koloru dziąsła  

w obszarze szyjki.

   Podbudowę pokrytą dokładnie 2. warstwą 

opakera należy wypalić w piecu wybierając 

program Drugie wypalanie opakera 

(patrz parametry wypalania strona 84). 

Po wypaleniu warstwa IPS Style Ceram Powder 

Opaquer powinna dokładnie pokrywać powierzchnię 

uzupełnienia tworząc matowo-aksamitną powłokę. 

Podbudowa powinna być całkowicie pokryta 

opakerem w obszarach licowania.

Przed kolejnym nałożeniem ceramiki należy dokładnie 

oczyścić podbudowę pokrytą opakerem używając 

wytwornicy pary. 

 –  IPS Style Ceram Powder Opaquer można nakładać na uzupełnienie przy pomocy instrumentu szklanego lub 

ceramicznego. Oczywiście można w tym celu użyć także pędzelka.

 –  W razie potrzeby można przed nałożeniem drugiej warstwy opakera dokonać modyfikacji kolorystycznych 

w określonych miejscach (np. w obszarze szyjki, brzegu siecznego, powierzchni zwarciowych lub od strony 

podniebienia) używając w tym celu masy IPS Style Ceram Intensiv Powder Opaquer (patrz strona 39). 
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Pierwsze wypalanie mas Dentin i Incisal

Przed nałożeniem warstw Dentin i Incisal należy 

zaimpregnować i zaizolować model. Zapobiega to 

przywieraniu masy ceramicznej do modelu lub jej 

wysychaniu. Aby zaimpregnować kikuty gipsowe oraz 

części modelu gipsowego mające kontakt z ceramiką 

należy użyć IPS Model Sealer. 

W obszarze przęseł i dziąsła należy dodatkowo 

zaizolować model płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Najpierw należy podścielić obszar dośluzówkowy masą  

IPS Style Ceram Gingiva (np. G5). 

Następnie należy indywidualnie wymodelować część 

uzupełnienia w kolorze zęba. 

Potem należy uzupełnić obszary w kolorze dziąsła 

masami IPS Style Ceram Gingiva (np. BG34).

Po zdjęciu mostu z modelu należy uzupełnić punkty 

styczne odpowiednimi masami. Przed napaleniem 

należy koniecznie wykonać delikatną i staranną 

separację w obszarze międzyzębowym, nacinając 

masy aż do opakera.

Przed napaleniem zaleca się zagęszczenie i 

wygładzenie powierzchni ceramiki dużym, suchym 

pędzlem omiatając powierzchnię uzupełnienia w 

kierunku krawędzi przyszyjkowej.

  Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej z powierzchnią opakera należy nałożyć w obszarze szyjki  

i międzyzębowym (w przypadku mostów) mniejszą ilość masy IPS Style Ceram Deep Dentin i zwibrować ją. 

  Przy pomocy płynów IPS Build-Up Liquid allround i IPS Build-Up Liquid soft można uzyskać pożądaną stabilność mas 

ceramicznych (patrz strona 16). 
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Uzupełnienie po pierwszym wypalaniu mas  

Dentin/Incisal

  Uzupełnienie z nałożonymi warstwami 

ceramiki należy umieścić na podstawce, 

zwracając uwagę na odpowiednie 

podparcie konstrukcji i wypalić w piecu 

wybierając program Pierwsze wypalanie 

mas Dentin/Incisal (patrz parametry 

wypalania strona 84). 

 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej, unikając w ten sposób 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Podstawkę z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.

 –  Część uzupełnienia imitującą dziąsło pokrytą masami IPS Style Ceram należy – podobnie jak warstwy imitujące 

ząb – podeprzeć odpowiednio podbudową metalową. 
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Drugie wypalanie mas Dentin/Incisal

Uzupełnienie należy opracować i dokładnie oczyścić. 

Należy to zrobić pod bieżącą wodą i przy użyciu 

wytwornicy pary. 

Powierzchnię należy wypiaskować Al2O3 (50 µm) pod 

ciśnieniem 1 bar tylko wtedy, jeżeli po oczyszczeniu na 

powierzchni widoczne są jeszcze jakieś zabrudzenia.    

Przylegające części modelu (np. zęby sąsiednie, 

powierzchnie dośluzówkowe przęsła) należy 

ponownie zaizolować płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Uzupełnienie należy całkowicie osuszyć i uzupełnić 

najpierw brakujące obszary dziąsła masami IPS Style 

Ceram Gingiva (np. BG34).

Następnie należy uzupełnić brakujące obszary  

w kolorze zęba używając w tym celu odpowiednich 

mas. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzenie 

międzyzębowe oraz punkty styczne. W razie potrzeby 

wykonać w obszarach międzyzębowych nieznaczne 

separacje. 

Teraz należy wykonać indywidualną charakteryzację 

krawędzi dziąsłowej (np. mieszaniną dentyny i masy 

BG34), …

… wędzidełka warg i policzków masami IPS Style 

Ceram Gingiva (np. IG2, IG3 i IG5).
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Następnie należy uzupełnić część uzupełnienia  

w kolorze dziąsła masami IPS Style Ceram Gingiva  

(np. BG34). 

 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej, w ten sposób można uniknąć 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Sztyft z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.

 –  Część uzupełnienia imitującą dziąsło pokrytą masami IPS Style Ceram należy – podobnie jak warstwy imitujące 

ząb – podeprzeć odpowiednio podbudową metalową. 

 – W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami. 

Uzupełnienie umieścić na podstawce i upewnić się, że 

jest stabilne.

   Wymodelowane uzupełnienie należy 

wypalić w piecu wybierając program 

Drugie wypalanie mas Dentin/Incisal 

(patrz parametry wypalania strona 84).

Jeżeli konieczne jest wypalenie kolejnych warstw 

Dentin/Incisal, należy zrobić to zgodnie z parametrami 

wypalania dla Drugiego wypalania mas Dentin/

Incisal.
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 Jeżeli do kontroli użyto złotego lub srebrnego proszku, 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.

Ostateczne wykończenie i przygotowanie do napalenia farb i glazury

Na koniec należy ostatecznie opracować zarówno 

część imitującą ząb jak i część imitującą dziąsło.

Przy pomocy instrumentów diamentowych należy 

nadać uzupełnieniu naturalny kształt i powierzchnię – 

bruzdy rozwojowe, miejsca wypukłe i wklęsłe oraz 

strukturę skórki pomarańczy w obszarze dziąsła.

Przy pomocy sylikonowych instrumentów 

polerujących można wstępnie wypolerować 

uzupełnienie oraz obszary, które po napaleniu glazury 

mają zyskać mocniejszy połysk (np. strona 

dośluzówkowa przęsła).

Gotowe, opracowane uzupełnienie…

… z naturalną strukturą powierzchni. 

  Więcej informacji na temat napalania farb i charakteryzacji oraz glazury można uzyskać w rozdziale dotyczącym 

wykańczania (patrz strona 69 – 73).
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IPS Style® Ceram – licówki

W tym rozdziale przedstawiono krok po kroku wykonanie licówek techniką nakładania warstw na kikutach z masy ogniotrwałej.

   Podczas wykonywania licówek zalecane jest stosowanie krótszych etapów roboczych – korzystne jest 

przeprowadzenie wielu wypaleń.

 –  Przed każdym etapem roboczym model kikuta z masy ogniotrwałej należy umieścić na około 5 – 10 minut  

w wodzie destylowanej.

 – W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami. 

Przykład nakładania warstw:

Opal Effect  

Mamelon

Incisal Edge 

Deep Dentin, Dentin, 

Incisal lub Transpa

Inter Incisal  

Dentin 

Incisal

Dentin + 

np. Occlusal Dentin 

Cervical Transpa 
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Przygotowanie modelu

Należy powielić model roboczy lub pojedyncze kikuty, 

a następnie odlać je z dostępnej na rynku masy 

osłaniającej, np. BegoForm® firmy Bego, Cosmotech 

VEST firmy GC (przestrzegać wytycznych producenta 

mas). 

  –  Modele kikutów z masy ogniotrwałej 

powinny być maksymalnie małe, aby 

zminimalizować ich wpływ na proces 

wypalania. 

 –  Prawidłowe opracowanie i przygotowanie 

kikutów z masy ogniotrwałej ma wpływ na 

jakość licówek!

 

Napalanie warstwy wash

Po odgazowaniu i wypaleniu kikutów z masy 

ogniotrwałej należy je nawilżyć. Do napalania warstwy 

wash można użyć mas Deep Dentin, Dentin, Incisal lub 

Transpa. Masy ceramiczne IPS Style należy zmieszać  

z płynem IPS Buid-Up Liquid allround/soft lub  

IPS Ivocolor Mixing Liquid allround/long life. Następnie 

należy nałożyć cienką, ale dokładnie pokrywającą 

oszlifowane obszary zęba warstwę przygotowanej 

masy i całość wypalić.

 Parametry napalania warstwy wash dla 

licówek patrz strona 84.

Napalanie obszaru przyszyjkowego

Do wymodelowania obszaru przyszyjkowego należy 

użyć mieszaniny mas IPS Style Ceram Dentin i np. 

Occlusal Dentin Brown zmieszanych z płynem  

IPS Buid-Up Liquid allround/soft.

 Parametry napalania obszaru 

przyszyjkowego dla licówek patrz  

strona 84. 

Napalanie mas Dentin/Impulse

Warstwy wewnętrzne nakładane są zgodnie  

z naturalnymi wskazówkami. Stosuje się tu masy 

dentyny i masy specjalne. Dzięki indywidualnemu 

nałożeniu mas Impulse można uzyskać efekt struktury 

palczastej, efekt opalizujący i przezierny.  

 Parametry napalania mas Dentin/Impulse 

dla licówek patrz strona 84. 
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Napalanie masy Incisal

Następnie należy nałożyć i wypalić zewnętrzną 

warstwę szkliwa. 

Jeżeli to konieczne, można przeprowadzić dodatkowe 

wypalenia korekcyjne stosując te same parametry 

napalania.

 Parametry wypalania masy Incisal dla 

licówek patrz strona 84. 

Ostateczne wykończenie i przygotowanie do 

napalenia farb i glazury

Na koniec należy nadać licówkom naturalny kształt 

oraz strukturę używając instrumentów diamentowych. 

W celu lepszego uwidocznienia struktury powierzchni 

należy użyć srebrnego lub złotego proszku. 

Wypalanie farb i glazury

Przed nałożeniem glazury należy dokładnie oczyścić 

powierzchnię uzupełnienia przy pomocy wytwornicy 

pary. Po osuszeniu uzupełnienia należy nałożyć na 

powierzchnię ceramiki glazurę IPS Ivocolor i całość 

wypalić (patrz strony 72 – 73). Jeżeli to konieczne, 

można dokonać indywidualnej charakteryzacji 

uzupełnienia masami IPS Ivocolor Essence/Shade 

(patrz strona 70 – 71). 

Farby można wypalić również przed wypaleniem 

glazury.

 Parametry wypalania farb i glazury dla 

licówek patrz strona 84. 

Uwalnianie licówek ceramicznych

Większe ilości materiału, z którego wykonano kikuty 

należy usunąć przy pomocy tarczy. Następnie licówki 

od środka należy wypiaskować piaskiem polerującym 

firmy Ivoclar Vivadent, ciśnieniem około 1 bar.

W
sk

az
ów

ki
 p

ra
kt

yc
zn

e 
 | 

N
ak

ła
da

ni
e 

w
ar

st
w

 c
er

am
ic

zn
yc

h 
i o

pr
ac

ow
an

ie
 | 

IP
S 

St
yl

e®  C
er

am
 –

 li
có

w
ki

Przygotowanie licówek do mocowania adhezyjnego opisano na stronie 80. 
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IPS Style® Ceram One – technika jednej warstwy

Przykład nakładania warstw:

Krok po kroku:

2 Opaquer 

3 Ceram One

1 Podudowa 
metalowa

2 31
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Pierwsze wypalanie opakera   

Należy wybrać odpowiedni kolor opakera w proszku 

IPS Style Ceram Opaquer zgodny z kolorem zęba.

Ze słoiczka należy wyjąć ilość proszku potrzebną do 

napalenia warstwy wash i zmieszać ją na płytce z 

płynem IPS Powder Opaquer Liquid w celu uzyskania 

pożądanej konsystencji. 

Pierwszą cienką warstwę opakera (wash) należy 

nałożyć przy pomocy pędzelka na oczyszczoną 

podbudowę metalową, wetrzeć w mikroretencje i 

lekko zwibrować.

   Podbudowę z nałożoną warstwą wash 

wypalić w piecu wybierając program 

Pierwsze wypalanie opakera (patrz 

parametry wypalania strona 84).  

Po wypaleniu i schłodzeniu podbudowy metalowej  

z opakerem należy ją oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary, a następnie osuszyć sprężonym, 

wolnym od resztek oleju powietrzem. 

 – IPS Style Ceram Powder Opaquer należy mieszać tylko z płynem IPS Powder Opaquer Liquid.

 –  Należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza korony nie przedostały się żadne nadmiary opakera, w przeciwnym razie 

mogą pojawić się problemy z dopasowaniem uzupełnienia.

  Warunkiem prawidłowego połączenia metalu i ceramiki jest napalenie pierwszej warstwy opakera (wash), która 

powinna być cienka. W ten sposób metal zostaje całkowicie zwilżony, co powoduje powstanie mechanicznego 

zakotwiczenia i chemiczno-atomowego połączenia opakera. W tej postaci (wash) opaker  tworzy warstwę łączącą 

między metalem a kolejnymi warstwami ceramiki.
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Drugie wypalanie opakera    

Do zmieszanej na płytce, zaschniętej resztki opakera 

użytego do napalenia warstwy wash należy dodać 

potrzebą ilość opakera w proszku. Ponownie dodać do 

proszku odpowiednią ilość płynu, aby uzyskać 

pożądaną konsystencję. 

Drugą warstwę opakera należy nałożyć równomiernie 

na uzupełnienia pokrywając nim całą powierzchnię. 

Najlepiej sprawdzają się tu pędzelki lub instrumenty 

ceramiczne z kulką. 

Proszek IPS Style Ceram Powder Opaquer oraz płyn  

IPS Powder Opaquer Liquid nadają się także do 

nakładania metodą natryskową. Mieszanina proszku  

i płynu powinna mieć bardziej rzadką konsystencję, 

należy ją indywidualnie dopasować do danego 

systemu natryskowego. Należy przestrzegać 

wytycznych producenta systemu natryskowego. 

   Podbudowę pokrytą dokładnie 2 warstwą 

opakera należy wypalić w piecu wybierając 

program Drugie wypalanie opakera 

(patrz parametry wypalania strona 84). 

Po wypaleniu warstwa IPS Style Ceram Powder 

Opaquer powinna dokładnie pokrywać powierzchnię 

uzupełnienia tworząc matowo-aksamitną powłokę.

Podbudowa powinna być całkowicie pokryta 

opakerem w obszarach licowania. Przed kolejnym 

nałożeniem ceramiki należy dokładnie oczyścić 

podbudowę pokrytą opakerem używając wytwornicy 

pary. 

  –  IPS Style Ceram Powder Opaquer można nakładać na uzupełnienie przy pomocy instrumentu szklanego lub 

ceramicznego. Oczywiście można w tym celu użyć także pędzelka lub zastosować metodę natryskową.

 –  W razie potrzeby można przed nałożeniem drugiej warstwy opakera dokonać modyfikacji kolorystycznych 

w określonych miejscach (np. w obszarze szyjki, brzegu siecznego, powierzchni zwarciowych lub od strony 

podniebienia) używając w tym celu masy IPS Style Ceram Intensiv Powder Opaquer (patrz strona 39). 
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Pierwsze wypalanie masy IPS Style® Ceram One 

Przed nałożeniem warstwy IPS Style® Ceram One 

należy zaimpregnować model. Zapobiega to 

przywieraniu masy ceramicznej do modelu lub jej 

wysychaniu. Aby zaimpregnować kikuty gipsowe oraz 

części modelu gipsowego mające kontakt z ceramiką 

należy użyć IPS Model Sealer. 

W obszarze przęseł należy dodatkowo zaizolować 

model płynem IPS Ceramic Separating Liquid.

Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej 

z powierzchnią opakera, należy w obszarze 

przyszyjkowym, międzyzębowym i w razie potrzeby na 

powierzchni podniebiennej i zwarciowej  nałożyć 

niewielką ilość masy ceramicznej i zwibrować ją.

Następnie obszar dośluzówkowy przęsła należy 

podścielić masą IPS Style Ceram One i umieścić 

podbudowę na modelu. 

Teraz należy nadać uzupełnieniu pełny kształt 

anatomiczny używając masy One. 

Należy pamiętać, aby wymodelowane uzupełnienie 

było nieco większe, co pozwoli na uzyskanie właściwej 

wielkości po wypaleniu.  

Po zdjęciu mostu z modelu należy uzupełnić punkty 

styczne masą One. Przed napaleniem należy 

koniecznie wykonać delikatną i staranną separację  

w obszarze międzyzębowym, nacinając masy aż do 

opakera. 

  Przy pomocy płynów IPS Build-Up Liquid allround i IPS Build-Up Liquid soft można uzyskać pożądaną stabilność mas 

ceramicznych (patrz strona 16). 

  Aby uzyskać optymalne połączenie masy ceramicznej z powierzchnią opakera, należy w obszarze przyszyjkowym 

i międzyzębowym (w przypadku mostów) nałożyć niewielką ilość masy ceramicznej IPS Style Ceram One i ją lekko 

zwibrować.
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Przed napaleniem zaleca się zagęszczenie  

i wygładzenie powierzchni ceramiki dużym, suchym 

pędzlem, omiatając powierzchnię uzupełnienia  

w kierunku krawędzi przyszyjkowej.

Uzupełnienie z nałożonymi warstwami ceramiki należy 

umieścić na podstawce, zwracając uwagę na 

odpowiednie podparcie konstrukcji.

   Wymodelowane uzupełnienie wypalić  

w piecu wybierając program Wypalanie 

masy One (patrz parametry wypalania 

strona 84). 

 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej, unikając w ten sposób 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Podstawkę z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.
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 –  Aby zwilżyć zmieszane lub nałożone już masy należy użyć wody destylowanej, unikając w ten sposób 

nagromadzenia składników organicznych.

 –  Sztyft z uzupełnieniem należy umieścić/wyjąć z pieca dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy i po sygnale 

dźwiękowym.

Drugie wypalanie masy IPS Style® Ceram One 

Uzupełnienie należy opracować i dokładnie oczyścić. 

Należy to zrobić pod bieżącą wodą i przy użyciu 

wytwornicy pary.

Powierzchnię należy wypiaskować Al2O3 (50 µm) pod 

ciśnieniem 1 bar tylko wtedy, jeżeli po oczyszczeniu na 

powierzchni widoczne są jeszcze jakieś zabrudzenia.    

Przylegające części modelu (np. zęby sąsiednie, 

powierzchnie dośluzówkowe przęsła) należy 

ponownie zaizolować płynem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

Uzupełnienie należy całkowicie osuszyć i uzupełnić 

brakujące obszary. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na przestrzenie międzyzębowe oraz punkty 

kontaktowe. W razie potrzeby wykonać w obszarach 

międzyzębowych lekkie separacje. 

Wymodelowane uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce zwracając uwagę na jego odpowiednie 

podparcie. 

   Wymodelowane uzupełnienie wypalić w 

piecu wybierając program Drugie 

wypalanie masy One (patrz parametry 

wypalania strona 84). 

Jeżeli konieczne jest wypalenie kolejnych warstw  

IPS Style® Ceram One, należy zrobić to zgodnie  

z parametrami wypalania dla drugiego wypalania 

masy One.
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 Jeżeli do kontroli użyto złotego lub srebrnego proszku, 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.

Ostateczne wykończenie i przygotowanie do napalenia farb i glazury

Na koniec należy ostatecznie opracować uzupełnienie.

Przy pomocy instrumentów diamentowych należy 

nadać uzupełnieniu naturalny kształt i powierzchnię – 

bruzdy rozwojowe oraz miejsca wypukłe i wklęsłe.

Przy pomocy sylikonowych instrumentów 

polerujących można wstępnie wypolerować 

uzupełnienie oraz obszary, które po napaleniu glazury 

mają zyskać mocniejszy połysk (np. strona 

dośluzówkowa przęsła).

Gotowe, opracowane uzupełnienie…

… z naturalną strukturą powierzchni. 

  Więcej informacji na temat napalania farb i charakteryzacji oraz glazury można uzyskać w rozdziale dotyczącym 

wykańczania (patrz strona 69 – 73).
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IPS Ivocolor  

IPS Ivocolor to uniwersalny zestaw farb i glazur przeznaczony do indywidualnego barwienia i charakteryzacji materiałów 

ceramicznych. Materiał jest dostosowany do ceramiki licującej (technika warstwowa), tłoczonej i CAD firmy Ivoclar Vivadent oraz 

tlenku cyrkonu firmy Wieland Dental. Optymalna temperatura spiekania nowoczesnego szkła umożliwia uzyskanie doskonałego 

wyniku estetycznego, niezależnie od podbudowy ceramicznej. 

Nowy skład past został dopracowany w zakresie metody aplikacji i wyniku wypalenia. Żelową strukturę past można modyfikować 

rozcieńczając je aż do uzyskania optymalnej konsystencji, 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.

Stosunki mieszania: IPS Ivocolor Essence są intensywnie barwione, dlatego można je dodawać do mas podstawowych tylko  

w niewielkiej ilości (maks. 5%).

Szczegółowe informacje na temat stosowania mas IPS Ivocolor Shade i Essence można znaleźć w instrukcji użytkowania IPS Ivocolor. 

Wskazówki praktyczne 

Wykańczanie
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Napalanie farb i charakteryzacji  

Uzupełnienie należy dokładnie oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary i osuszyć sprężonym, wolnym od 

resztek oleju powietrzem.  

Wyjąć potrzebną ilość masy IPS Ivocolor Shade  

i zmieszać z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid 

allround lub longlife do uzyskania pożądanej 

konsystencji. 

Masę IPS Ivocolor Shade należy nałożyć w obszarze 

szyjki i trzonu zęba. Przy pomocy kolornika sprawdzić 

odcień uzupełnienia.

Jeżeli konieczne jest wykonanie niewielkich korekt, 

można je przeprowadzić bezpośrednio z napalaniem 

glazury. W przypadku większych korekt należy nałożyć 

farby i wypalić je osobno przed napaleniem glazury. 

IPS Ivocolor Shade

Pasty IPS Ivocolor Shade przeznaczone są do barwienia. Najczęściej stosuje się je na powierzchni uzupełnienia.  
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 – Unikać nagromadzenia płynu w jednym miejscu i nakładania zbyt grubych warstw farb. 

 – Bardziej intensywny kolor można uzyskać nakładając ponownie farby, nie należy nakładać jednej grubszej warstwy. 

 –  Jeżeli pożądany kolor nie jest jeszcze prawidłowy, należy ponownie nałożyć i wypalić farby używając tych samych 

parametrów wypalania.

– Masy IPS Ivocolor Shade oraz IPS Ivocolor Essence można mieszać ze sobą. Aby uzyskać pożądaną konsystencję można użyć 

płynu IPS Ivocolor Mixing Liquid allround/longlife. 

– IPS Ivocolor Essence fluid należy stosować tylko w połączeniu z IPS Ivoclor Essence. 

– Wysuszony IPS Ivoclor Essence należy zwilżać przy pomocy IPS Ivocolor Mixing Liquid allround or longlife.

IPS Ivocolor Essence

Masy IPS Ivocolor Essence są przeznaczone do indywidualnej charakteryzacji uzupełnienia. W tym rozdziale omówiono 

powierzchniowe pokrywanie uzupełnienia masami IPS Ivocolor Essence. Szczegółowe informacje na temat stosowania mas  

IPS Ivocolor Essence można znaleźć w instrukcji użytkowania IPS Ivocolor.

Uzupełnienie należy dokładnie oczyścić przy pomocy 

wytwornicy pary i osuszyć sprężonym, wolnym od 

resztek oleju powietrzem. 

Ze słoiczka należy wyjąć odpowiednią ilość masy 

Essence i w zależności od pożądanej konsystencji 

zmieszać ją z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid 

allround/long life lub Essence Fluid. 

Następnie nałożyć na powierzchnię ceramiki masę  

IPS Ivocolor Essence wykonując indywidualną 

charakteryzację np. przebarwienia lub …

… plamy w szkliwie.

  Farby można wypalić oddzielnie w piecu 

wybierając program do wypalania farb 

(patrz parametry wypalania strona 84). 

Jeżeli korekty koloru i charakteryzacje są nieznaczne, 

można je przeprowadzić razem z wypalaniem glazury. 
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Wypalanie glazury

W przypadku glazury można wybrać jedną z możliwości, w zależności od sposobu pracy:

– Napalanie glazury przy użyciu masy IPS Ivocolor dla uzyskania uzupełnień o wysokim połysku.

- Napalanie glazury przy użyciu niewielkiej ilości masy IPS Ivocolor dla uzyskania uzupełnień o aksamitnym połysku.

- Napalanie glazury i jednoczesne korygowanie przy użyciu mas IPS Style Ceram Add-On (patrz strona 74 – 75).

Uzupełnienie należy dokładnie oczyścić wytwornicą 

pary i osuszyć sprężonym, wolnym od resztek oleju 

powietrzem. 

Ze słoiczka wyjąć odpowiednią ilość masy IPS Ivocolor 

Glaze Powder/FLUO lub Glaze Paste/FLUO i zmieszać  

z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid allround lub 

longlife. 

Następnie przy pomocy pędzelka dokładnie nałożyć 

glazurę. 

  Na nałożonej glazurze można dokonać 

nieznacznych korekt kolorystycznych przy 

pomocy mas IPS Ivocolor Shade i/lub 

Essence i wypalić całość w piecu 

wybierając program do wypalania glazury 

(patrz parametry wypalania strona 84). 

Wynik: Powierzchnia o wysokim połysku ze 

nieznacznie zaznaczoną strukturą. 

 –  Stopień połysku pokrytej glazurą powierzchni jest uzależniony od konsystencji glazury i nałożonej ilości, a nie od 

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

 - Kolejne wypalanie glazury należy przeprowadzić stosując takie same parametry wypalania.

Wariant 1 – wypalanie glazury przy użyciu masy glazury

 Płyn IPS Ivocolor Essence Fluid nie jest przeznaczony do rozcieńczania. 
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Wariant 2 – wypalanie glazury przy pomocy niewielkiej ilości masy

Uzupełnienie należy dokładnie oczyścić wytwornicą 

pary i osuszyć sprężonym, wolnym od resztek oleju 

powietrzem. 

Ze słoiczka wyjąć odpowiednią ilość masy IPS Ivocolor 

Glaze Powder/FLUO lub Glaze Paste/FLUO i zmieszać  

z płynem IPS Ivocolor Mixing Liquid allround lub 

longlife. 

Następnie nałożyć cienką warstwę glazury i w razie 

potrzeby wykonać korektę koloru lub indywidualną 

charakterystykę. 

  Uzupełnienie umieścić na podstawce typu 

plaster miodu i wypalić w piecu wybierają 

program do wypalania glazury (patrz 

parametry wypalania strona 84). 

Po wypaleniu można dopasować stopień połysku 

uzupełnienia do sytuacji w jamie ustnej poprzez 

polerowanie przy pomocy gumek, krążków filcowych  

i pumeksu.

Wynik: Naturalnie wyglądające uzupełnienie z 

aksamitnie połyskującą powierzchnią i wyraźnie 

zaznaczoną strukturą. 

 Płyn IPS Ivocolor Essence Fluid nie jest przeznaczony do rozcieńczania. 
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Wypalanie mas korekcyjnych (Add-On)

Często przed lub po wykończeniu uzupełnienia zachodzi konieczność wykonania małych korekt, jak np. punktów stycznych, 

podparcia przęsła, dopasowania brzegu ceramicznego. Dla poszczególnych zadań dostępne są różne masy ceramiczne:

–  IPS Style Ceram Add-On Margin – razem z glazurą, temperatura wypalania  750°C

–  IPS Style Ceram Add-On Dentin – razem z glazurą, temperatura wypalania  750°C

–  IPS Style Ceram Add-On Incisal – razem z glazurą, temperatura wypalania  750°C

–  IPS Style Ceram Add-On Bleach – razem z glazurą, temperatura wypalania  750°C

–  IPS Style Ceram Add-On 690°C – po wypaleniu glazury, temperatura wypalania 690°C

Korygowanie stopnia wraz z wypalaniem glazury (Add-On Margin)

Aby dokonać ewentualnych korekt w obszarze stopnia można użyć mas IPS Style Ceram Add-On Margin o odcieniu lekko 

chromatycznym, które mogą być napalane razem z glazurą. 

 –  Po wypaleniu korekcyjnym należy opracować uzupełnienie przy pomocy instrumentów przeznaczonych do 

polerowania ceramiki Add-On (np. gumek do polerowania).

 – W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami. 

Przed ostatecznym skorygowaniem stopnia 

ceramicznego należy jeszcze raz zaizolować obszar 

stopnia nakładając płyn IPS Margin Sealer i IPS Ceramic 

Separating Liquid. 

Masę IPS Style Ceram Add-On Margin należy zmieszać 

z płynem IPS Margin Build Up Liquid i nałożyć na 

brakujące obszary stopnia. Po wysuszeniu należy 

ostrożnie zdjąć uzupełnienie z kikuta.

  Następnie uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce typu plaster miodu i wypalić w 

piecu wybierając program Do napalania 

glazury (Add-On z wypaleniem glazury) 

(patrz parametry wypalania strona 84). 
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Napalanie mas korekcyjnych razem z glazurą (Add-On Dentin, Add-On Incisal, Add-On Bleach)

Aby wykonać ewentualne korekty np. punktów stycznych lub części dośluzówkowej przęsła można wykorzystać trzy specjalne masy 

o różnym stopniu nieprzezierności IPS Style Ceram Add-On Dentin, IPS Style Ceram Add-On Incisal i IPS Style Ceram Add-On Bleach, 

które można napalać razem z glazurą lub niewielką ilością glazury. 

IPS Style Ceram Add-On Dentin, Add-On Incisal  

i Add-On Bleach należy zmieszać z płynem IPS Build-

Up Liquid allround lub soft i po nałożeniu glazury 

uzupełnić nimi określone miejsca. Jeżeli korekta 

wykonywana jest w miejscu mającym bezpośredni 

kontakt z powierzchnią gipsu, wówczas należy je 

wcześniej pokryć izolatorem IPS Ceramic Separating 

Liquid.

  Następnie uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce typu plater miodu i wypalić  

w piecu wybierając program do napalania 

glazury (Add-On z wypaleniem glazury) 

(patrz parametry napalania strona 84).

Napalanie mas korekcyjnych po wypaleniu glazury (Add-On 690°C)

Aby wykonać ewentualne korekty po napaleniu glazury np. punkty styczne można użyć masy IPS Style Ceram Add-On 690 ˚C, 

specjalnej przeziernej masy korekcyjnej o niskiej temperaturze wypalania 690 ˚C.

Masę IPS Ceram Add-On 690 ˚C należy zmieszać  

z płynem IPS Buid-Up Liquid allround lub soft  

i uzupełnić nią brakujące obszary uzupełnienia. 

  Następnie uzupełnienie należy umieścić na 

podstawce typu plater miodu i wypalić  

w piecu wybierając program do napalania 

mas korekcyjnych Add-On po napalaniu 

glazury (patrz parametry napalania strona 

84). 

 –  Po wypaleniu korekcyjnym uzupełnienie należy opracować przy pomocy instrumentów przeznaczonych do 

polerowania ceramiki Add-On (np. gumek do polerowania).

 – W celu lepszej widoczności poszczególne masy zostały zabarwione spalającymi się pigmentami. 

 Po wypaleniu korekcyjnym uzupełnienie należy opracować przy pomocy instrumentów przeznaczonych do 

polerowania ceramiki Add-On (np. gumek do polerowania).
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IPS Style Ceram – standardowa technika licowania 

IPS Style Ceram – indywidualna technika licowania
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IPS Style Ceram One – technika jednej warstwy

IPS Style Ceram – Gingiva

IPS Style Ceram – licówki
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Informacje ogólne 

Informacje ważne i przydatne

Pytania i odpowiedzi 

Czy materiał IPS Style Ceram można używać także do 

licowania podbudów wykonywanych techniką galwanizacji?

Tak. Materiałem IPS Style Ceram można licować także podbudowy 

wykonane w technice galwanizacji. Należy używać opakera o niskiej 

topliwości IPS Style Opaquer o temperaturze wypalania 870 ˚C.

Ważne: Należy przestrzegać zaleceń producenta danego systemu 

galwanicznego.

Czy połysk można uzyskać bez napalania glazury (self-

glazing technique)?

Aby uzyskać połysk należy napalić niewielką ilość masy IPS Ivocolor 

Glaze.

W zależności od pożądanego stopnia połysku można wybrać jeden 

z dwóch wariantów:

–  Wariant 1 – napalanie glazury z użyciem masy glazury dla 

uzyskania dużego połysku z nieznacznie zaznaczoną strukturą 

powierzchni. 

–  Wariant 2 – napalanie glazury z użyciem nieznacznej ilości masy 

glazury dla uzyskania matowo-aksamitnego połysku z wyraźnie 

zaznaczoną strukturą powierzchni.

 

Czy materiałem IPS Style Ceram można licować także 

wkłady koronowe (inlay), korony częściowe lub mosty 

kotwiczone na wkładach koronowych o podbudowie 

metalowej?  

Tak. Pod warunkiem przestrzegania minimalnych grubości warstw.

Ważne: Przejście uzupełnienia w naturalne tkanki zęba (np. inlay/

korona częściowa) musi znajdować się zawsze w metalu.

Czy przed napaleniem glazury konieczne jest mechaniczne 

wypolerowanie powierzchni ceramiki?

Nie. Nie ma potrzeby mechanicznego polerowania powierzchni 

ceramiki, o ile glazura zostanie prawidłowa napalona z użyciem 

mas IPS Ivocolor.

W jaki sposób można zwiększyć zwilżalność uzupełnienia 

przed napaleniem farb i glazury?

Zwilżalność powierzchni można zwiększyć poprzez lekkie 

piaskowanie Al2O3 (typ 100 µm/maks. 1 bar) lub pocieranie 

powierzchni wilgotnym proszkiem ceramicznym lub pumeksem. 

Zwilżalność ma istotne znaczenie dla jednolitego nałożenia mas 

Shade, Essence i glazury. 

Czy materiał IPS Style Ceram można stosować także do 

licowania stopów innych producentów niż Ivoclar Vivadent?

Tak. Materiałem IPS Style Ceram można licować także stopy innych 

producentów, których WRC wynosi od 13,8-15,2x10-6/K (25-500 ˚C).

Ważne: Stopy innych wytwórców należy opracowywać 

uwzględniając zalecenia danego producenta.

Czy masy IPS Style Ceram Add-On można mieszać z masami 

IPS Style Ceram?

Nie ma potrzeby mieszania mas Add-On i mas IPS Style Ceram ze 

względu na szeroką ofertę mas IPS Style Ceram Add-On – Add-On 

Margin i Add-On 690 ˚C.

Ważne: Mieszanie mas Add-On z masami IPS Style Ceram powoduje 

niekontrolowane zmiany temperatury wypalania i w niektórych 

warunkach wpływa niekorzystnie na stabilność wypalania w 

przypadku wielokrotnego palenia.

Na co należy zwrócić uwagę używając pieców innych 

producentów?

Piece innych producentów charakteryzują się innym sposobem 

działania (programowanie) niż piece firmy Ivoclar Vivadent (np. czas 

suszenia wstępnego, przyrost temperatury itp.). W związku z tym 

należy dopasować parametry napalania do rodzaju pieca. 

Ważne: Należy przestrzegać zaleceń producentów poszczególnych 

pieców.
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Jakiego płynu należy używać do ponownego zwilżenia mas 

IPS Style Ceram?

Aby ponownie zwilżyć masy IPS Style Ceram na płytce do mieszania 

należy używać wody destylowanej. Ponowne użycie płynu do 

modelowania powoduje zwiększenie składników organicznych, co 

może być przyczyną powstania szarych przebarwień po wypaleniu 

ceramiki.

 

W jaki sposób można uniknąć skurczu ceramiki, przede 

wszystkim w przypadku dużych mostów i konstrukcji na 

implantach? 

Zasadniczo zbyt dużą ilość miejsca należy skompensować poprzez 

odpowiednie wymodelowanie podbudowy. Jeżeli jednak miejsca jest 

nadal zbyt dużo, wówczas należy przeprowadzić wypalanie 

pośrednie używając mas Deep Dentin lub Dentin, aby skurcz rozłożył 

się na dwa wypalania. Zapewnia to przede wszystkim prawidłową 

pozycję mas Impulse po drugim wypaleniu.

Czy w przypadku stopów metali nieszlachetnych zalecane 

jest użycie bondu?

Nie. Opaker IPS Style Ceram Powder Opaquer zapewnia optymalne 

połączenie między metalem a ceramiką, niezależnie do składu 

stopu. 

Czy materiał IPS Style Ceram przylega tak samo dobrze do 

opakera o wysokiej temperaturze wypalania jak do opakera 

o niskiej temperaturze wypalania? 

Tak. Pomimo znacznej różnicy w temperaturze wypalania pomiędzy 

opakerem a kolejnymi masami ceramicznymi opaker zapewnia 

dobre połączenia. Dzieje się tak dzięki nowemu składowi mas 

ceramicznych i opakera.

Kiedy zalecane jest powolne schładzanie?

Jeżeli przestrzegany jest wymagany kształt podbudowy oraz 

zalecane grubości ceramiki wynoszące maks. 1,5 mm, wówczas 

ceramikę IPS Style można napalać na wszystkie stopy o WRC od 

13,8-15,2x10-6/K (25 – 500 ˚C) bez konieczności stosowania 

powolnego schładzania.

Jeżeli grubość warstw ceramicznych jest większa niż 1,7 mm lub na 

podbudowy metalowe nakładane są jeszcze grubsze warstwy 

ceramiki niż te zalecane w instrukcji, wówczas korzystne jest 

stosowanie powolnego schładzania stopów metali nieszlachetnych 

oraz stopów o wyższym WRC. 

Dlaczego dostępny jest opaker o niskiej i wysokiej 

temperaturze napalania? 

Opaker o wysokiej temperaturze napalania można stosować 

zarówno w technice natłaczania jak i licowania,  natomiast opaker 

o niskiej temperaturze wypalania przewidziany jest tylko dla techniki 

licowania. 

Czy sposób aplikacji opakera ma wpływ na wynik 

napalania?

Nie. Oba opakery można nakładać tradycyjnie przy pomocy 

pędzelka lub instrumentów jak i metodą natryskową. Wynik 

napalania pozostaje taki sam: doskonałe pokrycie, matowa 

powierzchnia i identyczne odwzorowanie kolorów. 
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Mocowanie i pielęgnacja uzupełnienia

Mocowanie

W zależności od przyzwyczajeń uzupełnienia na podbudowie metalowej można mocować w sposób tradycyjny lub w przypadku 

licówek IPS Style Ceram - adhezyjny. Do cementowania zaleca się następujące materiały: 

Estetyczne  
kompozyty mocujące

Uniwersalne 
kompozyty 
mocujące

Samoadhezyjny 
cement 

kompozytowy

Cement  
szklano-

jonomerowy

Materiał Variolink® Esthetic Multilink®  
Automix SpeedCEM® Vivaglass® CEM

Utwardzanie Światłoutwardzalny
podwójnie 

utwardzalny

Samoutwardzalny z 

opcją utwardzania 

światłem

Samoutwardzalny z 

opcją utwardzania 

światłem

Samoutwardzalny

Metoda 
cementowania

Adhezyjna:
Adhese® Universal 

lub Syntac®

Adhezyjna:
Adhese® Universal 

lub Syntac®

Adhezyjna:
Multilink® Primer  

A/B
Samoadhezyjna Tradycyjna 

IPS Style Ceram  

podbudowie 
metalowej

– –

IPS Style Veneers  

pełnoceramika – – –

 Należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją      zalecane połączenie
 –  nie zalecane

Uzupełnienie metalowo-ceramiczne

–  Piaskowanie wewnętrznej powierzchni korony Al2O3 do momentu uzyskania jednorodnej matowej powierzchni.

− W razie potrzeby czyszczenie przy pomocy ultradźwięków przez około 1 minutę.

− Spryskanie uzupełnienia sprayem wodnym i osuszenie sprężonym, wolnym od resztek oleju powietrzem.

− Ważne: aby uzyskać optymalne połączenie nie należy czyścić powierzchni metalu kwasem fosforowym.

− Nałożenie przy pomocy pędzelka lub mikroszczoteczki preparatu Monobond® Plus na przygotowaną powierzchnię i 

pozostawienie go przez 60 sekund, a następnie osuszenie sprężonym, wolnym od resztek oleju powietrzem.

Licówki 

Wariant 1 z użyciem Monobond Plus

–  Dokładne spłukanie licówki sprayem wodnym i osuszenie sprężonym, wolnym od resztek oleju  

powietrzem 

− Wytrawienie wewnętrznej strony licówki przez 60 sekund żelem wytrawiającym IPS Ceramic

− Spłukanie licówki sprayem wodnym i osuszenie sprężonym, wolnym od resztek oleju powietrzem.

− Nałożenie przy pomocy pędzelka lub mikroszczoteczki preparatu Monobond Plus na przygotowaną  

powierzchnię i pozostawienie go przez 60 sekund, a następnie osuszenie silnym strumieniem sprężonego powietrza.

Wariant 2 z użyciem Monobond Etch & Prime 

–  Dokładne spłukanie sprayem wodnym licówki i osuszenie sprężonym, wolnym od resztek oleju powietrzem 

− Wcieranie w powierzchnię łączenia przez 20 sekund przy pomocy mikroszczoteczki materiału  

Monobond Etch & Prime i pozostawienie go na 40 sekund. 

− Spłukanie licówki sprayem wodnym i osuszenie przez 10 sekund sprężonym, wolnym od resztek oleju  

i wody powietrzem.  
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Pielęgnacja uzupełnienia

Podobnie jak zęby naturalne, wysokiej jakości uzupełnienia IPS Style wymagają 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 wskaźnik 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. 



82

Tabela łączenia

IPS Style 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 Style Ceram  
Opaquer 870/960

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

IPS Style Ceram  
Intensive Opaquer

IO white IO violet IO brown IO incisal

IPS Style Ceram 
Margin 

M BL M 1 M 2 M 3 M 4 M 7 M 1 M 2 M 4 M 4 M 5 M 6 M 6 M 7 M 5 M 3 M 6

IPS Style Ceram 
Intensive Margin

IM yellow IM orange-pink IM orange IM opaque

IPS Style Ceram 
Deep Dentin 

DD BL1/BL2 DD BL3/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 Style 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 Style Ceram 
Incisal 

I BL I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 1 I 2 I 3 I 4 I 2 I 3 I 4 I 5 I 2 I 3 I 4

IPS Style Ceram 
Add-On

A-O BL A-O 690° A-O Incisal A-O Dentin A-O Margin

IPS Style 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

Transpa
T neutral 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 Style Ceram 
Gingiva 

Gingiva 

Opaquer
GO pink

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

IPS Style Ceram One

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

IPS Style Ceram  
Opaquer 870/960

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

IPS Style Ceram  
One

One BL One 1 One 2 One 3 One 4 One 7 One 1 One 2 One 4 One 4 One 5 One 6 One 6 One 7 One 5 One 3 One 6
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IPS Style 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 Style Ceram  
Opaquer 870/960

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

IPS Style Ceram  
Intensive Opaquer

IO white IO violet IO brown IO incisal

IPS Style Ceram 
Margin 

M BL M 1 M 2 M 3 M 4 M 7 M 1 M 2 M 4 M 4 M 5 M 6 M 6 M 7 M 5 M 3 M 6

IPS Style Ceram 
Intensive Margin

IM yellow IM orange-pink IM orange IM opaque

IPS Style Ceram 
Deep Dentin 

DD BL1/BL2 DD BL3/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 Style 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 Style Ceram 
Incisal 

I BL I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 1 I 2 I 3 I 4 I 2 I 3 I 4 I 5 I 2 I 3 I 4

IPS Style Ceram 
Add-On

A-O BL A-O 690° A-O Incisal A-O Dentin A-O Margin

IPS Style 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

Transpa
T neutral 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 Style Ceram 
Gingiva 

Gingiva 

Opaquer
GO pink

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

IPS Style Ceram One

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

IPS Style Ceram  
Opaquer 870/960

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

IPS Style Ceram  
One

One BL One 1 One 2 One 3 One 4 One 7 One 1 One 2 One 4 One 4 One 5 One 6 One 6 One 7 One 5 One 3 One 6
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Parametry wypalania 

IPS Style Ceram 
Temperatura 

wypalania

T [°C]

Temperatura 
gotowości 

B [°C]

Czas zamykania 

S [min]

 Przyrost 
temperatury

t  [°C/min]

Czas utrzymania 

 H [min]

Próżnia wł. 
 

V1 [°C] 

Próżnia wył. 
 

V2 [°C]

1./2. Opaquer 870 * 870 403 4:00 100 1:00 450 869

1./2. Opaquer 960 ** 960 403 4:00 100 2:00 450 959

1./2. Margin 840 403 6:00 60 1:30 450 839

1. Dentin-/Incisal / One 790 403 6:00 60 1:00 450 789

2. Dentin-/Incisal / One 780 403 6:00 60 1:00 450 779

Wypalanie farb *** 750 403 6:00 60 1:00 450 749

Wypalanie glazury /Add-On z wypalaniem 
glazury

750 403 6:00 60 1:00 450 749

Add-On po wypaleniu glazury  690 403 6:00 60 1:00 450 689

IPS Style Ceram (technika licowania) 
Licówki na masie żaroodpornej 

Temperatura 
wypalania

T [°C]

Temperatura 
gotowości 

B [°C]

Czas zamykania 

S [min]

 Przyrost 
temperatury

t  [°C/min]

Czas utrzymania 

 H [min]

Próżnia wł. 
 

V1 [°C] 

Próżnia wył. 
 

V2 [°C]

Warstwa Wash 810 403 8:00 50 1:00 450 809

Warstwa przyszyjkowa 800 403 8:00 50 1:00 450 799

Warstwa Dentin/Impulse 800 403 8:00 50 1:00 450 799

Warstwa Incisal 800 403 8:00 50 1:00 450 799

Farby i glazura 750 403 8:00 50 1:00 – 1:30 450 749

 –  Jeżeli konieczne są kolejne palenia mas Dentin/Incisal/One, należy je przeprowadzić wybierając program 

drugie wypalanie mas Dentin/Incisal/One. 

 –  W przypadku dużych uzupełnień zaleca się nieznaczne wydłużenie czasu suszenia wstępnego (czasu 

zamykania).

 –  Jeżeli nakładana warstwa ceramiki ma grubość większą niż 1,5 mm, korzystne jest zastosowanie powolnego 

schładzania stopów metali nieszlachetnych jak i stopów o wyższym WRC.

 Podane parametry wypalania są wartościami wytycznymi i dotyczą pieców firmy Ivoclar Vivadent 

Programat®. W przypadku wypalania materiału w innym piecu niż firmy Ivoclar Vivadent konieczne 

może okazać się skorygowanie temperatury.

 Odchylenia mogą występować:

 – w zależności od generacji pieca

 –  ze względu na miejscowe różnice w napięciu lub używanie wielu urządzeń elektrycznych podłączonych do 

jednego obwodu elektrycznego.
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*  Opaker w proszku 870 przeznaczony jest tylko w przypadku techniki licowania z zastosowaniem materiału IPS Style Ceram

** Opaker w proszku 960 można używać zarówno w technice licowania materiałem IPS Style Ceram jak i natłaczania materiału IPS Style Press

***  Program do wypalania farb jest przeznaczony tylko do utrwalania masy IPS Ivocolor Shade/Essence i zalecany jest do wykonywania 

znacznych charakteryzacji (np. w technice jednej warstwy).



 

 Temperatury wypalania     rozłóż stronę
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Ivoclar Vivadent – worldwide 

Opracowanie instrukcji: 2015-05, 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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