
uniwersalny kompozyt nanoceramiczny

pertemzostań

bazując na

www.spheretec.pl
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Unikalna technologia SphereTEC™ 

•	 Pomysłowy	system	doboru	koloru:		
5	odcieni	pokrywa	wszystkie	kolory	ze	skali	VITA®	1

•	 Szybkie	i	proste	polerowanie	do	osiągnięcia	niezrównanego	połysku
•	 Naturalna	estetyka



20 µm

Obraz z mikroskopu elektronowego pokazujący prepolimeryzo-
wany wypełniacz powodujący „efekt łożyska”, który odpowiada 
za znakomitą adaptację i modelowanie.

W żywicy mikrogranulowana struktura 
SphereTEC™ umożliwia związanie więk-
szej ilości wolnych monomerów żywicy 
w porównaniu do tradycyjnych wypełnia-
czy. Dlatego ceram.x® SphereTEC™ one 
universal nie klei się do narzędzi.

ceptional – wyjątkowe właściwości

aplikacyjne

plore – poznaj nową technologię wypełniaczy

Sprawdź!

ceram.x® SphereTEC™ one universal bazuje na zaawansowanej technologii wypełniaczy granulowanych SphereTEC™, 
która została opatentowana. SphereTEC™ prezentuje technologię wytwarzania sferycznych superstruktur zawierających 
submikronowe cząsteczki szkła. Budowa, rozmiar oraz mikrostruktura powierzchni wypełniacza SphereTEC™ jest kluczowym 

czynnikiem poprawiającym właściwości aplikacyjne, komfort pracy i rezultat estetyczny.

Nowa technologia wypełniacza zawierającego 
granulowane wypełniacze sferyczne w połączeniu 
z optymalną kompozycją żywic metakrylanowych 
zapewnia znakomite właściwości aplikacyjne

• doskonała adaptacja do ścianek ubytku

• nie przywiera do narzędzi

• łatwy do modelowania

• wysoka odporność na spływanie

SphereTEC™

Mik ros t r u k t u ra  pow ie rzchn i 
na cząs teczce wypełn iacza 
SphereTEC™ (d3.50 ~15μm), 
uzyskana w proces ie  spray -
granulacj i  z submikronowego 
wypełniacza szklanego.
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A3.5odcienie CLOUD

1 VITA® is not a registered trademark of DENTSPLY International Inc.

Nowatorski system kolorów CLOUD zaprojektowany tak, by osiągnąć 
znakomitą zgodność z barwami skali VITA® 1 za pomocą tylko 
5 uniwersalnych odcieni. ceram.x® SphereTEC™ one to odcienie  
o średniej przezierności oznaczone numerami od A1 do A4.

CLOUD shade

• 5 odcieni CLOUD, by osiągnąć zgodność 
ze wszystkimi barwami skali VITA® 1

• znakomita adaptacja koloru do zębiny dzięki 
efektowi kameleona

• sprytne oznaczenie koloru za pomocą naklejki, 
by łatwo odnaleźć właściwy odpowiednik 
kolorystyczny w skali VITA® 1

“Znakomita zgodność odcieni i optymalna 
możliwość kształtowania w jednym!”

Dr. Wilhelm Bestler, Niemcy

tremely simple – niezwykle prosta koncepcja 5 odcieni
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polerowanie

ceram.x® SphereTEC™ one –  
uniwersalny, nanoceramiczny kompozyt  
do wszystkich klas wypełnień.

ceram.x® SphereTEC™ one zapewnia szybkie i łatwe polerowanie zarówno 
silikonowymi gumkami do polerowania, jak i dyskami abrazyjnymi,  
dając w końcowym efekcie niesamowity połysk.2

po 20 sek.  
polerowania

1 Not a registered trademark of DENTSPLY International Inc. 2 Data on file; available upon request, see contact details.

Odporność na zginanie2 [MPa]
Zginanie cztero- punktowe po 2 tygodniach  
przechowywania w wodzie.

Wysoka odporność na zginanie to bardzo 
ważna właściwość mechaniczna dla wypełnień 
w odcinku bocznym narażonych na siły żucia.

Wysoka odporność na pęknięcia jest wymagana, 
by zapobiec ich propagacji w materiale 
i wydłużyć żywotność wypełnienia.

Niska ścieralność jest korzystna w punktach 
kontaktu zapewniając stabilność podczas 
działania sił żucia.

Odporność na pęknięcia2 [MPa m0.5] Odporność na ścieranie –  
maksymalna głębokość2 [µm]

ceram.x® SphereTEC™ one to idealny, uniwersalny kompozyt odporny na siły działające na wypełnienia  
w odcinku bocznym.

po wypełnieniu

po opracowaniu wstępnym

tremely simple – niezwykle prosta koncepcja 5 odcieni perience – szybkie i łatwe

tra strong – extra wytrzymałe

wypełnienie długoterminowe

Lohbauer U and Belli R, 2015 Lohbauer U and Belli R, 2015 Latta MA, 2015



Nowy ceram.x® SphereTEC™ one jest uniwersalnym kompozytem do 
wszystkich klas ubytków w odcinku przednim i bocznym. Wyróżnia się 
efektem kameleona umożliwiającym precyzyjny i przewidywalny dobór 
koloru w wysokoestetycznych wypełnieniach o pośredniej przezierności.

W sytuacjach klinicznych, gdzie zalecane jest stosowanie materiału o dwóch przeziernościach,  
rekomendujemy ceram.x® one DENTIN and ENAMEL.

estetyka

Przed Po odbudowie przy pomocy ceram.x® SphereTEC™ one 
odcieniem A3 od zęba 32 do 43.

Wypełnienia w odcinku przednim
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Wypełnienia w odcinku bocznym

Ząb 36 z próchnicą na powierzchni okluzyjnej. Odbudowa ceram.x® SphereTEC™ one  
odcieniem A2 odtwarza pierwotną  
anatomię zęba i naturalną estetykę.
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Preparacja i aplikacja SDR®. Nakłady wykonane z ceram.x® SphereTEC™ one 
odcieniem A2.

Uzupełnienia pośrednie w zębach 26 i 27 
po cementowaniu i polerowaniu.

Uzupełnienie pośrednie
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cellent – łatwo osiągalna

“Znakomite właściwości aplikacyjne 
i modelowanie, doskonały efekt kameleona!”

Dr Ariane Douvier, Francja



Właściwości ISO 4049 ceram.x® SphereTEC™ one

Wytrzymałość na ściskanie - 400 MPa

Wytrzymałość na zginanie > 100 135 MPa

Moduł sprężystości zginania - 8.5 GPa

Twardość Vickersa (VH5/10s) - 60

Zawartość wypełniacza (waga/objętość)** - do 79 wt.-% /do 61 vol.-%*

Kurczliwość (Archimedes) - 2.3 vol-%

Absorbcja wody ≤ 40 µg/mm³ 16.8 µg/mm³

Rozpuszczalność w wodzie*** ≤ 7.5 µm/mm³ -0.2 µg/mm³

Czas utwardzania 2 mm 500 mW/cm²
                             800 mW/cm² - 20 s

10 s

Czas modelowania w świetle pola zabiegowego (10.000 lx) > 60 s 130 s

Kontrastowość RTG ≥ 2 mm eq. Al 2.3 mm eq. Al

Zestaw powitalny ceram.x® SphereTEC™ one   
5 strzykawek 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) 
1 system wiążący prime&bond® one SELECT 2.5 ml
Akcesoria

ceram.x® SphereTEC™ one  
Uzupełnienia 
1 strzykawka 3 g/uzupełnienie
A1 (= odcienie skali VITA®1 A1; B1; C1) 
A2 (= odcienie skali VITA®1 A2; B2; D2) 
A3 (= odcienie skali VITA®1 A3; C2; D3; D4) 
A3.5 (= odcienie skali VITA®1 A3.5; B3; B4; C3) 
A4 (= odcienie skali VITA®1 A4; C4)  

Dostępne opakowania

Informacje
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estetyka * Zawartość nieorganicznych wypełniaczy: 72-73 wt.-%/48-50 vol-%
**  Wypełniacz SphereTECTM a wypełniacz tradycyjny (ytterbium fluoride); różnica zawartości w odcieniach +/- 2% 
***  Negatywna wartość spowodowana bardzo niską rozpuszczalnością i pozostałością wchłoniętej wody

DENTSPLY DeTrey GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Pilchowicka 9/11
02-175 Warszawa
tel. +48 22 500 28 34  
biuro.UKI@dentsply.com
www.dentsply.pl


