
Giving a hand to oral health.
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Návod k pou�ití
®HeraCeram  Zirkonia 750 

 Keramika pro fazetování zirkonium oxidových
a lithium disilikátových konstrukcí
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HeraCeram Zirkonia 750 je ideální volba pro konstrukce z materiálů s CTE od 10,2 do 10,5μm/mK. 

Stabilizovaná Leucitová Struktura chrání proti šíření prasklin, odštípnutí a zlomení - známý to problém 

s některými jinými keramickými systémy. 

Heraceram Zirkonia s jejím SLS slo�ením vám dává osvědčenou spolehlivost přesně tam, 

kdy a kde je to třeba.
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Obr.3 Porovnání CTE

Nestabilní CTE jiných dentálních keramik po vícenásobném vypalování 

Stabilizovaná CTE HeraCeram keramika po vícenásobném vypalování

Obr.2 Extrémně krátké vypalovací časyObr.1 Mikrograf  leptané Heraceram Zirkonia 
s leucitovou strukturou
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HeraCeram® – 
V�dy přirozeně estetické

SLS – 
Recept na úspěch
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Opticky dokonalá - s vysokou čistotou křemenného skla

Syntetické křemenné sklo je zárukou té nejvyšší kvality pro všechny HeraCeram keramiky. 

Díky své extrémní čistotě nabízí jedinečné estetické vlastnosti, jako např. jas a fluorescenci 

zevnitř.

Technicky dokonalá - se Stabilizovanou Leucitovou Strukturou (SLS)

Prostě dokonalá - s filozofií konzistentního zpracování 

Všechny HeraCeram keramiky jsou zpracovány stejným zjednodušeným způsobem - co� umo�ňuje 

maximalizovat efektivitu. A je zde přidaný bonus: náklady na vypalování je mo�né sní�it díky kratší

době vypalování a času potřebném na ochlazení v závislosti na vaší zvolené technice.

Keramiky jsou dokonale přizpůsobeny jak z hlediska vzhledu, tak i z hlediska jejich technických vlastností, to znamená 

- jednoduché, spolehlivé a rychlé zpracování s bezkonkurenčními estetickými výsledky. Všechny produkty HeraCeram 

jsou speciálně upraveny na míru tak, aby vyhovovaly materiálům Vašich konstrukcí. A zároveň ka�dý keramický materiál

nabízí konzistentní zpracování a vysokou estetičnost  pro perfektní výsledky, na které se mů�ete spolehnout.

Stabilizovaná Leucitová Struktura (SLS) zajišťuje, �e HeraCeram keramiky jsou 

velmi odolné vůči namáhání. A díky jednotné úrovni mikroskopických krystalů

leucitu se odštípnutí keramiky stává věcí minulosti.

Leucit je srdcem dentální keramiky. Bez struktury tohoto křemičitanu získaného z třídy nerostných 

křemičitanů by metalo-keramika, tak jak ji známe dnes, neexistovala. 

Leucity jsou odpovědny za tepelnou rozta�nost po�adovanou při napalování keramiky na kovové 

slitiny. Nicméně přizpůsobení termální expanze není pouze jedinou funkcí. Leucity nejen �e  zvyšují

pevnost, ale ještě důle�itější je, �e sni�ují citlivost   fazetovacích materiálů na namáhání.                            

Nevýhodou leucitů u mnohých metalo-keramik je nekontrolovatelný a neustálý růst krystalů leucitu 

během vícenásobného vypalování. To vede ke zvýšení termální expanze, která mů�e způsobit 

nepředvídatelné  napětí u fazetovaných metalo-keramických konstrukcí.

Neřiditelné zvýšení termální expanze mů�e být přisuzováno  nevhodnému chemickému slo�ení 

a způsobu pou�itého    výrobního postupu.

V dentální keramice se leucity chovají podobně jako rostliny, rostou po vstřebání �ivin.

Jestli�e je základní slo�ka slo�ena z nadbytku , leucity pokračují v mno�ení - rostou Al₂O₃ a K₂O

během vícenásobného vypalování.

Za účelem vyřešení tohoto problému, jsou Heraeus Kulzer dentální keramiky vyráběny za pou�ití 

kompletně odlišných výrobních metod. Všechny materiály jsou vyráběny za pou�ití přesně 

koordinovaných slo�ek spolu se specifickými výrobními kroky. Tento proces, který nazýváme 

leucitové řízení, vyrábí „Stabilizovanou Leucitovou Strukturu“, kterou nazýváme S-L-S. Díky této 

výrobní metodě, se všechny Heraeus Kulzer dentální keramiky těší výhodě leucitů bez obav 

o neblahé efekty jako je nekontrolovatelné zvýšení CTE hodnot.

Pro u�ivatele to znamená maximum spolehlivosti a méně námahy s perfektním estetickým výsledkem.

Návod k pou�ití
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Dentine  a/nebo Chroma dentine

incisal set  set

Volitelné: 

Stains universal set

Dentine  and/or Chroma dentine

incisal set  set

Volitelné: 

Stains universal set

Dentine  and/or Chroma dentine

incisal set  set

Volitelné: 

Stains universal set

Ka�dodenní
A – D odstíny
Spolehlivé reprodukce
klasických A – D odstínů

Matrix

Naše sety pro začátek: First-Touch set (A2; A3; A3,5)

Increaser set

Enhancer set

Matrix set

Speciální
Speciální aplikace

Chroma dentine set Margin set Gingiva set

Ceramic® pro všechno co děláte
Dokonalé konstrukce pro všechny po�adavky

 S HeraCeram keramikou dosáhnete estetické rekonstrukce, které vyhovují všem potřebám a situacím – od autentických denně 

pou�ívaných odstínů A a� D, po slo�itější individuální úpravy s pou�itím špičkových a komplexních rekonstrukcí plných �ivých efektů.

Estetické fazetování je docela jednoduché se standardním materiálem, nebo velmi přirozeně vypadající s materiály Matrix, 

které Vám poskytnou flexibilitu, kterou potřebujete pro Vaši práci.

1608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   6-71608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   6-7 20.09.16   13:5020.09.16   13:50

Specifické vytvoření 

odstínu dle pacienta

Osobní

Skutečně přirozené pro

vysoce individuální náhrady   

Návod k pou�ití
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HeraCeram® Zirkonia 750

Adhesive 750
Tento Adhezive má schopnost udělat zirkonium oxidové a lithium disilikátové povrchy plně 

smáčivé a zajistit tak optimální spojení materiálů. Adhesive 750 je fluorescentní a dodává tak 

přirozený fluorescentní efekt zevnitř náhrady.

Obr. 6  Všimněte si lesklého povrchu Adhesive 750 po vypálení.

Obr. 5 Rovnoměrná aplikace vrstvy Adhesive 750.

Obr. 4  Bílé zirkonium oxidové kapny připravené k aplikaci Adhesive 750.

Ka�dodenní vrstvení
www.heraeus-kulzer.com/
video_HC750_standard

Individuální vrstvení
www.heraeus-kulzer.com/
video_HC750_individual

Matrix vrstrvení
www.heraeus-kulzer.com/

video_HC750_matrix
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Příprava konstrukce

Příprava povrchu zirkonium oxidové konstrukce
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Příprava povrchu konstrukcí z lithium disilikátu

Zirkonium oxidové konstrukce se čístí proudem páry - pískování není k dosáhnutí lepší vazby třeba. 

Zr adhesive 750 mů�e být poté aplikován přímo na povrch konstrukce.

Je-li to mo�né, všechny případné úpravy by měly proběhnout ještě před krystalizací.

Abychom předešli přehřívání a lámání, např. u uzávěru korunky, měli bychom v�dy pou�ívat 

minimální tlak a upravit otáčky mikromotoru. Prosím, dbejte doporučení výrobce.

Doporučená minimální tloušťka pro lithium disilikátové konstrukce musí být dodr�ena.

Po všech úpravách musí být konstrukce pečlivě očištěna od zbytku abrazivního prachu a 

částeček, např. opárováním.

Lithium disilikátové povrchy nepískujte pískem z Al O  nebo skleněnými perlami.2 3

POZNÁMKA: pro úpravu hotových konstrukcí pou�ívejte jen ty nástroje, které daný 

výrobce (např. Ivoclar Vivadent) doporučuje pro práci na lithium disilikátu.

Vypalování keramiky

Instrukce pro napalování HeraCeram Zirkonia 750 jsou k nalezení v sekci F.

DŮLE�ITÁ INFORMACE: následující informace vycházejí z postupů, vybavení a materiálů 

doporučovaných firmou Heraeus Kulzer. Pokud pou�íváte produkty jiných výrobců, 

mělo by se dbát doporučení toho daného výrobce. Značka revize (?): tato šipka označuje 

všechny změny a doplnění ve srovnání s předchozími verzemi. Dále jsou souvysející 

informace psány kurzívou. 

VIDEA: naskenujte jednotlivé QR kódy a podívejte se na videa o různých způsobech 

vrstvení HeraCeram Zirconia 750. 

Návod k pou�ití
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HeraCeram® Zirkonia 750 

Obr. 8  Mírně lesklá vrstva adheziva na povrchu lithium disilikátu po napálení.

Obr. 7  Aplikace Adhesive 750 na konstrukce z lithium disilikátu.

Fig 9.  Zub 21: Ideální fluroscence na keramické konstrukci. Zub 11: 

bez předchozí aplikace Adhesive 750 je fluorescence zirkonu nulová.

Obr. 10  Zub 21: ideální fluorescence hotové náhrady 

Zub 11: pohlcení světla nefluorescentní kapnou,

na kterou nebylo pou�ito Adhesive 750.

Dentin je vysoce transparentní, co� slibuje brilantnost korunky, ale odstín konstrukce silně ovlivňuje 

výsledný odstín a jas korunky. 

Barvení zirkonium oxidových konstrukcí není standardizované a tak mohou výrazně ovlivnit odstíny

hotových v chromacitě i jasu.

Chroma dentine (např. CD A3) má stejnou barvu jako s ní korespondující dentin (např. D A3). 

Jeho barevná koncentrace - sytost snadněji zakrývá konstrukce a lépe tak vyrovnává rozdíly v barvách mezi 

konstrukcí a ký�eným výsledným odstínem zubu. Toto umo�ní technikovi pou�ít preferovaný typ vrstvení tak, 

aby to vyhovovalo všem indikacím.

Dentinové jádro mů�e být plně nebo jen částečně vrstveno z chroma dentinu.

Dentin

Chroma dentin

Chroma dentin

Dentin

Keramická
konstrukce

Keramická konstrukce

Increaser 
( volitelné )

Increaser 
( volitelné )

Increaser 
( volitelné )

Obr.12  Tato konstrukce se od �ádoucího výsledného odstínu zásadně liší.

Obr. 11  Barva a jas jsou velmi podobné konečnému odstínu zubu. Obr. 11a  V tomto případě mů�e být dentinové jádro vytvořeno 

za pou�ití dentinového materiálu.

Obr. 13  Odstín konstrukce se od po�adované vzorníkové skupiny liší.

Obr.12a  V takovém případě doporučujeme k vytvoření jádra 

korunky  pou�it chroma dentin.

Obr. 13a  V závislosti na dostupném prostoru mů�eme dentinové jádro 

tvarovat vrstvením dentinu a chroma dentinu.

1608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   10-111608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   10-11 20.09.16   13:5120.09.16   13:51

PROSÍM, ZAPAMATUJTE SI, �e Adhesive 750 by měl být na povrch aplikován jen 

v tenké, rovnoměrné vrstvě za pou�ití štětce na opákr HeraCeram opaque paste brush. 

Vypalovací teplota na zirkon je 800 °C a na lithium disilikát 750 °C, a tyto teploty se dr�í 

po dobu jedné minuty (viz doporučené napalovací programy v sekci F).

Vrstvení dentin-sklovina

Keramická konstrukce

Heraceram Zirkonia 750 dentin a/nebo chroma dentin mů�ou být pou�ity pro dentinové jádro.

Návod k pou�ití
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 

Obr. 16  Dokončení sklovinným práškem (viz tabulka barev na straně 30).

Obr. 15 Dentinový základ mů�e být udělán přímo nebo nejdříve jako zub v plném tvaru s následným 

cutbackem - to nám dává lepší kontrolu nad rozměry a polohou rekonstrukce.

Obr. 14 Abychom dosáhli klasických odstínů, mů�e být HeraCeram Zirkonia vystavěna jen ve dvou jednoduchých 

vrstvách za pou�ití dentinu a/nebo Chroma dentinu a enamelu, a to v závislosti na odstínu konstrukce. 

Obr. 19  HeraCeram Zirkonia po prvním pálení.

Obr. 18  Přídáním transparentních lišt mů�eme incizální hranu více individualizovat.

Obr. 17  Cutback spočívá v odstranění dentinu od incizální hrany plynule a� do spodní třetiny zubu. 

www.heraeus-kulzer.com/

video_HC750_standard

1608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   12-131608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   12-13 20.09.16   13:5120.09.16   13:51

PROSÍM, PAMATUJTE SI, �e při broušení keramiky je nezbytné nosit roušku, 

bezpečnostní brýle a pou�ívat odsávání. Vyhýbejte se vdechování prachu. 

Ka�dodenní vrstvení.
Návod k pou�ití
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Ka�dodenní vrstvení.

Obr. 22  V případě, �e není třeba přidat další keramiku, tvar a povrch korunek by měl být opracován 

diamantovými nástroji.

Obr. 21  Rekonstrukce po druhém pálení.

Obr. 20  Další keramika (dentin, incizální a transparent) je pak navrstvena tak, aby vyrovnala smrštění při 

pálení a my tak získali konečný tvar. Program "Dentine 2".

Obr. 23 Povrch smočený tekutinou HeraCeram stain liquid.

Pálení glazury
Tekutiny HeraCeram stain mají stejný refrakční index jako HeraCeram. Barevné efekty a efekty vytvořené vrstvením lépe 

uvidíme po namočení povrchu korunky tekutinou stain liquid. Toto dělá posouzení speciálních efektů vytvořených pomocí 

glazury a stainů snazší.

Charakter glazury a textury keramického povrchu mů�e být ovlivněn změnou teploty pálení, času jejího udr�ování a konečné 

teploty. Dalšími faktory jsou typ finální úpravy povrchu a příprava konstrukce před napálením glazury. Uvedené hodnoty pro 

pálení glazury lze tudí� pova�ovat pouze za doporučení, která musí být dále upravena pro dosáhnutí po�adovaného výsledku. 

Tento program je uveden pod názvem Glazura.

Pro vypalování viz vypalovací programy v kapitole Vypalovací programy

HeraCeram Zirkonia 750 mů�e být té� vyleštěna ručně. Naše diamantová leštící pasta Signum HP povrch dokonale dokončí. 

1608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   14-151608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   14-15 20.09.16   13:5120.09.16   13:51
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 

Obr. 25  V protisvětle po napálení glazury.

Obr. 24  Odraz světla po první fázi leštění.

Correction ceramic je keramika určená pro úpravy po napálení glazury , např. pro doplnění bodu 

kontaktu. Její vypalovací teplota je 715 °C, co� je dost značně méně, ne� teplota pro napalování

dentinu. 

Tato keramika je pro korekci bezbarvá a transparentní. Pokud chcete napalováním docílit změny

odstínu, mů�e být zkombinována s kteroukoliv keramikou z řady HeraCeram Zirkonia 750. 

Teplota napalování doplňujícího materiálu pak musí být upravena podle poměru, 

v jakém byly jednotlivé materiály smíchány (např . při smíchání v poměru 1:1 bude teplota 

napalování cca 730 °C).

HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Individualizované vrstvení.

Increaser
Pou�ítím Increaserů získáváme větší kontrolu nad odstíny v omezených prostorách, jako např. 
v oblasti krčku, nebo kdy� se odstín korunky výrazně liší od �ádoucího odstínu. 
Obdobně snadno mů�eme sladit i optické rozdíly pramenící z různé tloušťky jednotlivých vrstev 
keramiky, např. u můstků.

Pro získání velmi individualizovaných efektů nabízíme vysoce chromatické  increasery, které 
jsou dostupné v šesti odstínech: Peach (INP), Solaris (INS), Mango (INM), Orange (INO), 
Caramel (INC) a Taiga (INT).

Kompletní tabulku odstínů materiálů ze série HeraCeram Zirkonia 750 naleznete v Sekci E.

Obr. 26 Ú�asných individualizovaných výsledků mů�e být dosa�eno jen díky pár jednoduchým krokům.

Obr. 27 (Zuby: 13–23): Increasers zvýrazňují chroma a dávají se jen na konkrétní místa, kde je tohoto efektu 

zapotřebí. V případě, �e si to �ádá situace, mů�ete je vypálit před dalším vrstvením. 

U�ití tedy naleznou např. v případech, kdy musíme zakrýt spodní konstrukci a zároveň nemáme dostatek místa 

pro keramiku.

www.heraeus-kulzer.com/

video_HC750_individual

1608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   16-171608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   16-17 20.09.16   13:5220.09.16   13:52

Ka�dodenní vrstvení.
Návod k pou�ití
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Obr. 30 ...a dále přizpůsobeny ký�enému tvaru.

Obr. 29 Kontury korunky vytvořeny zcela jen z dentinu anebo Chroma dentinu pro cut back...

Obr. 28 Vzorník pro výběr increaseru.

Enhancer
Enhancers jsou speciální transparentní keramiky, s jejich� pomocí mů�e být barevný tón nebo jas 

upraven, ani� by došlo k zásadní změně odstínu. Toto umo�ňuje, aby byly odstíny typické pro 

řezáky a špičáky snadno napodobitelné. Pomocí šesti Enhancerů mů�e být dosá�eno dokonce 

i těch barevných anomálií, které nejsou na vzorníku.

Obr. 32 ...příslušná sklovinná keramika, která je nanesena a jemně rozetřena směrem k dentinovému bříšku 

modelace. Rekonstrukce je dále dokončena nanešením Enhancerů.

Obr. 31  Efekt vytvořený pomocí Enhancerů: po cutbacku v dentinu a vytvoření mamelonů 

pomocí štetce následuje...

HeraCeram® Zirkonia 750 – 

Pro výraznou charakterizaci s ohledem na individuální potřeby pacienta nabízíme vysoce 

chromatické increasery. 

1608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   18-191608_8690_HeraCeram_VA_Zirkonia_750_GB.indd   18-19 20.09.16   13:5220.09.16   13:52

Individualizované vrstvení.
Návod k pou�ití
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Obr. 33  �ádoucí efekty mohou být dále propracovány během korekce 

nebo je mo�né upravit tvary neutrálními Enhancery.

Obr. 34  Velmi atraktivní příklad ukazující výborné estetické výsledky.

Mask
Mask je keramika svými vlastnostmi podobná té incizální. Sní�ená propustnost světla vyva�uje 
transparentnost, tak�e hloubkový efekt zůstává, ale zároveň tento materiál zakryje 
spodní konstrukce.

Obr. 36  ... je tenká vrstva Mask nanesena v oblasti incize, aby zakryla přiliš vyčnívající konstrukci.

Obr. 35  Ukázka typického způsobu nanesení keramiky Mask: po nanešení hlavní části korunky a 

následném cutbacku...

 HeraCeram® Zirkonia 750 – 
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Návod k pou�ití



2322

HeraCeram® Zirkonia 750 – 

Obr. 39  I minimum úsilí se projeví velmi efektně a na výsledek je radost pohledět. 

Obr. 38  ...dostavíme incizi pomocí transparentních materiálů.

Obr. 37  A poté jako obvykle...

HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Matrix vrstvení. 

Individualizované vrstvení s kolekcí Matrix
Individualizované vrstvení se soustředí na napodobení odstínů a barevných odlišností specifických 

pro konkrétního pacienta za pou�ití světelně-optických prvků, jakými jsou jas, transparentnost, 

fluorescence a opalescence

Keramické prvky Matrixu mají nevšední estetické vlastnosti. Díky jejich jednoduchému vrstvení 

jsou naprosto přirozené výsledky uskutečnitelné. Estetický koncept Matrixu, který byl vyvinut 

společně s Paulem A. Fiechterem, nabízí jednoduše aplikovatelnou osnovu pro vrstvení 

této keramiky.

Vysvětlení jednotlivých prvků Matrixu
�■

�■

�■

�■

�■  

Obr. 40 Vzorník odstínů Matrix.
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Individualizované vrstvení.

MD mamelonový dentin, SD sekundární dentin - keramiky s vyvá�enou chromacitou a 

fluorescencí k přirozenému vyzdvi�ení mamelonů.

VL Value - vysoce fluorescentní keramika k ovlivnění jasu v oblasti incize.

OS Opal Incisals - tato incizální keramika nahradí jednotlivé standardní incizální materiály. 

Tato řada je obdobně uspořádána i pou�ívána.

OT Opal transpa - transparentní keramika ke speciálním technikám vrstvení, které 

napodobují rozmanitost přirozené skloviny

OT1-OT10 - neutrální opalescence s rozsahem od OT1 po OT10, přičem� se 

transparentnost sni�uje.

OT1 je nejtransparentnější Opal keramika.

OT10 je bíle opalescentní.

OTY; OTB; OTA; OTG a OT Ice: keramiky Opal Transpa v upravených odstínech 

OT Yellow, 

OT Blue, 

OT Amber, 

OT Grey, 

OT Ice.
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Matrix vrstvení.

Obr. 41 Smícháním adekvátního odstínu dentinu s mamelonovým nebo sekundárním dentinem zvýšíme 

chromacitu v oblasti krčku. Tyto prvky zintenzivňují jas barvy v kombinaci s vhodnou chromacitou a fluorescencí. 

(Eventuálně lze pou�ít barevně odpovídající Increasery, které obdobných efektů dosáhnout. 

Obr. 42 Korunky plně nanesené z dentinu nebo chroma dentinu čekající na patřičný cutback.
 

Obr. 43 Velké řezáky po cutbacku.

Obr. 44 Abychom ovlivnili jas nebo částečné rozjasnění dentinu, nanášíme materiály Value v oblasti incize 

v trochu větším mno�ství (0.3 mm) a pozvolna rozprostřeme doztracena po celé délce korunky.

Obr. 47  "Hřeben" např. z Opal transpa Ice, je polo�en přes vrchol mamelonů.

Obr. 46  Následně vytvarujeme kontury mamelonů štětcem. Tímto dosáhneme působivého vztahu mezi 

světlejšími a tmavšími oblastmi. Výsledné mamelony jsou dále zvýrazněny zevnitř modelace díky vysoce 

fluorescentnímu value materiálu. 

Obr. 45  Plynulé přechody materiálů jsou důle�ité pro vyhnutí se viditelným hranicím mezi jednotlivými materiály 

s rozdílným value a základním odstínem.

 

www.heraeus-kulzer.com/

video_HC750_matrix
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Matrix vrstvení.

Obr. 50  Plně navrstvené korunky.

Obr. 49  �ádoucí anatomické tvary jsou dostavěny vhodným odstínem Opal incisal nebo různými  materiály 

z řady Opal Transpa.

Obr. 48  Mamelony jsou pak dále překryty keramikou Opal Incisal.

Vypalování glazury

Obr. 52  Procházející světlo.

Obr. 51  Závěrečná fáze, korunky jsou připraveny pro glazuru a nebo vyleštění.
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Margin.

Obr. 53  Chybějící cervikální uzávěr v distálně cervikální oblasti korunky.

Obr. 54  Izolace od HeraCeram by měla být aplikovaná přímo na povrch sádrového modelu. 

Předešlé vytvrzení povrchu preparace narušuje izolační schopnosti látky.

První vrstva HM marginu.

Obr. 55  Margin se míchá s SM tekutinou a je nanášen 

v krčkové oblasti. Potom je vypálen při teplotě 780 °C.

Obr. 56  Po úpravách keramický uzávěr korunky sedí 

na schůdek perfektně.

Obr. 57  Dokončená fazetovaná korunka s neúplným dosedem na schůdek preparace.  

Obr. 58  Korekce dosedu pomocí LM marginu.

LM margin (LM - nízkotavitelný margin)

S LM marginy mohou být okraje keramiky dopáleny a� po skončení fazetování, dokonce 

i po glazuře. Díky jejich nízké vypalovací teplotě 715 °C jsou dále vhodné k dalším korekcím, 

jako jsou úpravy tvaru nebo doplnění v kontaktech. 

U�ití margin materiálů

Schůdkové materiály margin se mohou pou�ívat pro všechny keramické náhrady, např. pokud 

je materiál spodní konstrukce viditelný v cervikální oblasti, tak nepříznivě ovlivňuje přirozený 

vzhled korunky a musí být opraven. Stabilita HM marginů při vyšších vypalovacích teplotách a 

stabilita při dalším vypalování jsou popsány výše. LM marginy potřebují k napálení ni�ší teploty

(715 °C) a mohou být tedy pou�ity ke korekci u� hotových náhrad.

Obr. 59  Korekce v aproximálních bodech kontaktu.

Návod k pou�ití
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HeraCeram® Zirkonia 750 – 
Tabulka barevných kombinací

Všechny barvy - stains a tekutiny jsou kompatibilní s HeraCeram, HeraCeram Zirkonia a  HeraCeram Zirkonia 750.

Colour mapping table

Obecné programy pálení

Adhesive Margin HM Dentine 1 Dentine 2 Glaze
Correction 
COR / LM

Adhesive Margin HM Dentine 1 Dentine 2 Glaze
Correction 
COR / LM

Předehřívací nebo 
počáteční teplota [°C]

500 500 500 500 500* 500 400 400 400 400 400* 400

Čas předsušení a 
předehřání [min]

6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5

Rychlost nárůstu teploty  
[°C/min]

75 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 50

Konečná teplota
[°C]

800 780 750 745 725 720 750 780 750 745 725 715

Čas udr�ení teploty
[min]

2 1 1 1 0,5–1 1 1 1 1  11  –1 0.5

Teplota počátku vakua
[°C]

500 500 500 500 – 500 400 400 400 400 – 400

Teplota ukončení vakua
[°C]

800 780 750 745 – 720 750 780 750 745 – 715

*Při pou�ití pastových barev a glazovacích past, pou�ívejte počáteční teploty 600 °C!

HeraCeram® Zirkonia 750 – 

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

Increaser INA1 INA2 INA3 INA3.5 INA4 INB1 INB2 INB3 INB4 INC1 INC2 INC3 INC4 IND2 IND3 IND4

Increaser 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

Chroma Dentine CDA1 CDA2 CDA3 CDA3,5 CDA4 CDB1 CDB2 CDB3 CDB4 CDC1 CDC2 CDC3 CDC4 CDD2 CDD3 CDD4

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

Margin HM/M 1 1 2 2 6 3 3 4 4 1 1 6 6 1 2 4

 DŮLE�ITÉ: uvedené vypalovací teploty jsou pouze orientační. 

Odchylky se mohou odvíjet od výkonu jednotlivých pecí. 

Teploty by měly případně být vhodně přizpůsobeny. 

Pro konstrukce ze zirkonium oxidu Pro konstrukce z lithium disilikátu

 

EveryDay Personalised Matrix

A3
A3

MUDr. Martin Tomeček MUDr. Jakub Hošek
C A D / C A M Z U B N Í L A B O R A T O Ř

Korunka 11 - fasetovaný zirkonium oxid keramikou Heraceram Zirkonia 750 

Ukázka případného pou�ití hmot pro jednotlivé typy vrstvení keramiky Heraceram Zikrkonia 750
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