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Vlastnosti dentální keramiky
 Vysoká estetika náhrad z dentální keramiky je dána jednak barevnými vlastnostmi

a technikou zpracování (vrstvení, event. zevní dobarvení).
 Dentální keramika se skládá ze dvou základních komponent – amorfního

transparentního skla a krystalů.
 Krystalické částice zajišťují propustnost světla a zvyšují pevnost vypálené hmoty.

 Složení dentální keramiky

Dentální keramický prášek, tak jak ho známe, obsahuje několik základních součástí:
1. základní složku
2. tavidla
3. pojiva
4. barviva.

Indikace a kontraindikace
Rekonstrukce zubů, dlahování
 Mladé zuby se širokou dřeňovou dutinou (důležité z hlediska preparace)






Preparace zubu:
1,5- 2 mm k antagonistům
1,2- 1,5 mm po obvodu korunky
Min. 1 mm v oblasti krčkového uzávěru
Schůdek by měl být zaoblený, cirkulární, hluboký, zanořený.

Výběr barvy pomocí vzorníku
 Standardní metoda vychází z konfekční vzorníkové škály.
 Výběr vyžaduje dodržení určitých podmínek.
 Ideálním osvětlením je denní světlo u okna orientovaného na
sever v dopoledních hodinách.
 Přednost dáváme i modernímu umělému osvětlení s jeho
standardními parametry intenzity a barevné hodnoty světla.
 Vnímání barvy může ovlivnit i intenzita barev v okolí
pracovního místa, únava zraku. Pozornost může rovněž
odvádět výrazně červená rtěnka pacientky.
 Výslednou barvu ovšem také z velké části ovlivňuje barva
konstrukce.
 Optimálním prostorem pro dosažení požadovaného optického
efektu fazety jsou cca 2 mm.

Vývěr barvy pomocí přístroje Vita
Easyshade Compact
 Vita Easyshade Compakt je zařízení se spekrofonometrickou

technologii pro měření barev.
 Přístroj lze použít pro přímé měření zubu, nebo pro komplexní
měření oblasti krčku, středu a incize.
 Měřící hrot přístroje se přikládá k zubu a na displeji se pak
zobrazí rozpoznaná barva podle vzorníku Vitapan Classical A1D4 a zároveň i podle vzorníku Vita system 3D Master.

Zásady modelace
 Pro fazetování oxidových keramických konstrukcí v

rozsahu koeficientu tepelné roztažnosti od 7,2 - 7,9 Mpa.
 Konstrukce by měla být vždy modelována s podporou

pahýlu zubu, to znamená, konstrukce, by měla být
anatomicky zmenšeným tvarem zubu a neměla by mít
žádné ostré hrany.
 Při vytváření keramické fazety by měla být keramická

hmota po celé překrývané ploše
 Rovnoměrná tloušťka vrstvy. Tloušťka keramické vrstvy by

neměla překročit celkovou tloušťku 2mm

Modelace můstku
 Kovové konstrukce pro fasetování keramikou se

zhotovují zásadně ve zmenšeném rozměru anatomického
tvaru zubu.
 Vytváření interdentálních spojů musí být vždy zajištěna
dostatečně stabilní modelace interdentálních oblastí.
 Pro keramické fasetování se doporučuje síla konstrukce
 nejméně 0,3 mm. Ve vosku to tedy musí být nejméně
0,35-0,4 mm.

Licí soustava
 Licí kanálek se napojuje z orální strany 1 mm od incize nebo na

orální hrbolek.
 Licí kanálek nasedá v úhlu 45o ke žvýkací ploše.
 Odlévaný objekt je umístěn mimo tepelné centrum.
 Všechny kanálky musí být hladké, bez hran, aby se zabránilo
odtrhování částeček zatmelovací hmoty při lití kovu.

Tmelení
 Odmašťovací prostředek slouží ke snížení povrchového napětí a dobrému

přilnutí zatmelovací hmoty k vosku.
 Poměr a doba mísení zatmelovací hmoty se dodržuje podle pokynů
výrobce.
 Příslušná zatmelovací hmota se míchá ve vakuu.
 Vlévá se tenkým proudem z výše 20 až 30 cm do kroužku. Aby se zabránilo
vytváření bublinek, nanáší se hmota do modelu korunek štětcem nebo
sondou. Licí kroužek se plní hmotou minimálně 1 cm nad okraj licího
objektu.

Vypalování a odlévání
 Hodinu po zatmelení se vkládá licí kroužek do vypalovací pece.
 Formovací hmota pro rychlé tmelení „Speed“ vkládáme do rozpálené pece

do dvaceti minut po namíchání.
 Konečná teplota dosahuje 900o C.
 Kroužek se umísťuje do licího přístroje. Zvolený kov se taví v keramickém
kelímku vysokofrekvenčním, indukčním principem, odstředivou silou
(rotací) se kroužek odlije.
 Nebo použijeme licí aparát s funkcí odlévání ve vakuu.

Opracování kovové konstrukce
 Po zchladnutí se odstraňuje zatmelovací hmota. Odlitý objekt se čistí








pískováním.
Kapny se dosadí na pahýl, dbá se na přesnost krčkového uzávěru. Odříznou
se licí čepy a tvrdokovovými frézami se opracuje kapna do hladka, bez
ostrých hran. Minimální síla kovové konstrukce je nejméně 0,3 mm.
Po konečném obroušení konstrukci učešeme jedním směrem frézami.
Vnitřek i vnějšek kapen se opískuje tužkovým pískovačem (písek o velikosti
zrn 110 - 120 mikrometrů při tlaku 2-3 bar). Jsou-li na konstrukci černé
nečistoty, obrousí se a kov se znovu opískuje.
Konstrukce se očistí parou.

Isolace modelu
 Izolace sádrového modelu je naprosto nutná, aby se

zaručil stejnoměrný obsah vlhkosti při vrstvení keramiky.

Podbarvení
 Na suchou kapnu se nanáší Washbrand v tenké vrstvě.
 Míchá se prášek Wash opaque + tekutina Opaque liquid
 Vypaluje se v keramické peci.
 Z pece se korunka vždy vyjímá po vychladnutí na 600oC.

Podbarvení
 Následuje krycí vrstva Opaque, konstrukce nesmí prosvítat
 Míchá se prášek Opaque+ Opaque liquid - barva vybrané lékařem

 Vypaluje se v peci
 Pokud prosvítá šedý kov, znovu se nanese vrstva Opaque a dá se opět pálit.

Vypálený povrch opakeru musí mít „lesk vaječné skořápky“
Opaker je možno nanést třemi variantami:
 Prášek - tekutina opakerem – štětec, skleněná tyčinka
 Pasta
 Nástřik (metodou spray-on)- v nádobce se smíchá prášek a tekutina, na
konstrukci se stříká pistolkou.

Vrstvení keramických hmot
 Začínáme modelací tenké vrstvy opákního dentinu a pokračujeme hmotou

dentin, ze které se vymodeluje plný anatom tvar.
 Provedeme redukci v incizální třetině pro nanesení incizní hmoty enamel.
 Tvar modelujeme v přebytku, který odpovídá kontrakci keramického
materiálu. Modelací upravíme do optimálního tvaru, přebytečnou vodu
odsáváme papírovým kapesníkem.
 Korektury provádíme incizní nebo transparentní hmotou.

Opracování
 Přebytky se obrousí diamanty. Nedostatky v anatomickém

tvaru se doplní a provede se první korekční pálení.
 Zkontroluje se celkový tvar korunky a krčkový uzávěr. A můstek
se může opět upravit opět diamantovými brousky, nebo se
může doplnit keramikou. Následuje druhá korektura.

Probarvení keramických hmot
 Aplikuje se individuální probarvení pomocí barev na

keramiku a v programu bez vakua se vypálí glazura.
 Při individuální modelaci se probarvuje vrstva opakeru
v oblasti krčku a incizální hrany, oblast schůdku lze doplnit
translucentními odstíny. Stejně je možné probarvit vrstvu
opákního dentinu a incizní hranu.

Glazura
 Po dosažení definitivního tvaru namícháme prášek Akzent







a Akzent fluid, glazura se natře po celém povrchu
keramické korunky.
Glazura se dodává ve formě: Prášek a tekutina, pasta a
tekutina.
Vypálíme
Po vyjmutí z pece se porovná barva podle vzorníku.
Závěrečné opracování
Vnitřek kapničky se opískuje, kovový rámeček se
vygumuje do vysokého lesku.

Výsledek celé práce

Kontrolní otázky
 Kdy indikujeme metalokeramický můstek?

 Jaké jsou zásady při výběru barvy podle vzorníku?
 Jaké jsou zásady a síla při modelaci voskové konstrukce?
 Jakým způsobem připevňujeme licí vtokovou soustavu?

 Popište úpravu při broušení odlité konstrukce.

Zdroje
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