Οδηγός Εφαρμογής

Οδηγός Εφαρμογής HeraCeram® Saphir
Κεραμικό Επικάλυψης με βελτιωμένες αισθητικές ιδιότητες
για Συμβατικά Κράματα Μετάλλων.

Giving a hand to oral health.

HeraCeram® Saphir
Για συμβατικά κράματα μετάλλων.
Η HeraCeram Saphir είναι η ιδανική επιλογή για επικάλυψη σε συμβατικά κράματα μετάλλων με εύρος
CTE 13.5 – 14.9 μm/mK. Χάρη στη χαμηλή μέγιστη θερμοκρασία όπτησης των 880°C, όλα τα κράματα
σε αυτό το εύρος θερμικού συντελεστή μπορούν να επωφεληθούν από την απαράμιλλη αισθητική του
κεραμικού συστήματος.
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Paul Fiechter, Master Dental Technician, Ελβετία
«Η ενίσχυση φωτός "Light Booster" αλληλεπιδρά με τις
μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός και παράγει μια φυσική
και ζωντανή αλληλεπίδραση χρωμάτων.
Η χαρά έρχεται όταν βλέπεις την τελειωμένη αποκατάσταση.
Πρέπει να δείτε το αποτέλεσμα των ενισχυτών φωτός Light
Booster του νέου κεραμικού HeraCeram Saphir για να το
πιστέψετε. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αριστούργημα,
σας συνιστώ το υλικό αυτό.»
2

HeraCeram® Saphir
Αφήστε το ταλέντο σας να λάμψει στους μεταλλικούς σκελετούς.
Πλεονεκτήματα με μια ματιά:
Νέα τεχνολογία “Light Booster”: Αυθεντική εμφάνιση κι αληθινή οπαλινότητα στους μεταλλικούς σκελετούς
Απίστευτη πάστα Opaque: Εντυπωσιακή δύναμη κάλυψης σε εξαιρετικά λεπτά στρώματα των 60 – 100 μm
■■ Σταθεροποιημένη Δομή Λευκίτη (SLS): Εμποδίζει την ανεξέλεγκτη αύξηση του CTE (Συντελεστή Θερμικής Διαστολής).
Καθόλου σχισμοειδείς αποκολλήσεις (chipping)
■■ Απλά τέλειο: Εύκολος χειρισμός και αισθητική επόμενου επιπέδου - από τις καθημερινές αποκαταστάσεις σε αριστουργήματα
■■
■■
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HeraCeram® Saphir
Φυσική αισθητική κι έντονη δυναμική φωτός κάθε φορά.
Το κύριο μυστικό για το επόμενο επίπεδο αισθητικής στα κεραμικά βρίσκεται στην τεχνολογία Light Booster,
ένα νέο υαλο-κεραμικό σύστημα που απελευθερώνει φυσική οπαλινότητα σε όλο το κεραμικό υλικό.
Αυτή η νέα ιδιότητα, η οποία δεν μειώνεται με την όπτηση, βοηθά τις αποκαταστάσεις να έρθουν πιο κοντά
από ποτέ στον ιριδισμό των αληθινών δοντιών. Το κεραμικό περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκαίνουριο
opaque που εξασφαλίζει βελτιωμένη συγκόλληση και κάλυψη ενώ απαιτεί λιγότερο χρόνο εφαρμογής.
Με τα κεραμικά HeraCeram Saphir, η επικάλυψη είναι ευκολότερη και δείχνει καλύτερη από ποτέ. Αφήστε
το ταλέντο σας να λάμψει.

Markus Stang, Master Dental Technician, Γερμανία
«Οι στεφάνες και οι γέφυρες λάμπουν σαν αστέρια χάρη
στο αποτέλεσμα Light Booster. Είναι εντυπωσιακό πόσο εύκολο
και γρήγορο είναι να δημιουργήσεις μια αποκατάσταση
τόσο υψηλών προδιαγραφών.»

Οπτικά Τέλειο – με τεχνολογία Light Booster.
Αυθεντική εμφάνιση κι αληθινή οπαλινότητα στους μεταλλικούς σκελετούς.
Οι κρύσταλλοι ενίσχυσης του φωτός Light Booster δημιουργούν ένα ιριδίζον αποτέλεσμα που ταιριάζει με τη φυσική αδαμαντίνη.
■■ Το δυναμικό αποτέλεσμα παραμένει αναλοίωτο από τις επαναλαμβανόμενες οπτήσεις.
■■
■■

Τεχνικά Τέλειο – με Σταθεροποιημένη Δομή Λευκίτη (SLS).
Η Σταθεροποιημένη Δομή Λευκίτη (SLS) εμποδίζει την ανεξέλεγκτη αύξηση του CTE κι εξασφαλίζει υψηλότατο επίπεδο αντίστασης
στις τάσεις (καθόλου chipping).
■■ Ολοκαίνουρια πάστα Opaque προσφέρει εντυπωσιακή δύναμη κάλυψης σε εξαιρετικά λεπτά στρώματα (60 – 100 μm).
■■ Νέα μέθοδος παραγωγής προσφέρει βελτιωμένα χαρακτηριστικά χειρισμού και λιγότερη συστολή.
■■

Απλά Τέλειο – με μια συνεπή φιλοσοφία επεξεργασίας.
Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητά σας: όλα τα κεραμικά HeraCeram επεξεργάζονται με τον ίδιο ακριβώς απλοποιημένο
και αξιόπιστο τρόπο.
■■ Εύκολος χειρισμός κι αισθητική επόμενου επιπέδου – από καθημερινές αποκαταστάσεις σε μοναδικά αριστουργήματα.
■■ Πανομοιότυπη αισθητική ανεξάρτητα από τον σκελετό, απόλυτο ταίριασμα με τα υπόλοιπα κεραμικά υλικά του συστήματος HeraCeram.
■■
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HeraCeram® Saphir
SLS – Η συνταγή της επιτυχίας.
Η Σταθεροποιημένη Δομή Λευκίτη (SLS) του κεραμικού HeraCeram Saphir εξασφαλίζει σταθερές τιμές
CTE (συντελεστής θερμικής διαστολής) κι επομένως αποφεύγει πλήρως το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης
αύξησης των κρυστάλλων λευκίτη με τις πολλαπλές οπτήσεις. Αυτό, εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντίσταση
στην τάση και καθόλου chipping (σχισμοειδή αποκόλληση) ή ζητήματα ποιότητας στην τελική
αποκατάσταση. Χάρη στους συντομότερους χρόνους όπτησης, εξοικονομεί χρόνο στον οδοντοτεχνίτη.
Το τυπικό μειονέκτημα του λευκίτη πολλών μεταλλο-κεραμικών είναι η συνεχής κι ανεξέλεγκτη αύξηση
των κρυστάλλων λευκίτη με τις πολλαπλές οπτήσεις. Η Kulzer, όμως, ανέπτυξε τελείως διαφορετικές
μεθόδους παραγωγής για τα οδοντιατρικά κεραμικά με εστιασμό στη διαχείριση του λευκίτη.
Το αποτέλεσμα, η “Σταθεροποιημένη Δομή Λευκίτη” προσφέρει όλα τα οφέλη του λευκίτη μαζί
με σταθερές τιμές CTE και καλύτερη ανθεκτικότητα.
Χάρη στη μέθοδο επεξεργασίας, όλα τα οδοντιατρικά κεραμικά Kulzer σας επιτρέπουν να απολαύσετε
τα οφέλη του λευκίτη,χωρίς να ανησυχείτε για εμφάνιση προβλημάτων, όπως η ανεξέλεγκτη αύξηση
στις τιμές CTE. Για τον χρήστη, αυτό σημαίνει μέγιστη αξιοπιστία, λιγότερο άγχος και τέλειο αισθητικό
αποτέλεσμα.
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HeraCeram® Saphir
Τέλειοι σκελετοί για όλες τις απαιτήσεις.
Από τις καθημερινές αποκαταστάσεις σε έργα τέχνης υψηλής αισθητικής.
Με τα κεραμικά HeraCeram Saphir, μπορείτε εύκολα να επιτύχετε αισθητικές αποκαταστάσεις που καλύπτουν
κάθε ανάγκη σε κάθε κατάσταση – από την αυθεντική αναπαραγωγή των καθημερινών αποχρώσεων A – D,
έως την επιδέξια εξατομίκευση και τις υψηλής απόδοσης πολύπλοκες αποκαταστάσεις με ζωντανή δυναμική
φωτός.
Η αισθητική επικάλυψη είναι αρκετά απλή με τα κλασικά υλικά Kulzer και μπορείτε επίσης να αποδώσετε
ειδικές για τον ασθενή αποκαταστάσεις με μια ευρεία γκάμα υλικών εξατομίκευσης. Όταν χρειάζεστε μια
πολύ φυσική εμφάνιση υψηλής αισθητικής, τίποτα δεν είναι καλύτερο από τα υλικά Μatrix. Τα κεραμικά
HeraCeram σας προσφέρουν την ευελιξία που χρειάζεστε για το σχέδιό σας.

Καθημερινές
A – D Αποχρώσεις
Αξιόπιστη αναπαραγωγή
των κλασικών
αποχρώσεων A – D

Εξατομίκευση
Ρύθμιση της απόχρωσης
ειδικά για τον ασθενή

■■

Opaquer set		

■■

Dentine
και/ή
Chroma
Incisal set			 dentine set

Προαιρετικά:
■■

Stains set
universal

■■

Opaquer set		

■■

Dentine
και/ή
Chroma
incisal set			 dentine set

■■

Enhancer set

■■

Matrix set

Προαιρετικά:
■■

Stains set
universal

Our starter set: First-Touch set (A2; A3; A3,5)

Matrix
Αληθινά φυσικό
για αποκαταστάσεις
υψηλής εξατομίκευσης

Special
Ειδικές εφαρμογές

■■

Opaquer set		

■■

Dentine
και/ή
Chroma
incisal set			 dentine set

Προαιρετικά:
■■

Stains set
universal

HeraCeram
Margin set

* συμβατό με HeraCeram Saphir
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Bleach
Shades*

HeraCeram
Press*

Gingiva set

Το κόσμημα των οδοντιατρικών κεραμικών
Το ζαφείρι (Saphir στα Γερμανικά), είναι ένας πολύτιμος λίθος που αντιπροσωπεύει την παντοτινή ομορφιά
και τη μαγευτική αλληλεπίδραση με το φως. Ενσωματώνοντας αυτές τις ιδιότητες, τα κεραμικά HeraCeram
Saphir αποτελούν το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της επιτυχημένης σειράς HeraCeram, η οποία θα παραμείνει
για πάντα: Οπτικά τέλεια. Τεχνικά τέλεια. Απλά τέλεια.

Η υπόσχεση της Kulzer: Από τους οδοντοτεχνίτες, για τους οδοντοτεχνίτες
Στοχεύουμε να ικανοποιήσουμε και να ξεπεράσουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Γι' αυτό, αναπτύσσουμε
τα προϊόντα μας σε στενή συνεργασία με διεθνείς ειδικούς. Καθιερώσαμε αυτή τη διαδικασία για να
εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας αποδίδουν ακριβώς όπως προσμένετε.

Thomas Backscheider, Γερμανία
«Αυτή η νέα πορσελάνη Saphir είναι το επόμενο
βήμα για εμάς τους οδοντοτεχνίτες, στον κόσμο
του “Light Booster”. Δεν έχω δει ξανά κεραμικό
με τέτοια οπαλινότητα. Και το Opaque αλλάζει τα
δεδομένα. Απλώνεται πολύ γρήγορα και καλύπτει
τέλεια το μεταλλικό σκελετό».

Rüdiger Neugebauer, Πορτογαλία
«Είναι εκπληκτικό ότι μπορούμε να επιτύχουμε τέτοια αποτελέσματα
δυναμικής φωτός επάνω σε μεταλλικούς σκελετούς. Εάν θέλετε
κάτι διαφορετικό που θα σας ξεχωρίσει από τους άλλους κεραμίστες,
κάντε στον εαυτό σας αυτήν τη χάρη. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε
HeraCeram Saphir. Δεν ήξερα ότι ένα μεταλλοκεραμικό μπορεί
να έχει τόσο ωραία εμφάνιση».

Björn Maier, MDT, Γερμανία
«Μόλις χρησιμοποιήσετε το Paste Opaque, γίνεται αμέσως
εμφανές ότι το Saphir είναι εξαιρετικό προϊόν. Μία εφαρμογή
είναι αρκετή για να καλύψει όλο το μεταλλικό σκελετό.
Κατά την άποψή μου, είναι το καλύτερο στην αγορά ένα αληθινό USP».
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HeraCeram® Saphir
Καθημερινή διαστρωμάτωση.
Προετοιμασία μεταλλικού σκελετού
Για να εξασφαλιστεί η υψηλή αντοχή δεσμού, ο μεταλλικός σκελετός
πρέπει να αμμοβοληθεί με κόκκους οξειδίου της αλουμίνας 125 μm
πριν την επικάλυψη. Τα κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό,
χωρίς παλλάδιο, πρέπει να αμμοβοληθούν μόνο σε μια πίεση 2 – 3 bar
και σε αμβλεία γωνία. Αυτό εμποδίζει τους κόκκους οξειδίου της
αλουμίνας να διεισδύσουν στην επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού.
Όλα τα άλλα κράματα μπορούν να αμμοβοληθούν σε πίεση 3 – 4 bar.

Η μικρομηχανική συγκράτηση που δημιουργείται με την αμμοβολή,
ενισχύει το δεσμό μετάλλου-κεραμικού κι επομένως την ποιότητα
της προσθετικής αποκατάστασης. Η προετοιμασία της επιφάνειας
είναι το πρώτο βήμα για την επικάλυψη με κεραμικά.

Εικ. 4 Τροχισμένος μεταλλικός σκελετός.

περίπου . 45°

Εικ. 5 Αμμοβόληση σε σωστή γωνία.
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Εικ. 6 Αμμοβόληση σε λάθος γωνία..

Καθαρισμός της επιφάνειας του σκελετού πριν την οξείδωση
Η επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού ιδανικά καθαρίζεται
με συσκευή ατμού. Μετά τον καθαρισμό, ο σκελετός δεν πρέπει
πλέον να έρχεται σε επαφή με τα δάχτυλα, αλλά μόνο με καθαρή
λαβίδα.
Οι παράμετροι της οξείδωσης (θερμοκρασία, χρόνοι, κενό ή πίεση)
είναι τυπωμένες στην συσκευασία του κράματος. Η διαδικασία
οξείδωσης είναι ένας καλός δείκτης εκτίμησης της καθαρότητας
του κράματος. Το στρώμα οξειδίων πρέπει να είναι ομοιόμορφο,
χωρίς κηλίδες. Αν η επιφάνεια εμφανίζει κηλίδες, ο σκελετός πρέπει
να αμμοβοληθεί ξανά με οξείδιο του αλουμινίου, να καθαριστεί,
και η διαδικασία οξείδωσης πρέπει να επαναληφθεί.
Κατά την όπτηση κραμάτων υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό
χωρίς παλλάδιο, συστήνεται έντονα να παρέχεται στο σκελετό
σταθερή, επαρκής στήριξη, στο δίσκο όπτησης.

Στα κράματα που βασίζονται στον λευκόχρυσο και το παλλάδιο
(Pt, Pd), το στρώμα οξειδίων επεκτείνεται βαθύτερα στο κράμα,
σε σχέση με κράματα με υψηλή περιεκτικότητα σε χρυσό, και τα
οξείδια είναι σχετικά πιο σκουρόχρωμα. Σε περιπτώσεις όπου
ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και μπορεί να τοποθετηθεί
μόνο μία λεπτή στρώση κεραμικού υλικού, όπου δημιουργείται
πρόβλημα με την αισθητική απόδοση της απόχρωσης, το στρώμα
οξειδίων μπορεί να αμμοβοληθεί ξανά με οξείδιο του αλουμινίου.
Έπειτα, η αδιαφάνεια (opaque) εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στον
καθαρισμένο μεταλλικό σκελετό.
Κράματα μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων με υψηλή
περιεκτικότητα σε χρυσό που περιέχουν και ψευδάργυρο, πρέπει
να εμβαπτιστούν σε αλατούχο διάλυμα μετά την οξείδωση για να
αφαιρεθούν τα οξείδια. (πχ, με το προϊόν Hera AM99, 10 λεπτά).
Μετά τον καθαρισμό με συσκευή ατμού και το στέγνωμα, οι
μεταλλικοί σκελετοί είναι έτοιμοι για επικάλυψη με το κεραμικό υλικό.

HeraCeram® Saphir Βίντεο
Ξεκινήστε το βίντεο
kulzer.com/videos-hcsaphir

ΒΙΝΤΕΟ: Για να δείτε βίντεο με τα διάφορα στάδια της διαστρωμάτωσης,
μπείτε στο url ή επισκεφθείτε το κανάλι της Kulzer στο YouTube.
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HeraCeram® Saphir
Καθημερινή διαστρωμάτωση.
Όπτηση του κεραμικού

Ψύξη μετά την όπτηση του κεραμικού

Οι θερμοκρασίες και οι παράμετροι για την όπτηση της HeraCeram
Saphir αναγράφονται στους πίνακες όπτησης, στο τμήμα
προγραμμάτων όπτησης.

Όταν χρησιμοποιείται για επικάλυψη η HeraCeram Saphir,
δεν είναι πλέον απαραίτητη η αργή ψύξη της αποκατάστασης
για την προσαρμογή του δείκτη θερμικής διαστολής του κεραμικού
σε αυτήν του κράματος.

Στους κύκλους όπτησης για κράματα υψηλής περιεκτικότητας
σε χρυσό χωρίς παλλάδιο, είναι πολύ σημαντικό ο μεταλλικός
σκελετός να υποστηρίζεται σταθερά και επαρκώς στο δίσκο όπτησης.
Όπτηση κεραμικών υλικών σε συγκολλημένους μεταλλικούς
σκελετούς: Οι επιφάνειες που θα δεχτούν κεραμικό υλικό δεν πρέπει
να είναι επικαλυμμένες από κράμα κόλλησης σε μεγάλη περιοχή.

Εικ. 7 Αμμοβολημένος μεταλλικός
σκελετός

Εικ. 8 Μεταλλικός σκελετός
μετά την όπτηση οξείδωσης
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NP-Primer
Απαραίτητο μόνο όταν επικαλύπτονται μη-πολύτιμα κράματα.
Το NP-Primer προετοιμάζει την επιφάνεια των μη-πολύτιμων
κραμάτων, προλαμβάνοντας την ανεξέλεγκτη οξείδωσή τους,
και επομένως εξασφαλίζει πως η επιφάνεια του μεταλλικού
σκελετού θα διαβραχεί ομοιόμορφα κατά την εφαρμογή της
αδιαφάνειας (opaque).

To NP-Primer εφαρμόζεται σε πολύ λεπτό στρώμα (ασκώντας υψηλή
πίεση με το πινέλο!) στην επιφάνεια του σκελετού με το πινέλο
εφαρμογής της πάστας αδιαφάνειας, και ακολούθως όπτεται σε κενό
για ένα λεπτό στους 950°C.

Εικ. 9 Εφαρμογή του NP-Primer
σε πολύ λεπτή στρώση
(αυξημένη πίεση του πινέλου!)
με πινέλο εφαρμογής
αδιαφάνειας.

Εικ. 10 Όπτηση στους 950°C
σε κενό για 1 λεπτό.

Όταν χρησιμοποιείται το NP-Primer, ενδέχεται να μην χρειάζεται
ψύξη ειδική για τα μη-πολύτιμα κράματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε μερικά μη-πολύτιμα κράματα μπορεί να σχηματιστούν υδατοδιαλυτά οξείδια κατά τη διάρκεια της όπτησης και να
προκαλέσουν κιτρινωπό αποχρωματισμό στα κεραμικά. Για την πρόληψη αυτού του αποχρωματισμού,
οι μεταλλικοί σκελετοί από μη-πολύτιμα κράματα θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό, μετά από κάθε όπτηση.
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HeraCeram® Saphir
Καθημερινή διαστρωμάτωση.
Πάστα Opaque
Η πάστα Opaque του HeraCeram Saphir τοποθετείται σε λεπτές
επιστρώσεις. Η όπτηση της πάστας Opaque γίνεται επίσης στους
880°C, όμως η φάση του αρχικού στεγνώματος πρέπει να
προσαρμοστεί στην συμπεριφορά στεγνώματος του υγρού της πάστας
(Δείτε τους πίνακες όπτησης στο τμήμα με τα προγράμματα
όπτησης).

Εάν η πάστα Opaque έχει γίνει στεγνή και σκληρή εξαιτίας
υπερβολικής αποθήκευσης, το υγρό HeraCeram Saphir PO liquid
μπορεί να προστεθεί προσεκτικά για να επαναφέρει την ιδανική
πυκνότητα.
Μετά την όπτηση, το Opaque θα πρέπει να έχει μια γυαλιστερή
επιφάνεια.

Εικ. 11 Μια ομοιόμορφη
επίστρωση του
Paste Opaque.

Ξεκινήστε το βίντεο
kulzer.com/video-hcsaphir-opaque

Για εξατομικευμένη σχεδίαση του στρώματος αδιαφάνειας,
διατίθενται 3 έντονες αδιαφάνειες σε μορφή πάστας:
■■

■■

■■
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 leach (Λεύκανσης), μια λευκωπή αδιαφάνεια
B
για αναπαραγωγή εξαιρετικά ανοικτών αποχρώσεων
ή για να φωτίσουν οι αδιαφανείς αποχρώσεις.
Gold (Χρυσό), για δημιουργία ενός “θερμότερου”
βασικού τόνου με αύξηση του χρώματος από το εσωτερικό
της επικάλυψης.
Gingiva (ουλικό), ροζ αδιαφάνεια για χρήση στα τμήματα
που θα τοποθετηθεί κεραμικό για αναπαράσταση των ούλων.

Ο πίνακας συνδυασμών όλων των αποχρώσεων του HeraCeram
Saphir βρίσκεται στη σελίδα 43.

Εικ. 12 Το χρωματολόγιο
αποχρώσεων opaque.

Εικ. 13 Η δύναμη κάλυψης
του opaque μπορεί
να φανεί μετά
την τοποθέτηση
και την όπτηση
της επίστρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ψύξη μετά την όπτηση του κεραμικού.
Η πλατφόρμα όπτησης χαμηλώνεται αμέσως μετά το πέρας
του κύκλου όπτησης. Ο δίσκος όπτησης μαζί με τις
αποκαταστάσεις μπορεί να αφαιρεθεί άμεσα και να αφεθεί
να ψυχθεί στον αέρα.

Εάν δεν χρησιμοποιείται καθόλου NP-Primer σε
μη-πολύτιμα κράματα, συστήνουμε όπτηση του πρώτου
στρώματος αδιαφάνειας στους 950°C. Οι πίνακες όπτησης
κεραμικών βρίσκονται στο τμήμα προγραμμάτων όπτησης
αυτού του καταλόγου ή στο kulzer.com/heraceram.
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HeraCeram® Saphir
Καθημερινή διαστρωμάτωση.
Χτίσιμο οδοντίνης/κοπτικού άκρου
Θερμοκρασία όπτησης: 860°C (δείτε τους πίνακες όπτησης, στα
προγράμματα όπτησης στο τέλος του καταλόγου).
Για την επίτευξη κλασικών αποχρώσεων, το κεραμικό HeraCeram

Saphir μπορεί να χτιστεί σε δύο απλά στρώματα, χρησιμοποιώντας
οδοντίνη και/ή chroma dentine και αδαμαντίνη ανάλογα με τη δομή
του μεταλλικού σκελετού και το διαθέσιμο χώρο.

Εικ. 14 Για καλύτερο έλεγχο των
διαστάσεων και της τοποθέτησης,
το σώμα οδοντίνης μπορεί να χτιστεί
σε πλήρες μέγεθος με οδοντίνη και/ή
chroma dentine πριν την κοπή
(cutback).

Ξεκινήστε
το Βίντεο
kulzer.com/
video-hcsaphir-everyday

Εικ. 15 Μετά το χτίσιμο
ολόκληρου του σώματος
οδοντίνης, η κοπή cutback
ακολουθεί με ελεγχόμενο τρόπο
- ή το σώμα οδοντίνης μπορεί
να χτιστεί κατευθείαν σε πλήρες
μέγεθος.
Δείτε στη σελ. 21 τη χρήση
του HeraCeram Saphir Chroma
dentine.

Εικ. 16 Προαιρετικά: μόλις κοπεί η
οδοντίνη, τα επάρματα μπορούν να
διαμορφωθούν ομαλά με ένα πινέλο.
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Εικ. 17 Η κοπή cut back
περιλαμβάνει το κοπτικό χείλος της
οδοντίνης και σβήνει προς το
αυχενικό τριτημόριο του δοντιού.

Εικ. 18 Κατόπιν χτίζεται η στεφάνη
πλήρως με τα κατάλληλα κοπτικά
incisal κεραμικά (δείτε τον πίνακα
αποχρώσεων στη σελ. 43).

Εικ. 19 Η ζωντάνια της κοπτικής
περιοχής, μπορεί να ενισχυθεί
περαιτέρω ενθέτοντας διαφανείς
ζώνες με τα υλικά διαφάνειας
HeraCeram Saphir Transpa.
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HeraCeram® Saphir
Καθημερινή διαστρωμάτωση.

Εικ. 20 Μετά την όπτηση,
το κεραμικό έχει ένα γυαλιστερό,
δομημένο φινίρισμα. Οι όμορες
και μασητικές επαφές
τροχίζονται με διαμάντι.

Εικ. 21 Τα κατάλληλα κεραμικά
(π.χ. οδοντίνη, κοπτικό
ή διαφάνειες) χτίζονται κατόπιν για
να αναπληρώσουν τη συρρίκνωση
όπτησης και για να καθορίσουν
το σχήμα πριν οπτηθούν
με τον κύκλο “Dentine 2”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον τροχισμό του κεραμικού, είναι ύψιστης σημασίας να
φοράτε μάσκα και γυαλιά ασφαλείας και να χρησιμοποιείτε απορροφητήρα.
Αποφεύγετε να εισπνέετε τη σκόνη.
16

Όπτηση Glaze
Εικ. 22   Αν δεν χρειάζεται
να προστεθεί επιπλέον υλικό,
το κεραμικό θα πρέπει να
τροχιστεί με διαμάντια για
την τελική απόδοση του
σχήματος και της επιφανειακής
μορφολογίας.
Η σκόνη του κεραμικού και τυχόν
ρύποι απομακρύνονται από την
επιφάνεια χρησιμοποιώντας, για
παράδειγμα, μία συσκευή ατμού.

Εικ. 23 Τελική εξατομίκευση
με HeraCeram stains universal.
Για την όπτηση Glaze, μπορεί
ακόμα να δοθεί στο κεραμικό
ο τελικός εξατομικευμένος
χαρακτηρισμός. Εφύγρανση
της επιφάνειας της πορσελάνης
με staining liquid κάνει πιο
ορατές τη διαστρωμάτωση
και τη χρωματική εντύπωση.
Αυτό δίνει καλό έλεγχο
για εξατομίκευση με υλικό
εφυάλωσης και μακιγιάζ.

Το επίπεδο στίλβωσης και η υφή της κεραμικής επιφάνειας μπορεί να
επηρεαστεί κατά την όπτηση του glaze, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία,
το χρόνο παραμονής και την τελική θερμοκρασία.
Επιπρόσθετοι παράγοντες είναι ο τρόπος τροχίσματος της επιφάνειας
και η προετοιμασία για όπτηση εφυάλωσης. Επομένως, οι ρυθμίσεις
για την όπτηση εφυάλωσης μπορούν μόνο να θεωρούνται
κατευθυντήριες οδηγίες, που θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα
με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο κύκλος όπτησης αναγράφεται κάτω από την Όπτηση Glaze στο
τμήμα Προγράμματα Όπτησης (θερμοκρασία όπτησης 850°C).
Το HeraCeram Saphir μπορεί επίσης να στιλβωθεί στο χέρι.
Οι πάστες Signum HP της εταιρίας μας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά
αποτελεσματικές στην απόδοση υψηλής στιλπνότητας.
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HeraCeram® Saphir
Καθημερινή διαστρωμάτωση.
Έλεγχος
Εικ. 24 Σε ανακλώμενο φως
μετά την όπτηση εφυάλωσης.

Εικ. 25 Σε διερχόμενο φως
μετά την όπτηση εφυάλωσης.

Το κεραμικό υλικό διόρθωσης (correction) χρησιμοποιείται
για επιδιορθώσεις μετά την όπτηση εφυάλωσης, π.χ. δημιουργία
επαφών. Η θερμοκρασία όπτησής του στους 810°C βρίσκεται
σε μία ασφαλή απόσταση από την θερμοκρασία όπτησης
της οδοντίνης.
Το υλικό διόρθωσης είναι διαφανές, χωρίς κάποια απόχρωση.
Εάν η διόρθωση χρειάζεται απόδοση χρωματικού τόνου, μπορεί
να αναμιχθεί με οποιοδήποτε κεραμικό υλικό της HeraCeram Saphir.
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Εξαρτώμενη από την αναλογία ανάμιξης, η όπτηση ή η θερμοκρασία
επεξεργασίας του διορθωτικού υλικού πρέπει να αυξηθεί.
(π.χ. σε αναλογία 1:1, η θερμοκρασία όπτησης θα είναι κατά
προσέγγιση 835°C).
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HeraCeram® Saphir
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση.
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση
Τα επιπλέον υλικά Chroma dentine, Increaser, Enhancer και Mask
επεκτείνουν τις σχεδιαστικές δυνατότητες μιας βασικής
διαστρωμάτωσης για εξατομικευμένους χαρακτηρισμούς,

ανάλογα με το χρωματολόγιο αναφοράς κι επίσης εξασφαλίζουν
φυσική και πολυχρωματική αισθητική όταν υπάρχει πολύ μικρός
διαθέσιμος χώρος.

Εικ. 26 Καταπληκτικά
εξατομικευμένα αποτελέσματα
μπορούν να επιτευχθούν
σε μερικά εύλογα βήματα.

Ξεκινήστε
το βίντεο
kulzer.com/
video-hcsaphir-personalised

Increaser
Η χρήση των increaser βελτιώνει τον έλεγχο του αποτελέσματος
της απόχρωσης σε όλους τους περιορισμένους χώρους, όπως
π.χ. στο αυχενικό τριτημόριο. Επίσης, είναι δυνατή η εξαιρετική
εναρμόνιση των οπτικών διαφορών που δημιουργούνται από
πολύ μεγάλες διαφορές στο πάχος στρώματος, για παράδειγμα,
σε τμήματα γεφυρών.

Για εξειδικευμένους (προσαρμοσμένους στον ασθενή)
χαρακτηρισμούς και εξατομικευμένες τροποποιήσεις, διατίθενται
6 increasers υψηλής έντασης χρώματος: Peach (INP), Solaris (INS),
Mango (INM), Orange (INO), Caramel (INC) και Taiga (INT).
'Ενας πλήρης πίνακας χρωματικής αντιστοιχίας για τα κεραμικά
HeraCeram Saphir, βρίσκεται στο τμήμα συνδυασμού αποχρώσεων
στη σελ. 43.

Εικ. 27 Χρωματολόγιο
Increaser.
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Chroma dentine
Η HeraCeram Saphir οδοντίνη και/ή chroma dentine μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για διαστρωμάτωση του πυρήνα οδοντίνης.
Η οδοντίνη της HeraCeram Saphir έχει υψηλή φωτοδιαπερατότητα.
Αυτό, προάγει την υψηλότερη λαμπρότητα και βελτιωμένες
αισθητικές ιδιότητες.

εύκολο να ελεγχθεί η ακρίβεια απόχρωσης ακόμα και στο ελάχιστο
πάχος διαστρωμάτωσης (σε περίπτωση περιορισμένου χώρου).
Αυτό, επιτρέπει στον τεχνίτη να προσαρμόσει ένα προτιμητέο σχήμα
διαστρωμάτωσης που να ταιριάζει σε όλες τις ενδείξεις. Ο πυρήνας
οδοντίνης μπορεί να χτιστεί πλήρως ή εν μέρει με chroma dentine.

Η Chroma dentine (π.χ. CD A3) έχει το ίδιο χρώμα όπως η
αντίστοιχη οδοντίνη (π.χ. D A3). Η υψηλή χρωματική της πυκνότητα
καλύπτει τους μεταλλικούς σκελετούς καλύτερα και επομένως είναι

Η HeraCeram Saphir chroma dentine διατίθεται στις 16 αποχρώσεις
οδοντίνης A1–D4 και επιδεικνύει αυξημένο χρώμα και μειωμένη
φωτοδιαπερατότητα σε σύγκριση με τα κεραμικά οδοντίνης.

Οδοντίνη
Οδοντίνη

Chroma
dentine

Chroma dentine

Σκελετός
με opaque

Σκελετός
με opaque

Σκελετός
με opaque

Increaser
(προαιρετικά)

Increaser
(προαιρετικά)

Increaser
(προαιρετικά)

Εικ. 28 Στην περίπτωση αυτή,
ο πυρήνας οδοντίνης μπορεί
να χτιστεί με υλικό οδοντίνης.

Εικ. 29 Η χρήση της Chroma
dentine συστήνεται για χτίσιμο
του πυρήνα οδοντίνης.

Εικ. 30 Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο, ο πυρήνας οδοντίνης
μπορεί να μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια συνδυασμένη
διαστρωμάτωση από οδοντίνη και chroma dentine.

Εικ. 31 (Δόντια: 11 –  21):
Τα υλικά Chroma dentine
τοποθετούνται σε κρίσιμες περιοχές
όπως η αυχενική, ή άλλα τμήματα,
εάν είναι απαραίτητο χωρίς
περαιτέρω διαστρωμάτωση ή όποτε
μια βάση πρέπει να καλυφθεί
κατάλληλα, ακόμα κι όπου διατίθεται
περιορισμένος χώρος.
Ελαφρά οπτικά διακριτά όρια
στα κοπτικά άκρα των σκελετών,
μπορούν να αποφευχθούν
με ελαφρό τόνισμα του
περιγράμματος με chroma dentine.

Εικ. 32 Περιγράμματα
στεφανών χτισμένα πλήρως
με οδοντίνη ή chroma dentine.
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HeraCeram® Saphir
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση.
Mask
Όμοιο με κοπτικό κεραμικό με αυξημένη αδιαφάνεια, εξισορροπεί
τη διαφάνεια έτσι ώστε να διατηρείται η εντύπωση του βάθους,
αλλά ταυτόχρονα να καλύπτεται επαρκώς η δομή του μεταλλικού
σκελετού.

Οι αποχρώσεις MA bright και MA shadow μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιηθεί η φωτεινότητα
της επιφάνειας.
Τα συστατικά Mask κι ένα τυπικό δείγμα εφαρμογής τους:

Εικ. 33 Αφού έχει χτιστεί το
σώμα και κοπεί με την
αφαιρετική μέθοδο (cut back)…

Εικ. 34 … ένα λεπτό στρώμα
υλικού Mask τοποθετείται
στην κοπτική περιοχή
της οδοντίνης για να καλύψει
τον μεταλλικό σκελετό.
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Εικ. 35 Το σωστό κοπτικό
κεραμικό για την απόχρωση
εφαρμόζεται και σβήνει απαλά
προς το σώμα της οδοντίνης.

Εικ. 36 Κατόπιν, όπως
συνήθως, χτίζετε πάλι
χρησιμοποιώντας κοπτικά
και διαφανή υλικά.
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HeraCeram® Saphir
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση.
Enhancer
Τα enhancers είναι εξατομικευμένα διαφανή κεραμικά, με τα οποία η
χροιά ή η φωτεινότητα της στρώσης μπορεί να επηρεαστεί ελαφρά,
αλλά χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας της απόχρωσης. Αυτό
επιτρέπει να αποδοθούν εύκολα οι τυπικές αποχρώσεις των

κεντρικών και των πλαγίων τομέων, καθώς και των κυνοδόντων.
Ακόμα και οι παρεκκλίσεις στην απόχρωση που δεν μπορούν να
αποδοθούν σε χρωματολόγιο, μπορούν να επιτευχθούν ελεγχόμενα,
χρησιμοποιώντας τα 6 enhancers.

Εικ. 37 Αφού τοποθετηθεί
το σωστό κοπτικό κεραμικό
για την απόχρωση, η
αποκατάσταση κατόπιν
εξατομικεύεται ολοκληρώνοντας
το χτίσιμο με Enhancer.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει,
για παράδειγμα, φώτισμα των
κεντρικών τομέων με ένα λεπτό
στρώμα EH bright ή κάνοντας
τις επιφάνειες κοκκινωπές
(με EHA), κιτρινωπές (με EHB)
ή γκριζωπές (με EHC).
Χρησιμοποιώντας EH neutral
προσφέρεται μια ουδέτερη
διαφάνεια.

Εικ. 38 Οι στεφάνες μετά την
πρώτη όπτηση.
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Εικ. 39 Διορθώσεις που
πραγματοποιούνται με διαφανή
υλικά και Enhancer EH neutral.
Το επιθυμητό αποτέλεσμα
μπορεί επομένως να επιτευχθεί
με διορθωτική διαστρωμάτωση
ή διορθώσεις ουδέτερου
σχήματος με Enhancer.

Εικ. 40 Με ελάχιστη αλλά
αποτελεσματική προσπάθεια,
μπορούν να επιτευχθούν
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.

Εικ. 41 Σε διερχόμενο φως.
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HeraCeram® Saphir
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση.
Τα υλικά Increaser και το Enhancer Set μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για χτίσιμο οπίσθιων αποκαταστάσεων.
Εικ. 42 Στεφάνες επιστρωμένες
με opaque.

Εικ. 43 Το επονομαζόμενο
"στόμα ψαριού" έχει χτιστεί
με οδοντίνη.

Εικ. 44 Τροποποιητής όπως
Increaser Orange (IN O) έχει
ενθεθεί για να δημιουργήσει
αίσθηση βάθους στη μασητική
αύλακα.
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Εικ. 45 Η οδοντίνη
επεκτείνεται πάνω από τον
τροποποιητή και οι εξωτερικές
πλευρές κόβονται.

Εικ. 46 Τοποθετείται κατόπιν
Enhancer neutral (EH neutral)
για αύξηση της διαφάνειας.

Εικ. 47 Ολoκληρωμένο χτίσιμο
στεφανών με κοπτικό, υλικά
Enhancer και EH bright
στις κορυφές των φυμάτων.
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HeraCeram® Saphir
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση.
Εικ. 48 Οι στεφάνες μετά την
πρώτη όπτηση.

Εικ. 49 Διορθώσεις με
Enhancer EH neutral.

Εικ. 50 Οι στεφάνες μετά
τη δεύτερη όπτηση.

28

Εικ. 51 Οι στεφάνες μετά
τον τροχισμό με διαμάντια
και τη στίλβωση με σιλικονούχα
στιλβωτικά.

Εικ. 52 Μακιγιάζ με
HeraCeram stains universal.

Εικ. 53 Μετά την όπτηση
εφυάλωσης.
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HeraCeram® Saphir
Διαστρωμάτωση Matrix.
Εξατομικευμένη διαστρωμάτωση με το Matrix Set
Η εξατομικευμένη διαστρωμάτωση εστιάζει στην απομίμηση συγκεκριμένων χαρακτηρισμών
και αποχρώσεων των δοντιών του ασθενούς, καθώς και των οπτικών ιδιοτήτων τους, όπως
η φωτεινότητα, η διαφάνεια, ο φθορισμός και η οπαλινότητα.
Τα κεραμικά στοιχεία του σετ Matrix έχουν ιδιαίτερα αξιόλογες αισθητικές ιδιότητες. Με την ευκολία
που προσφέρουν στη διαστρωμάτωση, καθιστούν δυνατή την απόλυτη φυσικότητα στο αποτέλεσμα.
Η αισθητική φιλοσοφία του σετ Matrix, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον ΜDT Paul A. Fiechter,
έχει μία απλή δομή στρώσεων που είναι εύκολο να εφαρμοστεί.

Επεξήγηση των περιεχομένων του συστήματος Matrix
MD Mamelon Dentine, SD Secondary Dentine - Κεραμικά υλικά τα οποία ισορροπούν
την ένταση του χρώματος και το φθορισμό για να φωτίσουν φυσικά τα επάρματα της οδοντίνης.
■■ VL Value - Κεραμικά υλικά με υψηλό φθορισμό για να αποδώσουν την ανάλογη φωτεινότητα
στην κοπτική περιοχή.
■■ OS Opal Incisals - Aυτά τα κεραμικά υλικά μπορούν να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα βασικά
κεραμικά της κοπτικής περιοχής. Έχουν αντίστοιχους κωδικούς και χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο.
■■ OT Opal Transpa - Διάφανα κεραμικά υλικά, για χρήση με εξατομικευμένες τεχνικές χτισίματος,
τα οποία αντιστοιχούν στο φάσμα της φυσικής αδαμαντίνης.
■■ OT1 – OT10 - Ουδέτερη οπαλινότητα, της οποίας η συγκέντρωση αυξάνεται από το OT1 ως το OT10,
ενώ αντίστοιχα μειώνεται η διαφάνεια.
■
 OT1 είναι το πιο διάφανο κεραμικό Opal.
 Το
■
 Το OT10 είναι οπαλίζον λευκό.
■
 OTY, OTB, OTA, OTG και ΟΤ Ice είναι οπαλίζουσες διαφάνειες με τροποποιημένες αποχρώσεις.
 Τα
■

 ΟΤΥ:
κίτρινο
■

 ΟΤΒ:
μπλε
■

 ΟΤΑ:
Κεχριμπάρι
■

 ΟΤG:
γκρι
■
 Ice: λευκό πάγου.
 ΟT

■■

Εικ. 54 Χρωματολόγιο Matrix.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια εξατομικευμένη διαστρωμάτωση βασίζεται στον ασθενή. Η αντίστοιχη
διαστρωμάτωση που ακολουθεί είναι μόνο ένα παράδειγμα. Η συγκεκριμένη χρήση των
εξατομικευμένων μαζών Matrix θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση.
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Εικ. 55 Αναμειγνύοντας την
κατάλληλη απόχρωση οδοντίνης
με Mamelon ή Secondary
dentine αυξάνεται η χρωματική
της ένταση στην αυχενική
περιοχή. Τα συστατικά αυτά,
καθιστούν εντονότερη τη
φωτεινότητα του χρώματος,
με την ταιριαστή χρωματική τους
ένταση και τον φθορισμό.
(Εναλλακτικά, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχου
χρώματος chroma dentine).

Εικ. 56 Οι στεφάνες χτίζονται
πλήρως με οδοντίνη ή chroma
dentine προκειμένου
ελεγχόμενα να εφαρμοστεί η
αφαιρετική μέθοδος (cut back).

Ξεκινήστε το Βίντεο
kulzer.com/video-hcsaphir-matrix
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HeraCeram® Saphir
Διαστρωμάτωση Matrix.
Εικ. 57 Ο κεντρικός τομέας (11)
μετά την αφαιρετική μέθοδο
(cut back).

Εικ. 58 Όλες οι στεφάνες
μετά την αφαιρετική μέθοδο
(cut back).

Εικ. 59 Για να ελέγξετε τη
φωτεινότητα ή για να φωτίσετε
εν μέρει την οδοντίνη, τα υλικά
Value (VL) στην κοπτική περιοχή
είναι ελαφρώς παχύτερα
(περίπου 0.3 mm) και
διαστρωματώνονται στο δόντι
σε λεπτές στρώσεις.
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Εικ. 60 Η ομαλή μετάβαση
είναι σημαντική για να
αποφευχθούν τα διακριτά όρια
μεταξύ του υλικού και της
βασικής απόχρωσης.

Εικ. 61 Το Mamelon dentine
(MD) επικαλύπτει τα κεραμικά
Value…

Εικ. 62 … και διαμορφώνεται
σαν επάρματα με ένα πινέλο.
Αυτό δημιουργεί εντυπωσιακή
αλληλεπίδραση μεταξύ
των ανοιχτότερων και
των σκουρότερων περιοχών.
Οι δομές των επαρμάτων που
προκύπτουν, φωτίζονται
εκ των έσω από τα υψηλού
φθορισμού υλικά Value (VL).
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HeraCeram® Saphir
Διαστρωμάτωση Matrix.
Εικ. 63 Επάνω από τα επάρματα
τοποθετείται μια λεπτή γραμμή
από π.χ. Opal transpa Ice (OT).

Εικ. 64 Κατόπιν, τα επάρματα
υπερκαλύπτονται από
Opal incisal (OS).

Εικ. 65 Το επιθυμητό ανατομικό
περίγραμμα χτίζεται στη
συνέχεια με την κατάλληλη
απόχρωση του Opal incisal (OS)
ή των διάφορων Opal Transpa
(OT) υλικών.
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Εικ. 66 Πλήρως χτισμένες
στεφάνεs.

Εικ. 67 Μετά την πρώτη όπτηση
οδοντίνης.

Εικ. 68 Μετά την όπτηση,
η συρρίκνωση αντιρροπείται
με λεπτές διορθώσεις σχήματος
και διαστρωμάτωσης που επιτελούνται
με π.χ. υλικά Opal Transpa (OT).
Χαρακτηρισμός μπορεί κατόπιν
να γίνει με HeraCeram stains universal
και glaze.
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HeraCeram® Saphir
Διαστρωμάτωση Matrix.
Εικ. 69 Σε ανακλώμενο φως.

Εικ. 70 Σε διερχόμενο φως.
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HeraCeram® Saphir
Εξειδικευμένα.
Χρήση της αυχενικής πορσελάνης
Η γκάμα αυχενικών κεραμικών περιλαμβάνει 5 HM (υψηλότηκτα)
και LM (χαμηλότηκτα) αυχενικά κεραμικά.
Τα HM/LM 1 – 6 έχουν πλήρη αντιστοιχία με τις αποχρώσεις
όπως δείχνονται στον πίνακα αποχρώσεων.

Οι αυχενικές πορσελάνες HM (υψηλότηκτες) χρησιμοποιούνται με
τον κλασσικό τρόπο και η όπτησή τους γίνεται σε θερμοκρασία
870°C. Οι αυχενικές πορσελάνες LM (χαμηλότηκτες)
χρησιμοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της επικάλυψης, δηλαδή
μετά την όπτηση εφυάλωσης. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας
όπτησής τους, η οποία είναι μόνο 790°C, οι αυχενικές πορσελάνες
LM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διορθώσεις, όπως π.χ.
στο περίγραμμα, τα γεφυρώματα ή τα σημεία επαφής.

HM shoulder material
(υψηλότηκτο, αυχενικό κεραμικό)
Σχεδιασμός μεταλλικού σκελετού
Αυχενικά όρια στεφάνης χωρίς μεταλλική υποστήριξη, απαιτούν
βάθρο ή τουλάχιστον βαθιά παρασκευή με διαμάντια τύπου chamfer.
Εικ. 71 Το όριο της στεφάνης
μειώνεται κατά περίπου 1mm
για να δημιουργηθεί χώρος για
το κεραμικό βάθρο. Το όριο του
μεταλλικού σκελετού θα πρέπει
να μειώνεται κατά 1-1,5 mm,
να επεξεργάζεται ως συνήθως,
και να επικαλύπτεται με
HeraCeram Saphir Paste
Opaque.
Κατά την εφαρμογή του opaque,
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
πλήρης κάλυψη του ορίου όπου
θα χτιστεί το κεραμικό βάθρο.

Εικ. 72 Εφαρμογή του
διαχωριστικού παράγοντα
στην περιοχή του ορίου.
Πρώτα ο διαχωριστικός
παράγοντας HeraCeram
Insulation F εφαρμόζεται
στην επιφάνεια του
κολοβώματος, στην περιοχή
του βάθρου.
Κάθε άλλος απομονωτικός
παράγοντας που θα εφαρμοστεί
στο κολόβωμα προηγουμένως
θα εμποδίσει τις διαχωριστικές
ιδιότητες!
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HeraCeram® Saphir
Εξειδικευμένα.
Πρώτο χτίσιμο με HM αυχενική πορσελάνη
Εικ. 73 Το υλικό βάθρου
αναμιγνύεται με SM Liquid
για να δημιουργηθεί μία
εύπλαστη μάζα πριν αυτή
εφαρμοστεί στην αυχενική
περιοχή της στεφάνης.

Εικ. 74 Τυχόν περίσσεια υγρού
απομακρύνεται για να
συμπυκνωθεί ελαφρώς
το κεραμικό. Το προσεκτικό
στέγνωμα του ορίου με ένα
πιστολάκι μαλλιών αυξάνει
τη σταθερότητά του, κάνοντας
πιο ασφαλείς τους χειρισμούς.

Ξεκινήστε το Βίντεο
kulzer.com/video-hcsaphir-margin
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Χτίσιμο διόρθωσης
Ο κύκλος όπτησης φαίνεται στο τμήμα των προγραμμάτων όπτησης.

Εικ. 75 Μετά την όπτηση,
ελέγχεται η οριακή ακεραιότητα
για τυχόν αλλαγές λόγω της
συρρίκνωσης.
Το εκμαγείο επικαλύπτεται ξανά
με διαχωριστικό παράγοντα
HeraCeram Insulation F
και η αυχενική πορσελάνη ΗΜ
αναμιγνύεται όπως για το πρώτο
χτίσιμο. Για να διασφαλιστεί η καλή
εφαρμογή του υλικού στο οπτημένο
κεραμικό βάθρο, το κεραμικό βάθρο
θα πρέπει να τροχιστεί ελαφρά για
να αδροποιηθεί.

Εικ. 76 Αφού εφαρμοστεί
η αυχενική πορσελάνη HM,
η αποκατάσταση επανατοποθετείται
στο εκμαγείο με ένα ελαφρύ
χτύπημα. Οι περίσσειες
απομακρύνονται. Όταν στεγνώσει,
η αποκατάσταση αφαιρείται ξανά
από το εκμαγείο και όπτεται.

Εικ. 77 Το κεραμικό όριο
εφαρμόζει τέλεια μετά
τη διόρθωση.
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HeraCeram® Saphir
Εξειδικευμένα.
Εικ. 78 Κατόπιν το κεραμικό
χτίζεται όπως συνήθως.

LM Αυχενική πορσελάνη (χαμηλότηκτη)
Σχέδιο μεταλλικού σκελετού
Οι αυχενικές πορσελάνες LM μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για προσθήκη στον αυχένα του κεραμικού μετά το χτίσιμο της
αποκατάστασης, δηλ. μετά την όπτηση εφυάλωσης. Η διαδικασία
εφαρμογής τους είναι ίδια όπως στις HM αυχενικές πορσελάνες
εκτός από τη θερμοκρασία όπτησής τους που είναι 790°C.

Οι αυχενικές πορσελάνες LM δεν χρησιμοποιούνται μόνο για χτίσιμο
και διόρθωση ορίων αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
όλες τις άλλες διορθώσεις, π.χ. δημιουργία περιγραμμάτων ή χτίσιμο
σημείων επαφής.

Εικ. 79 Μεταλλοκεραμική
στεφάνη με ανεπαρκή οριακή
εφαρμογή.

Εικ. 80 Διόρθωση της οριακής
εφαρμογής με κεραμικό
LM margin …
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Διορθωτικό χτίσιμο
Ο κύκλος όπτησης δείχνεται στο τμήμα προγραμμάτων όπτησης.

Εικ. 81 … στο γεφύρωμα και τις
αυχενικές περιοχές.

Εικ. 82 Τελειωμένη
μεταλλοκεραμική γέφυρα
με κεραμικά όρια.
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HeraCeram® Saphir
Τελική επεξεργασία.
Τελική επεξεργασία
Το κεραμικό HeraCeram Saphir στιλβώνεται εύκολα με μηχανικά μέσα.
Για την τελική στίλβωση, συστήνεται η πάστα Signum HP Paste.
Για την επίτευξη μιας λείας και γυαλιστερής επιφάνειας, η διαδικασία
στίλβωσης θα πρέπει να αντιστοιχεί στη σκληρότητα του μετάλλου
που χρησιμοποιήσαμε. Η κατεύθυνση του εργαλείου λείανσης
θα πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Για επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας
με περιστροφικά εργαλεία τσόχας, ακατέργαστου βαμβακιού
και μαλλιού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα πάστας
στίλβωσης.

Στίλβωση του κεραμικού
Το αντικείμενο θα πρέπει να καθαρίζεται πριν από κάθε αλλαγή
του στιλβωτικού. Δεν απαιτείται καθαρισμός σε κάθε αλλαγή
εργαλείου λείανσης, όταν χρησιμοποιείται το ίδιο στιλβωτικό μέσο.
Τα μαλακά κράματα έχουν προ-λειανθεί με ελαστικό εργαλείο
λείανσης μέχρι η στιλβωμένη επιφάνεια να είναι ελεύθερη από
ραβδώσεις και αυλακώσεις.

Στίλβωση της μεταλλικής επιφάνειας
Η λείανση έπειτα τελειώνει με μία σκληρή βούρτσα σε χειρολαβή
με χαμηλές στροφές (5000 RPM) με λίγη Hera GPP99 χρυσή πάστα
και ελαφριά πίεση. Επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας επιτυγχάνεται
με μία μαλακή βούρτα από τρίχες κατσίκας σε συνδυασμό με την Hera
GPP 99 χρυσή πάστα στίλβωσης, σε χειρολαβή με χαμηλές στροφές
(5000RPM), και με ελαφριά πίεση. Τα υπολείμματα της πάστας
αφαιρούνται κατόπιν με μάλλινη βούρτσα στίλβωσης.
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Αποξείδωση των ορίων τελειωμένων αποκαταστάσεων
Αν υπάρχουν υπολείμματα οξειδίων στα όρια της επικαλυμμένης με
κεραμικό στεφάνης, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στα ούλα.
Επομένως, η αποξείδωση της τελειωμένης αποκατάστασης για την
απομάκρυνση αυτών των οξειδίων συστήνεται γενικά για την
ασφάλεια των ασθενών.
Γι αυτό, η εμβύθιση γίνεται σε Hera AM 99 για περίπου 10 λεπτά
στους 70°C. (Το ίδιο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για την απομάκρυνση των οξειδίων μετά την όπτηση οξείδωσης).
Τα όξινα κατάλοιπα θα πρέπει έπειτα να αφαιρούνται από την
αποκατάσταση με πλύσιμο και προσεκτικό στέγνωμα στον αέρα,
και θα πρέπει επίσης αυτή να καθαρίζεται.

HeraCeram® Saphir
Συνδυασμός αποχρώσεων.

Συνδυασμός αποχρώσεων
A1

A2

A3

A3.5

Paste
Opaquer

POA1

POA2

POA3

Chroma Dentine

CDA1

CDA2

Increaser

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

POA3.5 POA4

POB1

POB2

POB3

POB4

POC1

POC2

POC3

POC4

POD2

POD3

POD4

CDA3

CDA3.5 CDA4

CDB1

CDB2

CDB3

CDB4

CDC1

CDC2

INC3

INC4

IND2

IND3

IND4

INC

INC

INC

INS

INS

INT

INT

INT

INT

INT

INT

Dentine

DA1

DA2

DA3

DA3.5

DA4

DB1

DB2

DB3

DB4

DC1

DC2

DC3

DC4

DD2

DD3

DD4

Incisal

S1

S1

S2

S2

S4

S1

S1

S2

S4

S1

S3

S3

S3

S1

S2

S2

Mamelon,
Secondary
Dentine

MD1

MD1

SD2

SD2

SD2

MD2

MD2

MD3

MD3

MD2

SD1

SD2

SD2

MD1

MD3

MD1

Value

VL1

VL2

VL3

VL4

VL4

VL1

VL2

VL3

VL4

VL1

VL2

VL3

VL4

VL2

VL3

VL4

Opal Incisal

OS1

OS1

OS2

OS2

OS4

OS1

OS1

OS2

OS4

OS1

OS3

OS3

OS3

OS1

OS2

OS2

Shoulder 
Ceramics HM/M

1

1

2

2

6

3

3

4

4

1

1

6

6

1

2

4

Όλες οι χρωστικές και τα υγρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για HeraCeram, HeraCeram Saphir, and HeraCeram Zirkonia 750.

Προγράμματα όπτησης άλλων φούρνων παρέχονται στο τμήμα download της
ιστοσελίδας της Kulzer:
kulzer.com/firingprograms-hcsaphir
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HeraCeram® Saphir
Προγράμματα όπτησης.

Γενικό πρόγραμμα όπτησης
NPPrimer1

Paste
Opaque

Shoulder
Ceramic
HM1

Shoulder
Ceramic
HM2

1st
Dentine

2nd
Dentine

Glaze/Stains
universal

Correction
Material

Shoulder
Ceramic
LM

Preheating or
starting temperature: [°C]

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Drying:
[min]

3

6

4

3

5

5

5

4

4

Preheating:
[min]

1

1

2

2

2

2

1

2

2

Temperature
increase:
[°C/min]

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Final temperature: [°C]

950

880

870

860

860

850

850

810

790

Holding time:
[min]

1

1

1

1

1

1

0.5–1

1

1

Vacuum start:
[°C]

600

600

600

600

600

600

–

600

600

Vacuum stop:
[°C]

950

880

870

860

860

850

–

810

790

Heramat C/C2/C3/C3 press
NPPrimer1

Paste
Opaque

Shoulder
Ceramic
HM1

Shoulder
Ceramic
HM2

1st
Dentine

2nd
Dentine

Glaze/Stains
universal

Correction
Material

Shoulder
Ceramic
LM

Start
[°C]

600

600

600

600

600

600

600

600

600

DRY
[min]

3:00

6:00

4:00

3:00

5:00

5:00

5:00

4:00

4:00

Pre Heat
[min]

1:00

1:00

1:00

1:00

2:00

2:00

1:00

2:00

2:00

Heat Rate
[°C/min]

100

100

100

100

100

100

100

100

100

High Temp
[°C]

950

880

870

860

860

850

850

810

790

Hold
[min]

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

0:30 –
1:00

1:00

1:00

Temper
[°C]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Temp Hold
[min]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Cool Time
[min]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

V On
[°C]

600

600

600

600

600

600

–

600

600

V Off
[°C]

950

880

870

860

860

850

–

810

790

V Hold
[min]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι θερμοκρασίες όπτησης που παρατίθενται στους πίνακες είναι μόνο γενικές οδηγίες. Αποκλίσεις μπορεί να
προκύψουν λόγω των διαφορών στην απόδοση του φούρνου και, εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να προσαρμοστούν.

1 = Μόνο όταν επικαλύπτονται μη-πολύτιμα κράματα για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.
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Austromat 3001/Press-i-dent
NP-Primer1

C600

T120•L9

T60

Paste Opaque

C600

T360

T60•L9

T60

V9

T099•C880

V0

T60

C0

L0

T2

C600

Shoulder Ceramic HM1

C600

T180

T60•L9

T60

V9

T099•C870

V0

T60

C0

L0

T2

C600

Shoulder Ceramic HM2

C600

T120•L9

T60

V9

V9

T099•C950

V0

T099•C860

V0

T60

C0

T60

L0

C0 L0

T2

C600

T2

C600

1 Dentine

C600

T180•L9

T120

V9

T099•C860

V0

T60 C0 L0

T2

C600

2nd Dentine

C600

T180•L9

T120

V9

T099•C850

V0

T60 C0

T2

C600

Glaze/Stains universal

C600

T300•L9

T60

Correction Material

C600

T120•L9

T120

Shoulder Ceramic LM

C600

T120

st

T60•L9

V9
V9
T60

T099•C850

V0

T099•C810
V9

V0

T099•C790

T30

C0

L0
L0

C600

T60 C0

L0

T2

C600

V0

C0

L0

T2

T60

C600

Austromat M
NPPrimer1

Paste
Opaque

Shoulder
Ceramic
HM1

Shoulder
Ceramic
HM2

1st
Dentine

2nd
Dentine

Glaze/Stains
universal

Correction
Material

Shoulder
Ceramic
LM

START

600

600

600

600

600

600

600

600

600

➔
g
➔

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

3

2

3

3

5

2

3

1

1

1

1

2

2

1

2

1

VAC

9

9

9

9

9

9

–

9

9

99

99

99

99

99

99

99

99

99

END

950

880

870

860

860

850

850

810

790

➔

1

1

1

1

1

1

0.5 – 1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

°C

jmin.

1
2

Austromat 624/654 press-i-dent
NP-Primer1

Paste Opaque (1st + 2nd)

Shoulder Ceramic HM1

Shoulder Ceramic HM2

Drying

00:00

00:00

00:00

00:00

Closing Time

02:00

06:00

03:00

05:00

Pre heat

600°C01:00

600°C01:00

600°C01:00

600°C01:00

High Temp

950°C

99°C/min

01:00  
880°C

99°C/min

01:00  
870°C

99°C/min

01:00  
860°C

99°C/min

01:00  

Temper
Cooling
100%

VAC

100%  

1st Dentine

100%

Glaze/Stains
universal

2nd Dentine

100%

Correction Material COR

Shoulder Ceramic LM

Drying

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Closing Time

03:00

03:00

05:00

02:00

03:00

Pre heat

600°C02:00

600°C02:00

01:00

600°C02:00

600°C*01:00

High Temp

860°C

99°C/min

01:00  
850°C

99°C/min

600°C

01:00  850°C 99°C/min 00:30 - 01:00

810°C

99°C/min

01:00  790°C

99°C/min

01:00  

Temper
1 =Cooling
Μόνο όταν επικαλύπτονται μη-πολύτιμα κράματα για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.
VAC
1

100%

100%  

Μόνο όταν επικαλύπτονται μη-πολύτιμα κράματα για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.

0%

100%

100%
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HeraCeram® Saphir
Συσκευασίες

HeraCeram Saphir Ανταλλακτικά
Τιμή τεμαχίου

HeraCeram Saphir Σετ
Κωδικός

152,99 €

Paste Opaque, 2 ml: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, C1, C2, C3, C4,
D2, D3, D4, bleach, gold, gingiva.

33,00 €

Dentine, 20 g: DΑ1, DΑ2, DΑ3, DΑ3.5, DΑ4, DΒ1, DΒ2,DΒ3, DΒ4, DC1,
DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4.

33,00 €

Chroma dentine, 20 g: CDΑ1, CDΑ2, CDΑ3, CDΑ3.5, CDΑ4, CDΒ1, CDΒ2,
CDΒ3, CDΒ4, CDC1, CDC2, CDC3, CDC4, CDD2, CDD3, CDD4.

33,00 €

Incisal, 20 g: OS1, OS2, OS3, OS4

33,00 €

HC-Saphir
First-Touch set

Transpa, 20 g: TC, T, White

33,00 €

66069556

511,36 €

HC-Saphir
Paste opaque set

Increaser, 20 g: Mango INM, Solaris INS, Peach INP, Orange INO,
Taiga INT, Caramel INC

44,00 €

66069557

545,09 €

Enhancer, 20 g: EHA, EHB, EHC, bright, neutral, grey

44,00 €

HC-Saphir
Dentine-Incisal set

66069558

571,20 €

Mask, 20 g: Bright, shadow

44,00 €

HC-Saphir
Enhancer set

Gingiva αποχρώσεις, 20 g: G2, G4, G5, G6, G7, G8

33,00 €

66069560

369,92 €

Mamelon dentine, 20 g: MD1, MD2, MD3

44,00 €

Secondary dentine, 20 g: SD1, SD2

44,00 €

Value, 20 g: VL1, VL2, VL3, VL4

44,00 €

Opal incisal, 20 g: OS1, OS2, OS3, OS4

44,00 €

Opal transpa, 20 g: OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce

44,00 €

Margin HM, 20 g: HM1, HM2, HM3, HM4, HM6

44,00 €

Margin LM, 20 g: LM1, LM2, LM3, LM4, LM6

44,00 €

Correction, 20 g: COR

33,00 €

HC-Saphir
Matrix set

66069561

807,30 €

HC-Saphir
Chroma dentine set

66069562

520,06 €

HC-Saphir
Margin set

66069563

504,83 €

HC-Saphir
Gingiva set
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Τιμή

NP-Primer, 2 ml

66069564

217,60 €

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε πρακτικό
σεμινάριο για τις πορσελάνες HeraCeram, HeraCeram
Saphir και HeraCeram Zirkonia 750, επικοινωνήστε
με την εταιρία μας στο τηλ.: 210 65 41 340.

Ξεκινήστε το βίντεο
kulzer.com/heraceram-videos
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HeraCeram® Stains universal
Μια σειρά μακιγιάζ για γενικές εφαρμογές
Stain Set, universal.

Stain Set, universal, σκόνη.

Περιλαμβάνει 22 μακιγιάζ (2 ml)
και 1 πάστα Glaze (2 ml).

Περιλαμβάνει 22 μακιγιάζ (3 g)
και 1 Glaze (3 g).

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

17 x 2 ml Εξατομικευμένο μακιγιάζ
3 x 2 ml Μακιγιάζ σώματος BS-A, BS-B, BS-C
2 x 2 ml Αδαμαντίνες EN Pearl, EN Opal
1 x 2 ml Glaze GL
1 x 2 ml Υγρό μακιγιάζ universal SLU
1 x Πινέλο μακιγιάζ
1 x Πινέλο Glaze
1 x Χρωματολόγιο
Κωδικός: 6605 2534
Εκτός από το σετ, το Glaze διατίθεται επίσης
σε σκόνη (20 g).

17 x 3 g Εξατομικευμένο μακιγιάζ
3 x 3 g Μακιγιάζ σώματος BS-A, BS-B, BS-C
■■ 2 x 3 g Αδαμαντίνες EN Pearl, EN Opal
■■ 1 x 3 g Glaze GL
■■ 1 x 2 ml Υγρό μακιγιάζ universal SLU
■■ 1 x Πινέλο μακιγιάζ
■■
■■

■■

1 x Πινέλο Glaze
1 x Χρωματολόγιο

■■

Κωδικός: 6605 8215

■■

Εκτός από το σετ, το Glaze διατίθεται
επίσης σε σκόνη (20 g).

■■

www.vitsaropoulos.gr • e-mail: info@vitsaropoulos.gr •
ΚΕΝΤΡΙΚΑ

www.facebook.com/vitsaropoulos

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618
Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή, Τηλ: 210 77 95 747

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

