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Indikace presovacích materiálů
 Celokeramické systémy pokrývají celou řadu indikací –

od tenkých faset po desetičlenné můstky. Systém se
skládá z pěti různých druhů materiálů, které jsou
vysoce pevné a estetické a jsou vhodné pro zpracování
presovací technikou.
 Široká škála materiálů umožňuje kombinovat techniky

zhotovení a materiály mezi sebou, podle umístění
náhrad, indikací a kontraindikací k dosažení
požadované estetiky náhrady.

Materiály
 Pro technologii presování jsou určené materiály
 IPS e.max Press
 IPS e.max ZirPress

 CAD/CAM technologie disponuje materiály
 IPS e.max CAD
 IPS e.max ZirCAD
 Posledním, doplňujícím materiálem celého systému, je

materiál
 IPS e.max Ceram.

Vlastnosti IPS e.max Press
 je to lithium disilikátová sklokeramika určená pro technologii

presování.
 Dodává se na trh ve formě ingotů v různých úrovních

průsvitnosti. Tyto presovací ingoty mají velmi vysokou pevnost
400 MPa, která je dána tlakem při lisování materiálu do formy.
 IPS e.max Press je materiál s ingoty nejvyšší pevností v ohybu,

což je nejvyšší možná pevnost v bločku lisované keramiky.
 Ingoty jsou lisované v presovacích pecích při teplotě 915° –

920°C. Lisovací vysoce estetické náhrady v barvě přirozeného
zubu.
 Jsou dobarvovány a fasetovány materiálem IPS e.max Ceram.

Indikace IPS e.max Press
 Z IPS e.max Press ingotů zhotovujeme korunky, práce

na implantáty do frontálního a laterálního úseku,
tříčlenné můstky (po druhý premolár) a primární
teleskopické korunky.

Kontraindikace IPS e.max Press
 Nezhotovujeme z IPS e.max Press ingotů tříčlenné

můstky zasahující do oblasti molárů, čtyř a vícečlenné
můstky, můstky kotvené na inlej, zhotovování volných
mezičlenů, Marylandské můstky, velice hluboké
subgingivální preparace a bruxismus.
 Jestliže je u pacienta známo, že je alergický na

některou ze složek IPS e.max Press.

IPS e.max Press ingoty
 Všechny ingoty mají stejnou tvrdost.
 Technika vrstvení: vrstvíme keramiku na základní

konstrukci.
 Technika „cut-back“ technika zpětného řezu –

anatomický tvar modelace snížíme v incisální třetině,
neúplný tvar náhrady doplňujeme, fasetujeme, incisálními
a transparentními odstíny.
 Technika barvení plně anatomickou náhradu

dobarvujeme pomocí IPS e.max Ceram, Shades a vypálíme
s glazurou.

Výběr barvy ingotu
 Je lepší použít světlejší ingot, tmavý ingot těžko

zesvětlíme.
 Ingot vybíráme podle barvy pahýlu, kterou vybereme
podle speciálního vzorníku.
 Tento systém má flexibilní design a lze jej používat
současně se vzorníkem A-D.
 Chromascop vzorníkem.

Výběr barvy korunky, můstku
 Je vhodné použít vzorník zubů a barev společně s digitálním







stanovením barvy.
Klasické vybírání barvy, srovnáváním se vzorníkem může být
nepřesné.
Easy shade od firmy Vita je zařízení, které určí odstín zubu bez
ohledu na světelné podmínky.
Je navržen pro všechny barvy systému VITA 3D-MASTER.
S tímto přístrojem by se tedy nemělo stát, že nebude digitálně
vybraná barva odpovídat skutečnosti.
Od vybírání barev pomocí srovnávání se vzorníkem se zatím
neustupuje.
Dnes asi nejpoužívanějšími vzorníky jsou Vita Classical,
Chromascop a Vitapan 3D-Master.

Příprava pracovního modelu
 Zhotovíme funkční, dělený, model s vyjímatelnými

segmenty.
 Pro zpevnění povrchu modelu můžeme použít
vytvrzovač sádry, který ochrání povrch modelu před
odíráním, ale nezpůsobuje změny objemu sádry.
 Poté aplikujeme v tenké vrstvě lak, který slouží
k odlehčení a vytvoří místo pro cementační materiál.

Příprava zirkoniumoxidové
konstrukce
 Technika vrstvení – z vosku modelujeme základní kapny a mezičlen

tak, aby kopírovaly tvar a byla tak zajištěna všude stejně silná vrstva
fasetovací keramiky (orální plošky konstrukce můžou být plně
anatomického tvaru).

 Při modelaci musíme dodržovat minimální tloušťku vrstvy a rozměry

spojů, přesné okraje v oblasti preparace.

 Při modelaci spojů se je snažíme rozšířit ve vertikálním směru spíše než

ve směru horizontálním, pokud je to možné a dodržujeme minimální
tloušťku modelace.

 V zájmu zajištění požadovaného odstínu zubu, musíme dodržovat

minimální tloušťku voskové modelace 0,7 mm, abychom se vyhnuli
neúplným výsledkům při presování, a nesmíme překročit tloušťku 2,5
mm.

Připevnění vtokových čepů
 Vtokové čepy o průměru 2,5 – 3 mm, maximálně 8 mm dlouhé,

připojujeme k nejsilnějšímu místu modelace a vždy ve směru
toku- presování keramiky.

 Vtokové čepy umístíme k nejsilnějšímu místu modelace pod

úhlem 45° – 60°. U rozsáhlejších korunek a můstků můžeme
připojit 2 vtokové čepy. Pokud chceme presovat pouze jeden
objekt, připojíme k umělohmotné prohlubni další krátký slepý
čep.

 Rychlost presování je ovlivněna délkou a průměrem vtoků. Čím

delší a užší je vtoková konstrukce, tím pomalejší bude rychlost
presování. Pokud bude vtok kratší a průměr větší, rychlost
presování se podstatně zvýší.

 Maximální výška modelace s voskovým vtokovým čepem by měla

být asi 16 mm a u rozsáhlejších můstků 20 mm.

Zatmelování a předehřívání formy
 Opatrně umístíme silikonový kroužek na umělohmotnou prohlubeň.

 Podle návodu rozmícháme ve vakuové míchačce správný poměr

tekutiny a prášku formovací hmoty.
 Zatmelování provedeme pomocí fosfátové zatmelovací hmoty určené
pro presovací keramiku IPS PressVEST.
 Předehříváme v rozmezí od 60 minut do maximálně 24 hodin.
 Zatmelovací hmota pro rychlejší způsob IPS PressVEST Speed musí být
vložena do předehřívací pece 30 až 45 minut po zatmelení.

Presování
 Vyjmeme kroužek z předehřívací pece ihned po dokončení







programu předehřívání.
Do horkého kroužku vložíme pomocí kleští ingot
nepotištěnou stranou dolů. Potištěná strana směřuje
nahoru, slouží ke kontrole odstínu vloženého ingotu.
Dále vložíme píst, pokrytý separačním práškem, a vložíme
takto připravený kroužek do středu horké presovací pece.
Nastavíme program pro presování podle velikosti kroužku a
odstínu ingotu.
Akustický signál pece upozorní na skončení procesu
presování.
Kroužek vyjmeme z pece a umístíme ho na místo chráněné
před průvanem a pozvolna necháme kroužek vychladnout.

Presovací pece

Vybavení z formy
 Chladnutí kroužku trvá přibližně jednu hodinu.
 Označíme si rozsah pístu na kroužku a oddělíme v tomto

místě odřezávacím diskem a píst opatrně otáčivým
pohybem vyjmeme kleštěmi ze zatmelovací hmoty.
 K odstranění zbytků formovací hmoty vždy používáme jen
skleněné perličky. Okraje náhrady pískujeme velmi
opatrně.

Opracování
 Po očistění musíme z presované konstrukce odstranit reakční vrstvu,

vzniklou v průběhu presování. Použijeme k tomuto účelu určenou IPS
Press Invex Liquid, kterou nalijeme do plastové nádoby a presovaný
objekt do ní ponoříme.
 Nádobku s tekutinou vložíme do ultrazvukové čističky po dobu 10 – 30

minut. Pokud bychom reakční vrstvu neodstranili, během další práce
můžou vzniknout bubliny či praskliny při vrstvení keramiky.

Nanášení keramických hmot
IPS e.max Ceram
 IPS e.max Ceram je nanofluorapatitová keramika určená

k vrstvení na všechny materiály IPS e.max či
lithiumdisilikátové sklokeramiky a zirkonoxidy, které mají
koeficient tepelné roztažnosti v rozmezí 10,5- 11.10-6/K. Její
pevnost je 90 MPa

Postup vrstvení a základní
používané materiály
 Postup vrstvení na zirkonový podklad je podobný jako

postup při vrstvení na sklokeramiku. Místo vrstvy Wash se
však nanáší vrstva ZirLiner. Dentinovou vrstvu lze nahradit
keramikou IPS e.max ZirPress. Incizní keramika a glazura
se vrství standartně.
 IPS e.max Ceram ZirLiner má formu prášku a rozmíchává
se s tekutinou.

Opracování a gazura
 Opracování je standartní diamantovými brousky

Výsledek celé práce

Kontrolní otázky
 V jakém rozsahu můžeme použít presovacích







materiálů?
Jaké materiály jsou určeny pro technologii presování?
V jaké formě se na trh dodává IPS e.max Press ?
Jaké náhrady zhotovujeme z IPS e.max Press?
Jaké zásady dodržujeme při modelaci
zirkoniumoxidové konstrukce?
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