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Łatwe, szybkie i celowe zwiększanie przezierności w obszarze siecznym – 
DD Incisal X spełnia życzenie wielu techników dentystycznych. 

Płyn został specjalnie opracowany, aby „podrasować” obszar sieczny 
w przypadku uzupełnień z tlenku cyrkonu o wysokiej wytrzymałości, 
zapewniając w ten sposób jeszcze bardziej estetyczne rezultaty. DD 
Incisal X jest dostępny w dwóch wariantach i zapewnia największą 
elastyczność w indywidualizacji uzupełnień koron i mostów.

W skrócie: Piękno oddające efekt licowania bez wielkiego wysiłku.

Zalety:

 Dwa warianty dla lepszej indywidualizacji

 Lepsza estetyka w obszarze siecznym dla wysoce    
odpornych i nieprzeziernych materiałów

Poprawa estetyki bez kosztu licowania

 Łatwa obsługa i powtarzalne wyniki dzięki 
skoordynowanej systematyce

Płyn nadający przełomowy efekt 



tetragonalny

Mechanizm działania 1:
W obszarze infiltrowanym podczas procesu synteryzacji zachodzi 
przemiana fazowa z tetragonalnej do znacznie bardziej 
półprzezroczystej sześciennej struktury krystalicznej.

Mechanizm działania 2:
DD Incisal X indukuje rozrost ziaren w mikrostrukturze, co 
zmniejsza liczbę granic ziaren, a tym samym liczbę przeszkód 
dla przepuszczanego światła.  

Mniejsze załamanie światła – większa przezierność.

Prawdziwa przezierność – to nie iluzja
W przeciwieństwie do czysto kolorystycznych efektów, DD Incisal X nie tylko dostosowuje kolor, ale także strukturę krystaliczną cyrkonu.  
Infiltrowana ciecz uruchamia podczas synteryzacji dwa mechanizmy działania, które zapewniają pożądany wzrost przezierności.

sześcienny



Aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące przetwarzania, 
ostrzeżenia i dodatkowe języki, pamiętaj: DD Incisal X_Instrukcja

Materiał:  
DD cube ONE® ML A3
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Technika/instrukcja stosowania:

100 % 50 % 30 % 15 % 15 %

DD Incisal X nadaje się do estetycznej indywidualizacji pełnych 
lub minimalnie zredukowanych konstrukcji - koron oraz mostów 
do czterech sąsiadujących ze sobą punktów wykonanych z DD 
cube ONE® ML or DD Bio ZX color**.

** DD incisal X nadaje się również do uzupełnień protetycznych wykonanych z DD cube 
ONE®, DD Bio ZX²



Dla idealnego przygotowania i obróbki cyrkonu DD: 
DD Bio ZX² | DD cube ONE®_Instruction for use

Najnowszą wersję, karty charakterystyki i inne dokumenty 
można znaleźć w Internecie pod adresem: 
dentaldirekt.de/de/downloads

Reference
DD Art Elements 

Effect Colors
DD Incisal X – X2 DD Incisal X – X0

DD Art Elements + 
DD Incisal X – X0 

Dwa warianty – jeden rezultat
DD Incisal X – X0
Czysta przezierność – wzmocniona przez płyn
Dodaj ostatni szlif do swojej odbudowy.
Zbuduj kontrast pomiędzy dentyną a brzeiem siecznym 
lub popraw swoją indywidualizację w połączeniu 
z DD Art Elements. 

DD Incisal X – X2
Przezierność – wzmocniona przez płyn oraz tlenki 
barwiące
Stwórz przy minimalnym wysiłku rzeczywistą i optyczną 
przezierność dzięki niebiesko-szaro-fioletowemu efektowi 
kolorystycznemu 



W przypadku stosowania z elementami DD Art Elements należy wcześniej 
przeprowadzić indywidualizację, a następnie wysuszyć pośrednio 

Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką DD Incisal X 

Załóż ochronne rękawice, gogle i maskęNałóż kilka kropli 
DD Incisal X na szkiełko zegarkowe

Wskazówki dotyczące stosowania przed synteryzacją 
Przygotowanie

1 2

Nabierz płyn aplikatorem
Nałóż pierwszą warstwę koloru na 50% powierzchni w kierunku brzegu 
siecznego oraz na przedsionkowe i ustne krawędzie brzeżne

Nabierz płyn aplikatorem
Nałóż trzecią warstwę koloru 1,5 poniżej brzegu 
siecznego przedsionkowo i ustnie

Nabierz płyn aplikatorem  
Postępuj identycznie jak w kroku 3

Nabierz płyn aplikatorem
Nałóż drugą warstwę koloru na 30% powierzchni w kierunku brzegu 
siecznego oraz na przedsionkowe i ustne krawędzie brzeżne

3 4



60 
sekund

Połączeń nie wolno czyścić płynem DD Incisal X-Liquid. 

Najlepszy efekt uzyskuje się przy grubości ścianki 0,5 – 1,4 mm.

Ważne!

Z wykorzystaniem
DD Incisal X – X0 Liquid (tylko 
siekacze)

Bez
DD Incisal X-Liquid

Most wykonany z

DD cube ONE® ML
wysokość 18 mm – kolor A2

 Susz odbudowę w piecu przez 30 minut w temperaturze 80 – 100 °C.

5 na aplikację



1 szkiełko zegarkowe

10 aplikatorów

5 ml DD Insical X Liquid   
wariant X0 or X2 w buteleczce z 
pipetą

 16-językowa skrócona instrukcja 

Zawartość

Zobacz wideo DD Incisal X:  
dentaldirekt.de/en/dd-incisalX



»»Ze względu na swoje właściwości mechaniczne, DD cube ONE® ML 
doskonale nadaje się do uzupełnień o dużej rozpiętości lub 
uzupełnień na implantach. Jeśli przedni brzeg sieczny jest zbyt mało 
przezierny, DD Incisal X oferuje szybkie i ekonomiczne rozwiązanie.«

Lisa Freiberg, Product Manager

»»Bardzo praktyczny i pomysłowy produkt. Niezbędny element 
każdego laboratorium, które pracuje z koncepcjami 
monolitycznymi i po prostu chce wydobyć z pracy więcej estetyki. 
Z DD Incisal X jesteś przygotowany na wszystkie ewentualności. «

Balazs Vegh, Dental Technician and Business Development Manager
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*Nazwy oznaczone symbolem ® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy i zabrania się ich kopiowania 




