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Ιδιότητες του ενισχυμένου με οξείδιο του ζιρκονίου κεραμικού πυριτικού 
λιθίου (ZLS).

Τι είναι το Celtra® Press; 

Το Celtra Press είναι ένα συμπιεζόμενο κεραμικό, διαθέσιμο 
σε μορφή σύμπηκτου σε μέγεθη 3g και 6g. Αυτό το κεραμικό 
έχει δημιουργηθεί ειδικά για την έμμεση κατασκευή 
ολοκεραμικών αποκαταστάσεων στο εργαστήριο. Το Celtra 
Press ξεχωρίζει για την πολύ καλή συμπεριφορά συμπίεσης 
σε όλους τους τύπους αποκαταστάσεων.

Το ειδικό Power-firing πριν την επικάλυψη και την 
εφυάλωση «γιατρεύει» τις μικρές ατέλειες της υαλώδους 

μήτρας που τυχόν προέκυψαν κατά την ακτινοβολία/
επεξεργασία. Έτσι εξασφαλίζει σταθερά υψηλή αντοχή 
>500 MPa. 

Χάρη στην εύκολη δημιουργία αγωγών χύτευσης στις 
γέφυρες, στο χαμηλό ιξώδες και στην επακόλουθη καλή 
ροή του κεραμικού κατά τη συμπίεση, καθώς και στη 
γρηγορότερη αφαίρεση της μήτρας/αμμοβολή, η διάρκεια 
της διαδικασίας μειώνεται. 

Ιδιότητες
Το Celtra Press είναι ένα πολυφασικό υαλοκεραμικό που 
αποτελείται από μια υαλώδη μήτρα και κρυστάλλους 
διπυριτικού λιθίου με μήκος περίπου 1,5 μm και 
φωσφορικό λίθιο νανοκλίμακας (βλέπε εικόνες ΗΜΣ). 
Εκτός από Li2O και SiO2, το Celtra Press περιέχει περίπου 
10% διοξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2), το οποίο, όπως και στο 
Celtra Duo, είναι πλήρως διαλυμένο στην υαλώδη φάση 
και δεν παρουσιάζει κρυστάλλους.

Το Celtra Press διακρίνεται από υψηλή αντοχή >500 
MPa (μετά το Power-firing) και άριστες ιδιότητες ροής 

κατά τη συμπίεση. Σε συνδυασμό με το νέο υλικό 
επένδυσης σχηματίζει μόνο ένα ελάχιστο στρώμα 
αντίδρασης, γεγονός που επιτρέπει άριστη προσαρμογή 
και συντομεύει εξαιρετικά την επεξεργασία, καθώς 
αποφεύγεται η οξίνιση της επιφάνειας.

Το Celtra Press μπορεί να στιλβωθεί εύκολα, όταν 
απαιτούνται μικρές διορθώσεις στο στόμα του ασθενή. 
Παρότι δεν απαιτείται μετεπεξεργασία στο εργαστήριο, 
εξασφαλίζεται εξαίρετη αισθητική.

Τεχνικά στοιχεία του Celtra® Press

ΣΘΔ (25-500°C):  9,7 *10-6/K-1

Σημείο μαλακύνσεως: 820°C

Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης: 560°C

Αντοχή σε κάμψη μετά το Power-Firing: >500MPa

Χημική διαλυτότητα: <30 µg/cm2
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Στερέωση με το σύστημα συγκόλλησης Celtra® 
Για αποκαταστάσεις Celtra Press μπορεί, ανάλογα με 
την ένδειξη, να επιλεγεί αυτοσυγκολλητική ή πλήρως 
συγκολλητική στερέωση ή, στην περίπτωση στεφάνης, 
στερέωση με υαλοϊονομερή κονία. 

Δοκιμασμένα και συμβατά υλικά στερέωσης διατίθενται 
ως μέρος της γκάμας προϊόντων Dentsply Sirona. Τα υλικά 
συγκόλλησης διατίθενται χωριστά.

Αισθητικές ιδιότητες

Το Celtra Press είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες 
αποχρώσεις VITA με τις οποίες μπορούν να 
κατασκευαστούν σχεδόν όλες οι αποκαταστάσεις. 
Τα σύμπηκτα είναι ομαδοποιημένα στους βαθμούς 
διαφάνειας HT (υψηλή διαφάνεια), MT (μέτρια διαφάνεια) 
και LT (χαμηλή διαφάνεια), με διαφορετικές ενδείξεις για 
τον κάθε βαθμό: 

 1  
Τα σύμπηκτα HT είναι διαθέσιμα στους βαθμούς 
φωτεινότητας I1, I2 και I3. Αυτά τα σύμπηκτα 
έχουν υψηλή διαφάνεια και είναι κατάλληλα για 
αποκαταστάσεις όπως ένθετα, επένθετα και όψεις.

2  Τα σύμπηκτα MT είναι διαθέσιμα στις αποχρώσεις 
A-D Classical. Αυτά τα σύμπηκτα είναι κατάλληλα 
για στεφάνες πλήρους ανατομίας και μερικής 
κάλυψης και γέφυρες τριών τεμαχίων. Η 
αποκατάσταση εξατομικεύεται, κατόπιν, με 
χρωματικούς τροποποιητές και εφυαλώνεται. 
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επικάλυψης της 
αποκατάστασης με Celtra Ceram. 

3  Τα σύμπηκτα MT είναι διαθέσιμα στις αποχρώσεις 
A-D Classical. Αυτά τα σύμπηκτα για στεφάνες, 
στεφάνες μερικής κάλυψης και γέφυρες τριών 
τεμαχίων με τη διεργασία cut-back. Η αποκατάσταση 
επικαλύπτεται τελικά με το Celtra Ceram, για να 
επιτευχθεί βέλτιστη, αισθητική εμφάνιση. 

Οι αποχρώσεις Celtra Press είναι προσαρμοσμένες  
στις αποχρώσεις οδοντίνης των αποχρώσεων VITA.  
Με την ιδιότητα οπαλισμού του υαλοκεραμικού  
Celtra Press, επιτυγχάνεται πολύ φυσική εμφάνιση  
των κοπτικών χειλέων και των περιοχών φυμάτων  
των αποκαταστάσεων που έχουν συμπιεστεί σε  
πλήρη ανατομία. 

Το Celtra Press είναι φθορίζον. Η ένταση του φθορισμού 
μπορεί να ενισχυθεί μέσω του φθορίζοντος σμάλτου.

Με τους χρωματικούς τροποποιητές Celtra μπορούν να 
προσαρμοστούν χρωματικά όλες οι αποκαταστάσεις.

Αυτοσυγκολλητικό
Πλήρως 

συγκολλητικό
Υαλοϊονομερές

Ένθετα Σ ΣΙ -

Επένθετα Σ ΣΙ -

Στεφάνες ΣΙ ΣΙ Σ

Όψεις - ΣΙ -

Γέφυρες ΣΙ ΣΙ Σ

Σ = Συνιστάται
ΣΙ = Συνιστάται ιδιαίτερα
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Μελέτες in vitro
Μελέτες προσομοίωσης μάσησης και δοκιμές 
γήρανσης του πανεπιστημίου της Χαιδελβέργης και του 
Ρέγκενσμπουργκ, καθώς και εσωτερικές μελέτες, έδειξαν 
ότι το Celtra Press έχει τουλάχιστον συγκρίσιμη επίδοση 
με υφιστάμενα κεραμικά διπυριτικού λιθίου (LS2), π.χ. το 
e.max Press.

Μελέτες in vitro για τη φθορά του Celtra Press κατά 
τη χρήση σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα που 
μιμούνται την αδαμαντίνη, δείχνουν ότι η συμπεριφορά 
αποτριβής του Celtra Press και του υφιστάμενου 
κεραμικού LS2 είναι στην περιοχή της φυσικής 
αδαμαντίνης.

 
Φιλοσοφία απόχρωσης

Οι τρεις διαφορετικοί βαθμοί διαφάνειας του Celtra Press 
(HT, MT και LT) έχουν οριστεί έτσι, ώστε να προκύπτει μια 
συνεχής ρύθμιση της διαφάνειας για όλες τις αποχρώσεις 
εντός μιας τάξης διαφάνειας. Αυτό γίνεται σαφέστερο 
στην απεικόνιση της διαφάνειας σε εξάρτηση από την 
τάξη διαφάνειας για τη σειρά αποχρώσεων Α (επόμενη 
σελίδα). Ενώ για το συμβατικό υαλοκεραμικό από LS2 οι 
βαθμοί διαφάνειας δεν είναι ομοιόμορφοι (π.χ. οι MT είναι 
πιο αδιαφανείς από τους LT και  ο A3 HT είναι λιγότερο 
διαφανής από τον A3 LT) το Celtra Press επιδεικνύει μια 
σταθερή διαβάθμιση της διαφάνειας ανεξάρτητα από την 
επιλεγμένη απόχρωση εντός της ομάδας VITA A.

Η δεύτερη εικόνα (επόμενη σελίδα) δείχνει την 
ομαδοποίηση των βαθμών διαφάνειας και των 

αντίστοιχων αποχρώσεων σε σύγκριση με το συμβατικό 
υαλοκεραμικό από LS2 και με μιας αδαμαντίνης 
Duceram Kiss (S03) και μιας οδοντίνης Duceram Kiss 
(DA3). Εντός μιας ομάδας αποχρώσεων (π.χ. ομάδα 
A) η διαφάνεια μειώνεται (π.χ. MT A1 – A3) αλλά 
παραμένει πάντα στην ίδια απόσταση όσον αφορά τη 
διαφάνεια με την επόμενη, λιγότερο διαφανή ομάδα 
(LT A1 – A3). Με αυτό το σύστημα είναι απλούστερο 
για τους οδοντοτεχνίτες να μεταφέρουν την εμπειρία 
που έχουν αποκτήσει από μία τάξη αποχρώσεων σε 
μία άλλη (π.χ. από την ομάδα Α στη Β, C ή D). Η μείωση 
της διαφάνειας εντός της ομάδας (π.χ. ομάδα Α) 
προκαλείται από το εντονότερο χρώμα, το οποίο, όπως 
και στα φυσικά δόντια, χάνει και σε διαφάνεια στη 
σειρά γήρανσης από ανοιχτό σε σκούρο. 

Χαρτοφυλάκιο συμπήκτων 

Celtra Press

Είδος αποκατάστασης Διαφάνεια Απόχρωση
Τεχνική εξατομίκευσης 

(σμάλτο ή/και χρωματικοί 
τροποποιητές)

Κοπτική (Ένθετα, επένθετα, 
όψεις) HT                            I1        I2        I3 Glaze

Δομή πλήρους ανατομίας 
(οπίσθια) MT BL2* A1 A2 A3 B1 C1 D2 Stain & Glaze

Τεχνική cut-back (εμπρόσθια) LT BL2* A1 A2 A3 B1 C1 D2 Δομή Stain & Glaze

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΡΏΣΕΏΝ 
Μειώνει το κόστος διατήρησης αποθέματος και απλοποιεί την επιλογή απόχρωσης

* σύντομα διαθέσιμο
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Μικροδομές
Οι πρώτες δύο εικόνες δείχνουν τα σύμπηκτα Celtra Press 
και ένα συμβατικό υαλοκεραμικό από LS2.

Οι εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 
(ΗΜΣ) δείχνουν τις διαφορές στη μικροδομή του 
υαλοκεραμικού ενισχυμένου με οξείδιο του ζιρκονίου σε 
σύγκριση με το συμβατικό υαλοκεραμικό. Στις πρώτες 
δύο εικόνες εμφανίζεται το μέγεθος κρυστάλλων 
του διπυριτικού λιθίου στο σύμπηκτο, δηλαδή στην 
κατάσταση που παραδίνεται. Διακρίνονται καθαρά οι 
μικρότεροι κρύσταλλοι στο σύμπηκτο Celtra Press, οι 

οποίοι προσφέρουν καλύτερη συμπιεστότητα ή αλλιώς 
και καλύτερη ρευστότητα (χαμηλότερο ιξώδες) κατά τη 
διαδικασία της συμπίεσης. Έτσι επιτυγχάνεται ευκολότερη 
πλήρης συμπίεση λεπτών περιοχών, χωρίς μεγάλες 
απαιτήσεις δημιουργίας αγωγών.

Οι δύο επόμενες εικόνες δείχνουν το μέγεθος 
των κρυσταλλιτών διπυριτικού λιθίου στην τελική 
αποκατάσταση. Διακρίνεται και εδώ η μικρότερη 
δομή κρυστάλλων του Celtra Press, η οποία επιτρέπει 
ευκολότερη και γρηγορότερη στίλβωση.

Αυτά τα συμβατικά κεραμικά 
διπυριτικού λιθίου (HT και LT) δεν 
είναι συνεπή στην ονοματολογία τους 
σε σχέση με τη διαφάνεια.

Ταυτόχρονα, η πολύ υψηλή διαφάνεια 
χωρίς επαρκή οπαλισμό δημιουργεί 
γκριζάρισμα στο στόμα.
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Celtra® Press

Μικροδομή του συμπήκτου

Σύμπηκτο

Μικροδομή της τελικής αποκατάστασης

Συμβατικό υαλοκεράμικό LS2
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Celtra® Press Investment
Το αναπτυγμένο ειδικά για το Celtra Press υλικό 
επένδυσης Celtra Press Investment ελαχιστοποιεί το 
σχηματισμό ενός σκληρού στρώματος αντίδρασης 
μεταξύ του υλικού επένδυσης και της συμπιεσμένης 
αποκατάστασης. Ταυτόχρονα, οδηγεί σε χαμηλότερη 
θερμοκρασία συμπίεσης του Celtra Press σε σχέση 
με συμβατικά υαλοκεραμικά από LS2 (κατά 50 – 
60°C). Ο συνδυασμός του υλικού επένδυσης Celtra 

Press Investment και του Celtra Press δεν απαιτεί τη 
χρήση υγρού καθαρισμού με υδροφθορικό οξύ. Τυχόν 
υπολείμματα στρώματος αντίδρασης μπορούν να 
απομακρυνθούν εύκολα με αμμοβολή, ενώ η σκληρότητα 
του στρώματος αντίδρασης είναι σημαντικά μικρότερη, 
εξαιτίας της χαμηλότερης θερμοκρασίας συμπίεσης και 
της περιεκτικότητας του υλικού επένδυσης σε νιτρίδιο του 
βορίου.

Στην αριστερή πλευρά παρουσιάζεται ο διαχωρισμός του 
συστήματος Celtra Press /επένδυσης  Celtra Press μόνο με 
αμμοβολή. Δεν διακρίνεται στρώμα αντίδρασης. Στη δεξιά 
πλευρά το ίδιο για το σύστημα συμβατικού κεραμικού 
διπυριτικού λιθίου, το οποίο επίσης έχει υποβληθεί 
μόνο σε αμμοβολή. Εδώ διακρίνονται υπολείμματα του 
στρώματος αντίδρασης.
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Περιγραφή

Το Celtra Ceram είναι ένα κεραμικό επικάλυψης για ολοκεραμικούς σκελετούς, ένα κεραμικό αστρίου με χαμηλό 
σημείο τήξης, ενισχυμένο με λευκίτη, για επικάλυψη και χαρακτηρισμό σκελετών από πυριτικό λίθιο ενισχυμένο με 
οξείδιο του ζιρκονίου (ZLS) οι οποίοι κατασκευάζονται με συμπίεση εν θερμώ. Με ΣΘΔ 9,0 × 10-6 K-1 στην περιοχή 
25–500°C από και θερμοκρασία όπτησης 770 °C (1η όπτηση οδοντίνης) το Celtra Ceram είναι κατάλληλο ακόμα και 
για σκελετούς διπυριτικού λιθίου.

Πλεονεκτήματα

Κύρια

• Ολοκληρωμένο σύστημα κεραμικού επικάλυψης, βελτιστοποιημένο για τη συγκόλληση σε σκελετούς Celtra Press 
και διπυριτικού λιθίου. Δεν απαιτείται όπτηση επικάλυψης (wash).

• Εξαιρετική απόδοση με την αποκλειστική σύνθεση βάσης αστρίου για αξιόπιστα και εξαιρετικά σταθερά 
αποτελέσματα, ακόμα και μετά από πολλαπλές οπτήσεις.

• Υψηλή πιστότητα αποχρώσεων με «ακρίβεια απόχρωσης από το δοχείο». 

Δευτερεύοντα

• Η διαφορετική κωδικοποίηση των αποχρώσεων των κεραμικών υλικών (με οργανικές χρωστικές) επιτρέπει 
την εύκολη αναγνώριση/διαχωρισμό των στρωμάτων της κεραμικής διαμόρφωσης κατά την εργασία στο 
εργαστήριο.

• Η βελτιστοποιημένη κατανομή μεγέθους σωματιδίων των υλικών οδοντίνης και αδαμαντίνης διευκολύνει τη 
διαβροχή με υγρό μοντελοποίησης για ομαλή εφαρμογή και γρήγορη διαμόρφωση. 

• Το Add-On/Correction μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ψηθεί ταυτόχρονα με το Stain & Glaze ή εναλλακτικά 
μετά το σμάλτο/τους χρωματικούς τροποποιητές.

Ενδείξεις

• Σκελετοί από ενισχυμένο με οξείδιο του ζιρκονίου πυριτικό λίθιο (ZLS) Celtra Press: ΣΘΔ 25-500°C: 9,7 × 10-⁶ K-¹

• Σκελετοί διπυριτικού λιθίου: ΣΘΔ 100–500 °C: 10,5 × 10-⁶ K-¹

Φυσικές ιδιότητες

ΣΘΔ 25-500°C: 9,0 × 10-⁶ K-¹. Θερμοκρασία όπτησης: 770 °C (1η όπτηση οδοντίνης).
Αντοχή σε κάμψη (τέστ αντοχής τριών σημείων): 108 N/mm². Σκληρότητα κατά Vickers: 5000 N/mm². Χημική 
διαλυτότητα: 28 µg/cm².

Dentsply Sirona Celtra Ceram
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