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НОВО:

клузивна адаптация 
   и скулптиране

За по-добра дентална медицина

Характеристика                                      ISO 4049 ceram.x® SphereTEC™ one

Якост при компресия                                    - 400 MPa

Якост на огъване                                           > 100 135 MPa

Модул на еластичност - 8.5 GPa

Твърдост по Викерс (VH5/10s) - 60

Съдържание на пълнител (маса/обем)** - до 79 об.-% /до 61 об.-%*

Свиване (Архимед) - 2.3 об.-%

Водопоглъщане                                        ≤ 40 μg/мм³ 16.8 μg/мм³

Разтворимост във вода*** ≤ 7.5 μm/мм³ -0.2 μg/мм³

Време за фотополимеризация 2 mm 500 mW/cm²
                                                                 800 mW/cm² - 20 сек.

10 сек.

Чувствителност към околното осветление (10.000 lx) > 60 сек. 130 сек.

Рентгеноконтрастност                              ≥ 2 мм eq. Al 2.3 мм eq. Al

ceram.x® SphereTEC™ one  607.01.620
Начален комплект с шприци 
5 шприци по 3 g (A1; A2; A3; A3.5; A4) 
1 бутилка prime&bond® one SELECT 2.5 мл
Аксесоари

ceram.x® SphereTEC™ one 
Шприци за допълване 
1 шприца от 3 g/за допълване
A1 (цветове по VITA®¹ А1, В1, С1)  607.01.621
A2 (цветове по VITA®¹ А2, В2, D2) 607.01.622
A3 (цветове по VITA®¹ А3, С2, D3, D4) 607.01.623
A3.5 (цветове по VITA®¹ А3.5, B3, B4, C3) 607.01.625
A4 (цветове по VITA®¹ А4, D4)  607.01.624

DENTSPLY Limited
Building 3
Th e Heights, Brooklands
WEYBRIDGE
Surrey 
KT13 ONY
UNITED KINGDOM
Phone +44 (0) 19 32 85 34 22

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsply.eu
Phone +49 (0) 75 31 5 83-0

Информация на опаковката

Технически данни
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Новият  ceram.x® SphereTEC™ one е универсален композит за 
кавитети от всички класове във фронталната и дисталната зони. 
Забележителният му хамелеонов ефект позволява прецизно и 
надеждно цветово съответствие, водещо до високо естетични 
възстановявания с една степен на полупрозрачност.

При клинични ситуации, където са необходими две степени на полупрозрачност, се препоръчва ceram.x® one DENTIN и ENAMEL.

ка, постигната с лекота

Преди СЛЕД възстановяване с  ceram.x® SphereTEC™ 
one A3 from 32 to 43.

Възстановяване във фронта
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Възстановяване в дисталния участък

Зъб 36 с оклузална кариозна лезия. Възстановяване с ceram.x® SphereTEC™ one A2, 
възстановявайки изгубената анатомия на зъба 
и естетичния естествен вид.
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Запечатване с SDR® и препарация.                 Индиректно възстановяване с ceram.x® 
SphereTEC™ one A2.

Индиректни възстановявания на зъби 26 и 27 
след циментиране и полиране.

Индиректно възстановяване
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клузивна

„Отлична работа и моделиране, страхотен 
миметичен ефект!”
Д-р Ариан Дувие, Франция

* Съдържание на неорганичен пълнител: 72-73 об.-%/48-50 об.-%
**  SphereTECTM и обикновен пълнител, а също и итербиев флуорид; съдържанието варира ± 2% 
между цветовете
***  Отрицателната стойност се дължи на много ниската разтворимост и остатъчна абсорбирана 
вода       
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Уникалната технология SphereTEC™ извежда удобството 
на работа с материала на следващо ниво.
• Гениална опростена разцветка: 5 цвята за покриване на 
пълната гама на VITA®¹

• Бързо и лесно полиране до изключителен блясък 
• Натурална естетика

универсален нано-керамичен възстановителен материал 

За по-добра дентална медицина
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ceram.x® SphereTEC™ one – 
универсален нано-керамичен композит за кавитети от всички класове.

ceram.x® SphereTEC™ осигурява бърз и лесен протокол на полиране, 
както със силиконови гумички, така и с абразивни дискове, с 
изключителен блясък като резултат.²

След полиране 20 сек.

1 Не е регистрирана търговска марка на DENTSPLY International Inc. 2 Файлове от данни, налични при поискване, вж информацията за контакти.

Якост на огъване2 [MPa]
Огъване в 4 точки след двуседмично съхранение във вода

Голямата якост на огъване се счита съглас-
но международните стандарти за важна 
механична характеристика при дисталните 
възстановявания, подложени на оклузален  
натиск.

Високата устойчивост на фрактуриране 
е съществена за противодействие при 
разпространението на пукнатини в мате-
риала и подобрява дълготрайността на 
възстановяването.

Малката загуба на материал е от значение 
в зоните на оклузалните контакти под 
действието на дъвкателни сили за стабил-
на оклузия.

Устойчивост на фрактуриране2 
[MPa m0.5]

Локално износване – максимална 
дълбочина2 [μm]

ceram.x® SphereTEC™ е идеален универсален композит за подложените на натиск възстановявания 
в дисталните участъци.

След препарация              

След финиране                              

1 VITA® не е регистрирана търговска марка на DENTSPLY International Inc.

Новата цветова концепция Cloud е разработена за постигане на 
цветово съвпадане  с пълната цветова гама на разцветката VITA®¹ 
с помощта на минимален брой универсални цветове.
Ceram.X® SphereTEC™ One Universal се състои от пет цвята Cloud с 
умерена полупозрачност, наименовани А1 до А4.

а концепция / Облак

• 5 цвята Cloud за покриване на цялата гама на 
разцветката VITA®1 

• Надеждно цветово съвпадане благодарение на 
забележителния хамелеонов ефект

• Интелигентен етикет за и-цвят за бързо 
прехвърляне към VITA®1

„Идеално съвпадане на цветoвете и същевременно 
оптимално скулптиране”

Д-р Вилхелм Бестлер, Германия

тремно опростенa изживейте

тремно устойчив за

Снимка на Сканиращ Електронен Микроскоп 
на сферичните полимеризирани пълнители, 
осъществяващи ефект на лагеруване, който 
води до отлични адаптация  и скулптиране.

Микрогранулираната  структура на SphereTEC™ 
може да свърже повече свободна смола в 
сравнение с обикновените пълнители. Поради 
това Ceram X® SphereTEC™ One Universal не 
залепва по инструментите.

тремно

удобство при работ

периментирайте с новата технология на пълнителя

Гледайте сега!

Ceram.X® SphereTEC™ One Universal е на основата на усъвършенствана технология с гранулиран 
пълнител SphereTEC™, която е патентована. При SphereTEC™ става въпрос за производствен 
процес на добре оформени сферични суперструктури в микромащаби, съдържащи субмикронно 
стъкло. Пълнителят, базиран на SphereTEC™ има морфология, разпределение на размера на 

частиците и повърхностна микроструктура, които са ключови за подобреното 
удобство при работа и за естетичния резултат.

Нова технология по отношение на пълнителя под форма 
на сферични частици в комбинация с оптимизирана 
матрична система от смола, придаваща на материала 
предпочитаните качества за удобна работа:

• лесно се адаптира към стените на кавитета

• не залепва към ръчните инструменти 

• лесно се скулптира 

• устойчив на свиване

SphereTEC™

Микроструктурираната повърхност на 
пълнителя SphereTEC™ (d3.50 ~ 15μm), е 
получена чрез впръскващ гранулационен 
процес върху субмикронни стъклени 
пълнители. 

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

универсален нано-керамичен възстановителен материал 
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матрична система от смола, придаваща на материала 
предпочитаните качества за удобна работа:

• лесно се адаптира към стените на кавитета

• не залепва към ръчните инструменти 

• лесно се скулптира 

• устойчив на свиване

SphereTEC™

Микроструктурираната повърхност на 
пълнителя SphereTEC™ (d3.50 ~ 15μm), е 
получена чрез впръскващ гранулационен 
процес върху субмикронни стъклени 
пълнители. 

Lohbauer U and Belli R, 2015 Lohbauer U and Belli R, 2015 Latta MA, 2015
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Характеристика                                      ISO 4049 ceram.x® SphereTEC™ one

Якост при компресия                                    - 400 MPa

Якост на огъване                                           > 100 135 MPa

Модул на еластичност - 8.5 GPa

Твърдост по Викерс (VH5/10s) - 60

Съдържание на пълнител (маса/обем)** - до 79 об.-% /до 61 об.-%*

Свиване (Архимед) - 2.3 об.-%

Водопоглъщане                                        ≤ 40 μg/мм³ 16.8 μg/мм³

Разтворимост във вода*** ≤ 7.5 μm/мм³ -0.2 μg/мм³

Време за фотополимеризация 2 mm 500 mW/cm²
                                                                 800 mW/cm² - 20 сек.

10 сек.

Чувствителност към околното осветление (10.000 lx) > 60 сек. 130 сек.

Рентгеноконтрастност                              ≥ 2 мм eq. Al 2.3 мм eq. Al

ceram.x® SphereTEC™ one  607.01.620
Начален комплект с шприци 
5 шприци по 3 g (A1; A2; A3; A3.5; A4) 
1 бутилка prime&bond® one SELECT 2.5 мл
Аксесоари

ceram.x® SphereTEC™ one 
Шприци за допълване 
1 шприца от 3 g/за допълване
A1 (цветове по VITA®¹ А1, В1, С1)  607.01.621
A2 (цветове по VITA®¹ А2, В2, D2) 607.01.622
A3 (цветове по VITA®¹ А3, С2, D3, D4) 607.01.623
A3.5 (цветове по VITA®¹ А3.5, B3, B4, C3) 607.01.625
A4 (цветове по VITA®¹ А4, D4)  607.01.624

DENTSPLY Limited
Building 3
Th e Heights, Brooklands
WEYBRIDGE
Surrey 
KT13 ONY
UNITED KINGDOM
Phone +44 (0) 19 32 85 34 22

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsply.eu
Phone +49 (0) 75 31 5 83-0

Информация на опаковката

Технически данни
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Новият  ceram.x® SphereTEC™ one е универсален композит за 
кавитети от всички класове във фронталната и дисталната зони. 
Забележителният му хамелеонов ефект позволява прецизно и 
надеждно цветово съответствие, водещо до високо естетични 
възстановявания с една степен на полупрозрачност.

При клинични ситуации, където са необходими две степени на полупрозрачност, се препоръчва ceram.x® one DENTIN и ENAMEL.

ка, постигната с лекота

Преди СЛЕД възстановяване с  ceram.x® SphereTEC™ 
one A3 from 32 to 43.

Възстановяване във фронта
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Възстановяване в дисталния участък

Зъб 36 с оклузална кариозна лезия. Възстановяване с ceram.x® SphereTEC™ one A2, 
възстановявайки изгубената анатомия на зъба 
и естетичния естествен вид.
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Запечатване с SDR® и препарация.                 Индиректно възстановяване с ceram.x® 
SphereTEC™ one A2.

Индиректни възстановявания на зъби 26 и 27 
след циментиране и полиране.

Индиректно възстановяване
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клузивна

„Отлична работа и моделиране, страхотен 
миметичен ефект!”
Д-р Ариан Дувие, Франция

* Съдържание на неорганичен пълнител: 72-73 об.-%/48-50 об.-%
**  SphereTECTM и обикновен пълнител, а също и итербиев флуорид; съдържанието варира ± 2% 
между цветовете
***  Отрицателната стойност се дължи на много ниската разтворимост и остатъчна абсорбирана 
вода       
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Уникалната технология SphereTEC™ извежда удобството 
на работа с материала на следващо ниво.
• Гениална опростена разцветка: 5 цвята за покриване на 
пълната гама на VITA®¹

• Бързо и лесно полиране до изключителен блясък 
• Натурална естетика

универсален нано-керамичен възстановителен материал 

За по-добра дентална медицина
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