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HET NIEUWE DNA
van hoog sterkte glaskeramiek

In samenwerking met het Fraunhofer Instituut heeft
DENTSPLY een nieuwe klasse van materialen ontwikkeld
voor de hoog sterkte glaskeramieken: ZLS, een met
zirkoonoxide versterkte lithiumsilicaat.

zls

Eigenschappen van ZLS

1

2

3

Hoog aandeel glas

10% zirkoonoxide

Hoge translucentie,
opalescentie, fluorescentie

Hogere buigsterkte

Zeer fijne lithiumsilicaat
kristallen
Ultrafijne microstructuur

Vergelijking microstructuur

ZLS

LS2

De integratie van 10%
zirkoonoxide zorgt voor
vier maal fijnere lithiumsilicaat kristallen in ZLS.
Dit resulteert in een
ultrafijne microstructuur
die een hoge gemiddelde
buigsterkte combineert
met een hoog aandeel glas.
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Glas met volledig opgeloste
zirkoonoxide

Glas

Lithiumsilicaat kristallen,
500 - 700 nm

Lithiumsilicaat kristallen,
2000 - 4000 nm

ESTHETISCH,
STERK & SNEL
CELTRA is opgebouwd uit een driedelige, functionele
microstructuur bestaande uit lithiummetasilicaat,
lithiumdisilicaat en lithiumfosfaatkristallen, waaruit de
specifieke eigenschappen voortvloeien.

Voordelen van ZLS
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Een buitengewone

… en een uitstekende

… als natuurlijke

esthetiek…

sterkte…

elementen

Een verhoogd aandeel glas
optimaliseert de esthetiek
tot in de diepte door
opalescentie en
fluorescentie.

Het opgeloste zirkoonoxide
maakt het glas niet troebel
en versterkt de glasmatrix.
In combinatie met de aanwezigheid van glaskeramiekkristallen zorgt dit voor een
zeer hoge sterkte.

De zeer fijne glaskeramiekkristallen (< 1 µm) maakt de
aanhechting voor tandplak
moeilijker. Een eigenschap
die ook natuurlijke elementen
hebben.

Opalescentie

Breukbelasting bij frontkronen
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CELTRA

e.max

Vita Mark II

Thermische cyclus
Voor kunstmatige veroudering
Na kunstmatige veroudering

CELTRA materiaal in niet volledig
gesinterde toestand.

(5°C-55°C), 6000 cycli,
Gevolgd door 1,2 miljoen
Kauwsimulaties bij 70 N.

Bron: S. Rues, D. Müller, M. Schmitter,
University of Heidelberg 2012,
data beschikbaar op aanvraag.
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Vervaardiging
VOOR DE TANDARTS
Afdruk/scan
Uw lab ontvangt graag:
• Een mondscanfile
OF
•E
 en gebruikelijke siliconen
afdruk
•E
 en afdruk voor het
tegenmodel
• Een siliconen beetregistratie
(bij voorkeur uit scanbaar
silicone)
• Uw opdrachtbon inclusief
contactgegevens

Aanleveren
Verstuur eenvoudig uw mondscanfile
per e-mail of uw model per post naar
uw lab. Uw lab zorgt voor de verdere
verwerking van uw CELTRA opdracht.

HET KLINISCHE RESULTAAT

CELTRA

MPA

glasKERAMIEK

MPA

Hogere buigsterkte dan glaskeramiek

Molaar, blokgrootte C14, standaard slijpprogramma

210 MPa

120 MPa

lithiumdisilicaAT
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MPA

CELTRA

MPA

Minder verwerkingstijd voor uw (partner)laboratorium en sterker!
370 MPa

360 MPa

Design

Vervaardiging

Afwerking

Met de grootste
zorgvuldigheid wordt uw
restauratie ontworpen.
Er wordt hierbij rekening
gehouden met de minimale
wanddikte vereisten van de
restauratie*.

Uw restauratie wordt op
topsnelheid geslepen en met
de voorzichtigheid die dit
materiaal nodig heeft.

Uw CELTRA restauratie wordt
geïndividualiseerd naar uw
wensen met CELTRA stains &
glaze materialen.

*Minimale wanddikte vereisten
De wanddiktes mogen niet minder zijn dan aangegeven.
(Bij uitsluitend gepolijste werkstukken: 1,5 - 2,0 mm.)

Kroon
posterieure
elementen

Kroon
anterieure
elementen

Inlay

Onlay

1.5
1.5* 1.5* 1.5*

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

Facings

1.

1,5 mm

1.5
1.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0,6 mm

0.4
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Cementatie
van CELTRA
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Snelle en eenvoudige
procedure

Complete DENTSPLY
oplossing

Gecertificeerd behandelplan

De producten zijn
samengesteld volgens de
klinische workflow in een
handige verpakking.

Alle producten van het
cementatie systeem leveren
een uitstekende prestatie. Veel
producten kunnen worden

Alle onderdelen van het
cementatie systeem bieden
bewezen compatibiliteit en
een succesvolle klinische
geschiedenis.

gebruikt voor additionele
indicaties zoals de universal
total etch adhesive Prime &
Bond XP.

Afhankelijk van de indicatie van uw restauratie kan deze
gecementeerd worden met een Self-Adhesive Cement of een
Fully adhesive Cement.
Self- Adhesive Cement
DENTSPLY SmartCem®2
Een dual cure cement met
fluoride geschikt voor
permanente cementering.

Self-adhesive
Inlays
Onlays
Crown

Veneers
Fully Adhesive Cement
DENTSPLY Calibra
Een lichtuithardend of zelfuithardend
cement, te gebruiken met XP Bond™
en Self cure activator.

Calibra Automix

Bonding

• Geen bevochtiging nodig

• Techniek ongevoelig

• Ieder overschot kan eenvoudig

• Hoge hechtingswaarde

worden verwijderd
• Dunne filmdikte voor een
perfecte pasvorm
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Fully adhesive

= aanbevolen

• Complete chemische uitharding
in combinatie met Calibra Automix
en Self-cure Activator

= hoogst aanbevolen

EENVOUDIGE
afwerking
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Eenvoudig schoonmaken

Kleurechte samenstelling

Techniek ongevoeligheid

Laat het overschot aan
cement tot 10 seconden
uitharden tot een gel die
het schoonmaken snel en
eenvoudig maakt.

5 kleuren voor een volledig
aanbod van esthetische
kleuren. De kleurechte
samenstelling verzekert dat
de kleuren na verloop van tijd

De klassieke etch & rinse
adhesives vereisen een
optimaal niveau van dentine
vochtigheid om hun volledige
potentieel te bereiken. Dit is

niet zullen vervagen.

echter moeilijk te bereiken en
kan leiden tot onvoldoende
bindingskracht en postoperatieve gevoeligheid.
Bij Prime & Bond XP geldt
dit echter niet. Het levert
extra prestaties zelfs bij
de verschillende dentine
vochtigheid niveaus. Minder
zorgen voor betere resultaten.

Translucent

Light

Medium

Dark

Opaque

Marginale hechtingswaarde van keramische inlays na bakcyclus.

MARGINALE DICHTHEID [%]

100

Dentine

Zonder aparte
lichtuitharding van
de bonding laag

Glazuur

*

*

lager
* Significant
dan Prime&Bond® XP
+ Self Cure Activator
+ Calibra®

50

0

Prime&Bond® XP
+ SCA
+ Calibra

1
2

ED Primer2
+ Panavia F 2.02

Bron: Frankenberger et al: Dent Mater. 2008 Feb;24(2):185-91
Geen geregistreerd handelsmerk van DENTSPLY International, Inc

Multilink Primer2
+ Multilink2

Syntac Classic2
+ Variolink II2
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