
Rychlý průvodce

Straumann® n!ce™
Plně krystalizovaný estetický materiál pro mnoho Vašich indikací.

Změňte čas strávený sintrováním
na čas strávený usmíváním.



Co je materiál n!ce™?
n!ce™ je lithiumaluminosilikátová sklokeramika vyztužená lithiumdisilikátem.

n!ceTM plně krystalizovaná sklokeramika se používá k výrobě keramických 

náhrad na přirozených zubech nebo na sekundárních dílech implantátů. 

Vhodné indikace: inleje, onleje, fasety, korunky na zubech a na implantátech.

Vynikající vlastnosti materiálu: není křehký, jednoduché zpracování.

Plně krystalizovaný materiál, lze okamžitě leštit, dobarvovat, 

glazovat a nasadit - nevyžaduje krystalizační pálení!

V 6 odstínech LT a 6 odstínech HT barev – pro snadné a efektivní 

zpracování.

Výrobní bločky C14 a A14 pro in-house systémy:

• Sirona Cerec

• Amman Girrbach

• Straumann M-Series a C-Series

Bločky dostupné i pro centrální frézování Straumann.

Barvy:

6 odstínů LT a 6 odstínů HT

(Bleach, A1, A2, A3, B2, a B4)
Prvky Podíl v (%)

SiO₂ 64 - 70 %

Li2O 10,5 - 12,5 %

Al2O3 10,5 - 11,5 %

K2O 0 - 3 %

Na2O 1 - 3 %

P2O2 3 - 8 %

ZrO2 0 - 0,5 %

CaO 1 - 2 %

Barvící oxidy 0 - 9 %

Chemické složení

Vlastnosti

ISO certifikace a vlastnosti:

• n!ceTM je certifikován dle ISO 6872:2015, type II, class 2
• n!ceTM je lithiumaluminosilikátová keramika zesílená lithiumdisilikátem

Popis Hodnota

Pevnost v ohybu [MPa] 350 ± 50

CTE (100 - 500°C) [10-6 K-1] 7,1 ± 0,5



Vyfrézujte náhradu pomocí programu určeného pro  
n!ce™ 1  ve vašem CADCAM systému.

Zahlaďte spoj standardními brusnými nástroji pro lithium-
disilikátovou sklokeramiku2.

Vyzkoušejte náhradu, zkontrolujte a upravte kontakty, 
pokud je to nutné. 

 1 2 3

n!ce™ zpracování – pouze leštění

FRÉZOVÁNÍ LEŠTĚNÍ NASAZENÍ

Napreparujte zub, digitalizujte a navrhněte požadovanou náhradu 
bežným způsobem. 

1

2 Jednoduše vyleštěte standardní lešticí sadou pro lithium-
disilikátovou sklokeramiku (nebo použijte leštící pastu s 
brusným kotoučem) pro získání přirozeného vysokého 
lesku3.

Vyčistěte náhradu n!ce™ v ultrazvukové vodní lázni nebo 
proudem páry. 

3 Připravte náhradu n!ce™ (naleptejte povrch pro cementaci 
5 % gelem kyseliny fluorovodíkové po dobu 20 vteřin; a 
povrch pro cementaci silanizujte).

Očistěte a otřete napreparovaný zub a nasaďte frézovanou 
náhradu n!ce™ pomocí adhezivního4 cementového 
systému pro lithiumdisilikátovou sklokeramiku.

Poznámka:
 ѹ Řiďte se pokyny pro minimální tloušťku náhrady z materiálu n!ce™
 ѹ Nepískujte náhradu pomocí Al2O3  ani skleněnými perlami



Vyfrézujte náhradu pomocí programu určeného pro  
n!ce™ 1  ve vašem CADCAM systému.

Zahlaďte spoj standardními brusnými nástroji pro lithium-
disilikátovou sklokeramiku2.

Vyzkoušejte náhradu, zkontrolujte a upravte kontakty, 
pokud je to nutné. 

 1 2 3

n!ce™ zpracování – barvení & glazování

FRÉZOVÁNÍ BARVENÍ & GLAZOVÁNÍ NASAZENÍ

Napreparujte zub, digitalizujte a navrhněte požadovanou náhradu 
běžným způsobem. 

1

2 Vyčistěte náhradu n!ce™ v ultrazvukové vodní lázni nebo 
proudem páry. 

Obarvěte náhradu aplikací individuálních barevných 
tekutin pro výraznější charakterizaci a poté naglazujte.  
Umístěte náhradu n!ce™ do středu vypalovací destičky na 
vypalovací polštářek⁵.

Proveďte pálení dle doporučení (viz doporučený teplotní 
profil).

3 Připravte náhradu n!ce™ (naleptejte povrch pro cementaci 
5 % gelem kyseliny fluorovodíkové po dobu 20 vteřin; a 
povrch pro cementaci silanizujte).

Očistěte a otřete napreparovaný zub a nasaďte frézovanou 
náhradu n!ce™ pomocí adhezivního4 cementového 
systému pro lithiumdisilikátovou sklokeramiku.

Poznámka:
 ѹ Řiďte se pokyny pro minimální tloušťku náhrady z materiálu n!ce™
 ѹ Nepískujte náhradu pomocí Al2O3  ani skleněnými perlami



OnlayInlay

Faseta Polokorunka

n!ce™ protetická náhrada

 ѹ Preparace nesmí mít ostré úhly ani ostré rohy.
 ѹ Preparace musí mít zaoblené vnitřní rohy a/

nebo zkosené hrany.  
 ѹ Je třeba brát v úvahu statické a dynamické 

antagonistické kontakty a okraj preparace 
by neměl být umístěn na centrálních 
antagonistických kontaktech.

Pokyny pro minimální tloušťku náhrad n!ce™ 

n!ce™ pokyny pro preparaci zubu

Korunka
≥ 1.0 mm

≥ 1.0 mm≥ 0.6 mm

≥ 1.0 mm

≥ 1.0 mm

≥ 1.0 mm ≥ 1.0 mm

n!ce™ je indikován pro náhradu jednoho zubu a je určen 
pro náhradu přirozeného zubu nebo pro umístění na 
abutment.  



n!ce™ teplotní profil

V případě, že si přejete výraznější charakterizaci, lze náhradu n!ce™ nabarvit a glazovat.  

Prosím zajistěte následující:
 ѹ Používejte pouze barvicí a glazovací materiál kompatibilní s hodnotou CTE 7.1 × 10-6 K-1

 ѹ  Pálení provádějte pouze po vyčištění náhrady v ultrazvukové lázni nebo párou. 

Dodatečné barvení & glazování

Doporučujeme následující teplotní profil (není nutné vakuum):

Počáteční 
teplota

Teplota ohřevu 
(čas dokončení)

Rychlost ohřevu 
(vzestup teploty)

Koncová teplota 
(vypalování)

Doba 
pálení

Ochlazovací 
teplota

Rychlost 
ochlazení

 °C mm:ss °C / min °C mm:ss °C °C / min

400 02:00 60 770 – 800 01:00 400 25

 ѹ Vypalovací teplota nesmí přesáhnout 820°C.
 ѹ Použití pomalejší rychlosti ochlazování je důležité pro zabránění odchylkám 

teploty způsobenými ochlazovacím procesem.
 ѹ Použití rychlého chlazení zvyšuje translucenci materiálu.

n!ce™ parametry sterilizace
náhrady n!ce™ včetně korunek používaných v kombinaci s titanovými bazemi,
lze sterilizovat za následujících podmínek:

Metoda Podmínky

Autokláv
Frakcionované vakuum nebo gravitační posuv

132 °C (270 °F), 
na 3 minuty

Změňte čas strávený sintrováním 
na čas strávený usmíváním. 



Straumann s.r.o. 
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POZNÁMKY

1 n!ce™ lze frézovat také pomocí frézovacího programu pro lithiumdisilikát 2 V ideálním případě používejte nástroje chlazené vodou, 
bruste pouze při malé rychlosti a mírném tlaku tak, aby se zabránilo odlupování a odštěpování na hranách 3 Pro leštění okluzních 
povrchů používejte přednostně diamantové leštící nástroje pro lithiumdisilikátovou sklokeramiku 4 Korunky lze fixovat také pomocí 
samoadhesivního cementu 5 Eventuálně použijte trn (pin) s pomocnou žáruvzdornou pastou


