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Zastosowanie 

• Masa ceramiczna Ultropaline jest przeznaczona do licowania konstrukcji metalowych o współczynniku 

rozszerzalności termicznej (CTE) pomiędzy 13,7 a 14,2*10-6 К-1.

Właściwości i zalety 

• Skuteczne połączenie z szeroką gamą metali nieszlachetnych o wartości współczynnika rozszerzalności 

termicznej (CTE) pomiędzy 13,7 a 14,2*10-6 К-1.

• Wysoka estetyka dzięki najszerszej gamie kolorów i mas modyfikujących.

• Fluorescencja i opalescencja zębów naturalnych.

• W płynach do modelowania zastosowano najnowsze związki powierzchniowo-czynne i dyspersyjne, aby 

zapewnić wysoką stabilność cząstek ceramicznych w stanie zwilżonym, jak również dobrą kondensację 

materiału.

• Wszystkie dane techniczne masy Ultropaline odpowiadają aktualnym normom ISO.

• Masa Ultropaline jest przebadana pod względem klinicznym. Udokumentowano przypadki kliniczne z ponad 

25 lat skutecznego stosowania prac protetycznych w jamie ustnej pacjenta.

Przeciwwskazania  

• Występowanie w przeszłości reakcji alergicznych na którykolwiek ze składników ceramiki dentystycznej.

• Masa ceramiczna Ultropaline jest przeciwwskazana w przypadku niedostatecznej ilości miejsca w 

przestrzeniach międzyzębowych, bruksizmu lub innych parafunkcji.

Środki ostrożności 

• Należy przestrzegać instrukcji użytkowania podczas pracy z materiałem.

• Pasty i płyny: są niebezpieczne dla zdrowia w przypadku połknięcia.

• Nie doprowadzać do kontaktu Ultropaline Modeling Liquid (płyn do modelowania) z niechronionymi obszarami 

skóry i oczami. W przypadku kontaktu z substancją, spłukać dużą ilością wody.

• Podczas pracy z materiałami ceramicznymi należy używać masek ochronnych.

• Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Działania niepożądane 

W chwili obecnej nie są znane żadne skutki uboczne i/lub zagrożenia wynikające ze stosowania mas ceramicznych 

Ultropaline.

Gwarancja 

Producent gwarantuje jakość swoich produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprzestrzegania 

instrukcji użytkowania materiałów, naruszenia warunków przechowywania i innych przypadków użytkowania 

niezgodnie z właściwym przeznaczeniem materiału. 

Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. Warunek 

wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego: niezgodność produktu z cechami deklarowanymi przez producenta. W 

przypadku stwierdzenia wady materiału w okresie gwarancyjnym producent dokonuje wymiany produktów.

Ograniczenie odpowiedzialności producenta 

Odpowiedzialność producenta dotyczy wyłącznie przypadków wyraźnie określonych w prawie obowiązującym 

w danym kraju.

Przechowywanie i termin ważności 

• Nieodpowiednie warunki przechowywania skrócą terminy użytkowania i mogą prowadzić do pogorszenia 

właściwości materiału. Nie poddawać materiału działaniu intensywnego światła słonecznego. Materiał 

należy przechowywać w suchym miejscu.

• Produkt należy przechowywać w temperaturze 4-25°C (39.2-77 °F). 

• Okres gwarancji na materiał w proszku Ultropaline – 5 lat.

• Okres gwarancji na materiał w paście oraz płynie Ultropaline – 4 lata.

Utylizacja  

Utylizować produkt medyczny zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi wymogami 

prawnymi.
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• Ceramika Ultropaline spełnia podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym materiałom ceramicznym do 

wykonywania metalowo-ceramicznych prac protetycznych.

Skład chemiczny

Ceramika Ultropaline ma skład chemiczny matrycy szklanej z rozmieszczonymi 

w niej mikrokryształami leucytu. Dokładnie taki sam skład chemiczny występuje 

w masach takich jak: IPS -Classic, Duceram, Vita -VMK, Vita VM 13, Vita Omega 900, 

Carmen, Ceramco, Synspar, Creation, Noritake EX- 3 itd.

Ceramika syntetyczna Ultropaline posiada ułożone równomiernie kryształy 

leucytu wielkości rzędu mikronów w szklanej matrycy. Dzięki temu uzyskuje 

się wysoką wytrzymałość mechaniczną, ponieważ kryształy leucytu działają 

jak ogranicznik dla mikropęknięć, które pojawiają się w mniej wytrzymałej 

amorficznej masie krzemionki.

Wytrzymałość na zginanie

Ceramika Ultropaline charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, a przede wszystkim dużą 

wytrzymałością na zginanie. Wynika to z bardzo małych rozmiarów kryształów leucytu i ich dużej gęstości w 

masie.

Wytrzymałość na zginanie Ultropaline jest porównywalna z materiałami takimi jak Vita VM 13 i Vita Omega 900.

Wysoka wytrzymałość masy ceramicznej Ultropaline pozwala na stosowanie jej do wykonywania trwałych 

prac protetycznych o odpowiednio cienkiej warstwie licowania oraz gwarantuje trwałość i wysoką wydajność 

wykonanych z niej uzupełnień protetycznych.

CHARAKTERYSTYKA CERAMIKI ULTROPALINE

Tabela 1. Wytrzymałość na zginanie różnych materiałów ceramicznych.

Na wykresie wykorzystano dane dotyczące wytrzymałości na zginanie dla różnych mas podane w 

następujących publikacjach:

1. H.F.Kappert. “Moderne MetallKeramik-Systeme mit Omega 

900”. Sonderdruck. Zahnartliche Mitt eilungen. Heft 18/1996.

2. Hydrothermale DentalKeramik-Systeme. Ott mar Komma. 

Herausgegeben von DUCERA Dental GmbH. 1993

3. Ф. Лельевр. ”Физико-химические характеристики стома-

тологической керамики СARMEN®”. Современная стомато-

логия. 1999, 2 (6), с.58.

4. “Норитаке”. Супер-фарфор ЕХ-3. Экспо-Дент.

5. VITA OMEGA 900 MetalCeramics. Directions for use. VITA 

1998.

6. Veneering material VITA VM®13. Working instructions 01.06. 

VITA.

Adhezja do stopów NiCr i CoCr – 37 MPа!

Przypomnijmy, że zgodnie z normami ISO 6872, ISO 9693 i ADA 38 siła adhezji musi wynosić co najmniej - 25 MPa.

Rozkład wielkości cząsteczek

Cecha ta decyduje o skurczu masy podczas spiekania, porowatości, przezroczystości i właściwościach 

reologicznych (zachowanie podczas modelowania). Masa Ultropaline pod względem tej cechy jest zbliżona do 

najbardziej popularnych materiałów. Jak w większości nowoczesnych mas 50% wielkości cząstek jest mniejsza 

niż 33 μm, a około 12-15% jest mniejsza niż 5 μm. Taki rozkład wielkości cząstek gwarantuje, że skurcz podczas 

spiekania jest dość niski. Masa Ultropaline nie wymaga znacznej kondensacji podczas modelowania i pozwala na 

uzyskanie odpowiednio wysokiej przezroczystości po spiekaniu oraz braku pęknięć spowodowanych skurczem.

Stabilność

Masa Ultropaline charakteryzuje się wysoką stabilnością. Podstawowe właściwości materiału zmieniają się 

tylko nieznacznie w przypadku wielokrotnego wypalania.

Tabela 2. Charakterystyka ceramiki Ultropaline.

Struktura masy Ultropaline

VITA VM-13

VITA Omega 900

Ultropaline

Noritake

IPS d.Sign

IPS Classic

Carmen

Duceram
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Masa ceramiczna Wytrzymałość na 
zginanie (MPa) Masa ceramiczna Wytrzymałość na 

zginanie (MPa) 
Ultropaline 105-125 Carmen 75

Duceram 70-72 Vita VMK Master 90

Duceram LFC 110-111 Vita OMEGA 900 110-120

IPS Empress 1 160 Vita VM 13 120

IPS Classic 76-78 Noritake EX-3 112

Charakterystyka Norma ISO i ADA Masa Ultropaline

Wytrzymałość na zginanie 50 MPa 105-125 MPa

Adhezja opakera do metali 25 MPa
37 + 2 MPa (Ni-Cr)

37 + 2 MPa (Co-Cr)
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Tabela 3. Ogólny program napalań.

OGÓLNY PROGRAM NAPALAŃ

POŁĄCZENIE MAS CERAMICZNYCH ULTROPALINE

Tabela 4. Połączenie mas ceramicznych Ultropaline

Rozszerzalność termiczna i stosowane metale 

Charakterystyka rozszerzalności termicznej Ultropaline jest zgodna z charakterystyką większości mas ceramicznych i wynosi 13,4*10-6 К-1.

Właściwości termiczne masy Ultropaline pozwalają na stosowanie jej z powodzeniem w połączeniu ze stopami nieszlachetnymi takimi jak Denta, Remanium 2000, Remanium CD, Remanium CSE, Wiron 88, Wiron 99, Wirobond C, 

Microlit N, Nicor, CCX, Cellit i innymi, których współczynnik rozszerzalności termicznej wynosi 13,7 – 14,2*10-6 К-1.

Program napalań
Warstwa opakerowa Dentyna, szkliwo, masa transparentna, opakdentyna, 

masa do mamelonów, modyfikator dentyny Glazura, barwnik do 
glazury

Pierwsza warstwa Druga warstwa Pierwsze wypalanie Drugie wypalanie

Temperatura wygrzewania 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Czas wygrzewania 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min. 4 min.

Przyrost temperatury 60 °C/ min. 60 °C/ min. 60 °C/ min. 60 °C/ min. 56-60 °C/ min.

Temperatura wypalania, maksymalna 980 °C 960 °C 910 °C 900 °C 890 °C

Czas wypalania 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min.

Temperatura włączenia próżni 550 °C 550 °C 580 °C 580 °C Powietrze

Temperatura wyłączenia próżni 980 °C 960 °C 910 °C 900 °C Powietrze

Temperatura otwarcia komory próżniowej 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C 700 °C

Kolor А1 А2 А3 А3.5 А4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opaker ОА1 ОА2 ОА3 ОА3.5 ОА4 OB1 OB2 OB3 0B4 OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4

Dentyna DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Masa schodkowa (20%-30%) CA CA CA CA CA CB CB CB CB CC CC CC CC CD CD CD

Opakdentyna ODA1 ODA2 ODA3 ODA3.5 ODA4 ODB1 ODB2 ODB3 ODB4 ODC1 ODC2 ODC3 ODC4 ODD2 ODD3 ODD4

Szkliwo S58 S58 S59 S59 S60 S57 S59 S59 S60 S58 S59 S59 S60 S60 S59 S59

Transparentna masa szkliwna TS1 TS1 TS2 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2
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1. PRZYGOTOWANIE STRUKTURY METALOWEJ 
Powierzchnia metalowego rdzenia musi być odpowiednio 

opracowana i oczyszczona, aby zapewnić dobrą adhezję do masy 

ceramicznej. W przypadku konstrukcji wykonanych z metali 

nieszlachetnych zaleca się piaskowanie proszkiem o ziarnistości 

110-150 μm pod ciśnieniem do 4 barów. Strumień cząstek 

powinien być skierowany pod kątem 30-50° do powierzchni.

Po obróbce powierzchnię rdzenia należy oczyścić parą wodną, w myjce ultradźwiękowej lub pod strumieniem 

wody za pomocą szczotki bez użycia detergentów. Do osuszania oczyszczonego rdzenia nie wolno używać 

sprężonego powietrza, ponieważ mogłoby to zanieczyścić powierzchnię rdzenia oparami oleju ze sprężarki. 

Oksydację powierzchni należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami 

producenta metalu. Jeśli nie są one dokładnie znane, można zastosować 

proces oksydacji zalecany dla większości metali - wypalanie próżniowe 

przez 5 minut w temperaturze 980оС. Wytworzona warstwa tlenków 

powinna być usunięta za pomocą piaskarki, chyba że producent zaleca 

inaczej. Po oczyszczeniu i wysuszeniu, powierzchnia metalowego rdzenia 

jest gotowa do nałożenia warstwy opakerowej.

2. OPAKEROWE MASY ULTROPALINE  
Opaker ma na celu zapewnienie chemicznego i mechanicznego połączenia masy ceramicznej z powierzchnią 

metalowego rdzenia, zamaskowanie warstwy tlenków metali oraz nadanie metalowemu rdzeniowi odpowiedniej 

wstępnej barwy.

Opaker zawiera specjalne składniki, które zapewniają wysoką adhezję do warstwy tlenków rdzenia oraz zwiększoną 

płynność masy opakerowej w wysokich temperaturach, niezbędną do wnikania masy w zagłębienia powstałe w 

wyniku piaskowania, zwiększając tym samym wytrzymałość połączenia z metalem. Doskonały rozkład wielkości 

cząstek masy decyduje o dobrej zdolności krycia i wyjątkowo niskim skurczu podczas wypalania. Opaker może 

być stosowany z większością znanych stopów CoCrMo i NiCrMo do wykonywania metalowo-ceramicznych prac 

protetycznych, których współczynnik rozszerzalności termicznej wynosi od 13,7 do 14,2*10-6 К-1. 

ZASTOSOWANIE CERAMIKI ULTROPALINE

Masa opakerowa Ultropaline jest dostępna w postaci pasty (strzykawka 4 g) i proszku (słoiczek 20 g) w 17 

odcieniach kolorystycznych w klasycznym systemie kolorów VITA-Classic.

OPAKER W PAŚCIE. Postępowanie

Należy zwilżyć pędzelek wodą destylowaną i wytrzeć nadmiar wilgoci serwetką. Wycisnąć wymaganą ilość masy 

ze strzykawki na płytkę. Niewielka ilość środka buforowego może zgromadzić się w końcówce strzykawki z 

powodu rozwarstwienia. Środek należy usunąć serwetką. 

Ostrożnie nałożyć pastę na wstępnie oksydowaną powierzchnię metalu i rozprowadzić ją cienko i równomiernie za 

pomocą pędzelka. Pierwsza warstwa opakera (pre-opaque) nakładana jest bardzo cienką, «wodnistą» warstwą. 

Cienkie nałożenie pierwszej warstwy ma następujące cele: wypalanie pozostałości organicznych z powierzchni 

metalu poprzez warstwę opakerową, wytworzenie łączącej warstwy tlenków na powierzchni metalu, utworzenie 

wiązania chemicznego pomiędzy ceramiką a warstwą tlenków.

Zagęszczony opaker należy rozrzedzić przy pomocy Ultropaline Modeling Liquid Opaque lub płynem innego 

producenta. Nie należy nadmiernie rozcieńczać pastę, ponieważ będzie ona pęcznieć i może stworzyć porowatą 

powierzchnię po spiekaniu.

Opracowany metalowy rdzeń

Właściwości fizyczne opakera Ultropaline

Współczynnik rozszerzalności termicznej 13,7-13,9*10-6 K-1

Temperatura spiekania 980-960оС

Program napalań
Warstwa opakerowa

Pierwsza warstwa Druga warstwa

Temperatura wygrzewania 250 °C 250 °C

Czas wygrzewania 4-7 min. 4-7 min.

Przyrost temperatury 60 °C/ min. 60 °C/ min.

Temperatura wypalania, maksymalna 980 °C 960 °C

Czas wypalania 1 min. 1 min.

Temperatura włączenia próżni 550 °C 550 °C

Temperatura wyłączenia próżni 980 °C 960 °C

Temperatura otwarcia komory próżniowej 700 °C 700 °C

Przekrój poprzeczny korony ceramicznej z nałożonymi 

warstwami ceramiki Ultropaline

Szkliwo 

Dentyna  

Opakdentyna 

Opaker  

Rdzeń

OA1 OA2 OA3 OA3.5 OA4 OB1 OB2 OB3 OB4

OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4 OBL
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Konsystencja opakera przy nakładaniu pierwszej warstwy powinna być mniej gęsta. Po wymieszaniu, na 

powierzchnię metalowego rdzenia nałożyć cienką, równomierną warstwę opakera. Można do tego użyć pędzelka 

lub szklaną pałeczkę, które należy lekko zwilżyć w płynie lub wodzie destylowanej. Nie należy nadmiernie 

rozcieńczać masę, gdyż po spiekaniu będzie ona pęcznieć i tworzyć porowatą powierzchnię. Aby uszczelnić 

warstwę opakerową i uzyskać bardziej równomierne rozłożenie na powierzchni, wystarczy poddać metalowy 

rdzeń lekkim wibracjom. Opaker nie powinien być nadmiernie zagęszczany i kondensowany. Może to prowadzić 

do pęcznienia opakera, powstawania przebarwień i pogorszenia adhezji do metalu.

Po nałożeniu opekara należy usunąć resztki masy z wewnętrznej powierzchni rdzenia za pomocą suchego 

pędzelka. Czas wygrzewania opakera w proszku na stoliku pieca przy temperaturze komory 250-300 °C wynosi 

4-7 minuty, w zależności od wielkości pracy i odległości komory od stolika. Podobnie jak w przypadku pasty 

opakerowej, powierzchnia opakerowa powinna mieć dobry połysk po pierwszym wypalaniu i przypominać 

skorupkę jajka po drugim i kolejnych wypalaniach.

OPAKEROWE KRYSZTAŁKI
Kryształki opakerowe Ultropaline są stosowane w połączeniu z opakerem Ultropaline w celu poprawy właściwości 

estetycznych metalowo-ceramicznych prac protetycznych. Kryształki te służą do zamaskowania szarego 

koloru metalowego rdzenia i w połączeniu z samym opakerem nadają główny kolor konstrukcji protetycznej. 

Równomierne rozmieszczenie opakerowych kryształków na cienkiej warstwie opakera tworzy po spiekaniu 

chropowatą powierzchnię, która nadaje pracom protetycznym odpowiednie rozpraszanie i załamywanie światła 

charakterystyczne dla naturalnych zębów. 

Kryształki opakerowe dostępne są w trzech rodzajach – Light (jasny), Medium 

(średni), Dark (ciemny). 

Kryształki opakerowe Ultropaline Medium i Dark są zalecane zgodnie z tabelą.

Kryształki opakerowe Ultropaline Medium i Dark są stosowane podczas tworzenia pierwszej, cienkiej warstwy 

opakerowej bezpośrednio na powierzchni metalu, natomiast Ultropaline Light są używane do tworzenia głównego 

opakerowego odcienia, gdy materiał jest nakładany na już wypaloną warstwę.

Zastosowanie opakerowych kryształków Ultropaline Medium i Dark, nakładanych podczas tworzenia pierwszej 

warstwy opakerowej, zapewnia dodatkowe maskowanie metalowego rdzenia, wzmacnia główny odcień pracy 

protetycznej i ułatwia kolejne nakładanie opakera poprzez utrzymywanie pożądanej warstwy materiału na całej 

powierzchni rdzenia. Kryształki opakerowe Ultropaline Light przyczyniają się do wysokiego nasycenia i głębi 

koloru metalowo-ceramicznej pracy protetycznej nawet w przypadku braku miejsca na licowanie ceramiką.

Aby skondensować warstwę opakerową i uzyskać bardziej równomierne rozłożenie na powierzchni, wystarczy 

poddać metalowy rdzeń lekkim wibracjom. Po nałożeniu opekara należy usunąć resztki masy z wewnętrznej 

powierzchni rdzenia za pomocą suchego pędzelka. Przed spiekaniem warstwę opakera należy wygrzać na stoliku 

pieca w temperaturze 250-300 °C przez 4-7 minut, w zależności od wielkości pracy i odległości komory od stolika.

Pierwsza warstwa opakerowa, czyli tak zwany «pre-opaque», jest wypalana w temperaturze 980 °C. Po wypaleniu 

opakerowa powierzchnia powinna mieć dobry połysk.

Po zakończeniu pierwszego wypalania, nałóż drugą warstwę opakera. Upewnij się, że na czapeczce nie ma miejsc, 

przez które prześwituje ciemny metal. Zazwyczaj opaker jest nakładany na grubość 0,15-0,2 mm, co wystarcza 

do całkowitego zamaskowania metalowego rdzenia. Druga warstwa opakerowa jest wypalana w temperaturze 

960 °C. Po spiekaniu opakerowa powierzchnia powinna mieć charakterystyczny matowy połysk, podobny do 

skorupki jajka.

Wypalona warstwa opakerowa może zostać poddana obróbce przy użyciu diamentowego wiertła przed 

nałożeniem masy zębinowej w celu poprawy przylegania między dwiema warstwami. Podczas obróbki zaleca 

się zwilżanie wodą zarówno powierzchni pracy protetycznej jak i narzędzia diamentowego - zmniejszy to ilość 

powstającego szkodliwego pyłu i zwiększy żywotność wiertła diamentowego.  Po obróbce należy zawsze 

oczyścić rdzeń. Opaker Ultropaline jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi materiałami zębinowymi w 

zakresie temperatur spiekania 900-940 °C. Metoda nakładania i wypalania jest taka sama dla wszystkich gam 

kolorystycznych.

Uwaga! 

Upewnij się, że końcówka strzykawki pozostaje czysta, ponieważ niepełne przyleganie elementu zamykającego 

końcówkę strzykawki może spowodować wyschnięcie płynu buforowego i utrudnić wyciśnięcie masy ze 

strzykawki. 

OPAKER W PROSZKU. Postępowanie

Sproszkowany opaker miesza się z Ultropaline Modeling Liquid Opaque lub płynem innego producenta. 

Konsystencja opakera powinna być wystarczająco gęsta podczas mieszania. Aby sprawdzić, czy osiągnięta 

została pożądana konsystencja, należy dotknąć wymieszanej masy szpatułką (szklaną pałeczką) i powoli 

podnieść szpatułkę. Opakerowa masa powinna podążać za łopatką i tworzyć gęsty, lekko spływający stożek. 

Pierwsza warstwa opakerowa, czyli tak 

zwany “pre-opaque“

Wygląd korony po spiekaniu drugiej warstwy 

opakera

Nanoszenie drugiej warstwy opakera

Zastosowanie kryształków opakerowych z masą ceramiczną Ultropaline

Odcień А1, А2, А3 А3.5, А4 В1 В2 В3, В4 С1 С3, С3, С4 D2, D4 D3

Opakerowe kryształki Medium Dark Light Medium Dark Medium Dark Medium Dark

Light Medium Dark
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3. ZĘBINOWE, SZKLIWNE, TRANSPARENTNE, SCHODKOWE, OPAKDENTYNOWE MASY 
CERAMICZNE ORAZ MODYFIKATORY DO DENTYN ULTROPALINE

OPAKDENTYNA
Opakdentyny Ultropaline są masami, które po wypaleniu dają ten sam odcień co dentyny podstawowe, ale o 

większej intensywności, czyli większej koncentracji koloru i odpowiednio mniejszej przezierności. Główną funkcją 

opakdentyny jest zapewnienie uzyskania pożądanego koloru i odpowiedniej głębi barwy przy jednoczesnym 

zachowaniu małej grubości ceramiki w uzupełnieniu. Mogą być również stosowane w celu zapobiegania utraty 

koloru w przęśle mostów protetycznych.

Opakdentyny Ultropaline jest dostępna w 16 odcieniach VITA-Classic.

Ewentualnie jako opakdentynę można zastosować mieszaninę proszków dentyny i opakdentyny w proporcji 1:1 w 

celu zwiększenia przezierności.

Podstawowa struktura modelowanego uzupełnienia przy użyciu opakdentyny pozostaje niezmienna i polega na 

zastosowaniu mas schodkowych w części przyszyjkowej. W tym obszarze można zastosować mieszankę mas 

schodkowych z zębiną podstawową i opakdentyną. Opakdentynę należy zmieszać z masą schodkową w stosunku 

ok. 1,5 : 1 do 1 : 1 (pamiętajmy, że zębinę podstawową miesza się z masą schodkową w stosunku 4 : 1 do 2,5 : 1). 

Wynika to z mniejszej przezierności opakdentyny w porównaniu z zębiną podstawową. 

Podstawowe właściwości fizyczne oraz chemiczne opakdentyny są 

praktycznie identyczne z właściwościami zębiny podstawowej, a 

modelowanie opakdentyny należy przeprowadzać przy użyciu tej samej 

techniki, którą stosuje się w przypadku podstawowych mas zębinowych. 

Opakdentyny są spiekane zgodnie z programem spiekania mas zębinowych 

i szkliwnych.

Postępowanie

Na powierzchnię podbudowy nanieść warstwę opakera i nie wysuszając go, posypać powierzchnię podbudowy 

opakerowymi kryształkami. Należy upewnić się, że pokrywają one równomiernie całą powierzchnię. Dmuchnąć 

delikatnie na podbudowę, aby usunąć nadmiar kryształków opakerowych. Nie należy używać do tego celu 

sprężone powietrze. Nadmierne ciśnienie powietrza lub wibracje mogą spowodować, że kryształki zagłębią się w 

jeszcze niewypaloną warstwę opakerową, co może prowadzić do powstawania pęcherzyków podczas wypalania.

Miękkim, suchym pędzelkiem należy usunąć kryształki z wnętrza podbudowy, aby uzyskać cienką warstwę. 

Sprawdzić, czy na wewnętrznej powierzchni podbudowy nie ma opakerowych kryształków lub opakera. Jeśli to 

konieczne, usuń je miękkim, suchym pędzelkiem.  Przed wypalaniem należy dobrze wygrzać pracę; niedostateczne 

wygrzanie może prowadzić do powstawania pęcherzyków i pęknięć opakera.

Wymienione rodzaje Ultropaline są podobne w swoich podstawowych właściwościach fizycznych i posiadają 

następujące cechy techniczne:

Pokrycie warstwy opakera cienką warstwą 

opakdentyny

Nanoszenie na powierzchnię rdzenia opake-

rowych kryształków

Wygląd koron z różnymi technikami nanosze-

nia opakera

Wygląd korony po spiekaniu opakerowych 

krysztaków

Właściwości fizyczne mas Ultropaline

Współczynnik rozszerzalności termicznej 13,3-13,5*10-6 K-1

Temperatura spiekania 910-900оС

Program napalań

Dentyna, szkliwo, masa transparentna, opakdentyna, 
masa do mamelonów, modyfikator dentyny

Pierwsze wypalanie Drugie wypalanie

Temperatura wygrzewania 250 °C 250 °C

Czas wygrzewania 4-7 min. 4-7 min.

Przyrost temperatury 60 °C/ min. 60 °C/ min.

Temperatura wypalania, maksymalna 910 °C 900 °C

Czas wypalania 1 min. 1 min.

Temperatura włączenia próżni 580 °C 580 °C

Temperatura wyłączenia próżni 910 °C 900 °C

Temperatura otwarcia komory próżniowej 700 °C 700 °C

ODA1 ODA2 ODA3 ODA3.5 ODA4 ODB1 ODB2 ODB3 ODB4

ODC1 ODC2 ODC3 ODC4 ODD2 ODD3 ODD4
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ZĘBINY
Zębinowe masy ceramiczne Ultropaline są zgodne z klasycznym europejskim standardem kolorystycznym VITA-

Classic.

Każdy kolor opakera ma swój własny proszek zębinowy. W odcieniu Ultropaline dostępnych jest łącznie 19 odcieni 

zębinowych (16 odcieni VITA-Classic + 3 odcienie bieli). 

Masy zębinowe Ultropaline przeznaczone są do wykonywania głównego rdzenia pracy protetycznej. Cały 

system – od opakerów, poprzez dentyny, szkliwo podstawowe i szkliwo opalizujące nadają uzupełnieniom efekt 

załamania i rozpraszania światła, a tym samym zapewniają maksymalne podobieństwo do naturalnego zęba. 

Należy zawsze pamiętać, że zębina jest przezierna w cienkiej warstwie, a opaker odgrywa również ogromną rolę 

w kształtowaniu odcienia koloru uzupełnienia, szczególnie w obszarze przyszyjkowym. 

Dentyna i szkiwo Ultropaline są fluorescencyjne.

Wyżej wymienione masy Ultropaline pod względem modelowania i spiekania są podobne do najbardziej 

popularnych materiałów ceramicznych do wykonywania prac metolowo-ceramicznych, takich jak IPS Classic, 

Duceram i VITA OMEGA. Dlatego technika modelowania z Ultropaline nie różni się od technik modelowania 

opracowanych dla tych materiałów.

Masy dostępne są w formie proszku w słoiczkach 30g.

Postępowanie

Masę ceramiczną należy wymieszać z płynem do dentyny oraz szkliwa Ultropaline Modeling Liquid do konsystencji 

gęstej śmietany, a następnie nakładać pędzelkiem lub szpatułką na opracowaną powierzchnię opakera.  Nadmiar 

masy ceramicznej należy usunąć za pomocą ostrej szpatułki. 

Przy modelowaniu rdzenia zęba należy wziąć pod uwagę następujące etapy:

• Uwzględniając skurcz przy wypalaniu, uzupełnienie należy modelować o 10-15% większym.

• Należy przeprowadzać możliwie jak najmniejszą liczbę procedur spiekania.

• Grubość i stopień pokrycia uzupełnienia szkliwem zależy od budowy zęba pacjenta, a najlepsze dopasowanie 

kolorystyki do VITA-Classic uzyskuje się, gdy szkliwo pokrywa około 1/3 powierzchni uzupełnienia w okolicy 

brzegu siecznego.

• Brzegi sieczne zębów u pacjentów młodocianych mogą mieć przezroczyste, niebieskawe odcienie. Do ich 

symulacji używa się opalizującej i transparentnej masy szkliwnej.

Intensywność barwy uzupełnienia można regulować stosunkiem grubości warstw dentyny i szkliwa. Wraz ze 

wzrostem grubości zębiny wzrasta intensywność barwy uzupełnienia, natomiast wraz ze wzrostem grubości 

warstwy szkliwa i stopnia pokrycia powierzchni pracy szkliwem intensywność barwy maleje.

Po zakończeniu modelowania, uformowane uzupełnienie umieszcza się na stoliku do wypalania ceramiki i 

wprowadza się do pieca nagrzanego do temperatury 250 -300 °C.

Zwróć uwagę na następującą specyfikę pracy z masami:

• Masa ceramiczna Ultropaline drobnoziarnista i nie wymaga nadmiernej kondensacji podczas modelowania. 

Podczas modelowania zaleca się lekka kondensacja masy poprzez osuszenie jej z wilgoci za pomocą serwetki.

• Możliwa jest również dodatkowa kondensacja poprzez poddanie metalowego rdzenia lekkim wibracjom.

• Zaleca się nakładanie masy w niezbyt grubych warstwach, wygrzewając i kondensując ją warstwami.

• Nie należy zbytnio wysuszać masy podczas modelowania, ponieważ zbyt sucha masa szybko wchłonie wilgoć 

z następnej warstwy, uniemożliwiając jej kondensację.

• Skurcz masy jest niewielki i pozwala na uzyskanie przezroczystych warstw po spiekaniu bez pęknięć 

spowodowanych skurczem, nawet przy niewielkiej kondensacji materiału.

• W przypadku modelowania skomplikowanych, delikatnych uzupełnień protetycznych, wymagających 

nakładania różnych mas, wystarczy w trakcie nakładania osuszyć masę serwetką, aby uzyskać wyraźną 

strukturę końcową i uniknąć zatarcia pomiędzy warstwami. Zaleca się nakładanie masy cienkimi warstwami. 

Należy również pamiętać, że skurcz będzie w tym przypadku nieco wyższy niż w przypadku modelowania z 

kondensacją.

• Jeżeli rozcieńczona masa na palecie wyschła, nie zaleca się jej ponownego rozcieńczania i wykorzystywania 

masy, ponieważ podczas spiekania w masie mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza, co spowoduje 

zmniejszenie wytrzymałości i zmętnienie barwy uzupełnienia.

Nanoszenie masy zębinowej na przedsion-

kową powierzchnię korony

Nanoszenie masy zębinowej na językową 

powierzchnię

Nadawanie kształtu międzyzębowym powier-

zchniom koron

DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4

DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4 DBL1 DBL2 DBL3
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TRANSPARENTNA MASA SZKLIWNA
Do podstawowych mas szkliwnych Ultropaline dodano dwie nowe transparentne 

(translucentne) masy szkliwne – TS1 i TS2. Charakteryzują się one pośrednią przeziernością 

pomiędzy najbardziej przeziernym szkliwem S60 z zestawu standardowego a masą 

transparentną T. 

Zastosowanie bardziej przeziernych szkliw rozszerza możliwości wykonywania uzupełnień o wysokiej 

przezierności w okolicy brzegu siecznego, zbliżonych estetycznie do naturalnych zębów pacjenta.

MODYFIKATORY DO DENTYN

Modyfikatory do dentyn Ultropaline przeznaczone są do uwydatniania poszczególnych barw, dopasowywania 

odcienia oraz modelowania różnic kolorystycznych w uzupełnieniu protetycznym.

Modyfikatory biały, żółty, brązowy i pomarańczowy mają wysokie natężenie koloru (do 2%) i dają zauważalny 

efekt po zmieszaniu z zębiną w proporcji 1:9  - 1:10, a brązowy w proporcji 1:20. W przypadku modyfikatora 

Red Gum (Kolor Dziąsła) znaczny efekt uzyskuje się po zmieszaniu z zębiną w proporcji 1:7 - 1:8. Z kolei szare i 

niebieskie modyfikatory mają stężenie barwnika około 1%, a umiarkowany efekt uzyskuje się w proporcji 1 część 

modyfikatora na 4-5 części zębiny.

Nakładanie, kondensacja, wygrzewanie i spiekanie modyfikatorów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku 

zwykłej zębiny i nie wymaga osobnego wypalania.

MASY DO MAMELONÓW
Masy zębinowe Mamelon przeznaczone są do uwydatniania poszczególnych odcieni, a w szczególności do 

modelowania zabarwionych miejsc w okolicy brzegu siecznego. Zastosowanie tej masy umożliwia uzyskanie 

zbliżonej do naturalnych zębów interakcji pomiędzy światłem a materiałem ceramicznym. 

Dostępne są trzy odcienie Mamelon: Light-Yellow 

(jasnożółty), Light-Orange (jasno-pomarańczowy) i 

Yellow-Orange (żółto-pomarańczowy). 

Są to intensywnie zabarwione masy o mniejszej 

przezierności w porównaniu do opakdentyny.  

Masy do mamelonów nakłada się zazwyczaj w obszarze brzegu siecznego (1/3 zęba) w cienkich paskach, co 

pozwala na indywidualizację uzupełnienia. Mogą być również stosowane do barwienia innych obszarów w 

warstwach zębiny oraz opakdentyny. Masa do mamelonów jest znacznie bardziej przezierna niż opaker i dlatego 

nie jest stosowana do barwienia warstw opakera.  

Masy do mamelonów można mieszać z masami transparentnymi, aby złagodzić efekt. 

Materiały te są wypalane razem z podstawową warstwą zębiny zgodnie z programem do wypalania zębiny.

Uwaga! 

• Komory do wypalania w różnych piecach różnią się objętością, umiejscowieniem i geometrią elementu 

grzewczego oraz położeniem termopary. Każdy piec ma swój własny specyficzny rozkład temperatury w 

komorze i w obrębie tej komory może się ona różnić nawet o 30-40 оС. Aby zapewnić optymalne wyniki 

podczas pracy z masą Ultropaline, zaleca się wykonanie spiekania próbnego.

• Po odpowiednim wypalaniu powierzchnia korony powinna być błyszcząca z pewną ziarnistością i zachowywać 

wszystkie cechy anatomiczne budowy uzupełnienia. Zbyt wysoka temperatura wypalania powoduje utratę 

tych cech i nadmierną przezierność uzupełnienia, której nie można wyeliminować przy kolejnym wypalaniu. 

Przy niskiej temperaturze wypalania uzupełnienie jest białawe, nieprzezroczyste i nie ma pożądanego 

połysku.

• Zarówno nadmierne jak i niewystarczające wypalanie prowadzi do utraty wytrzymałości masy.

• W przypadku nieodpowiedniego doboru trybu podczas pierwszego spiekania, zalecana zmiana temperatury 

wypalania wynosi ± 10 -15 °C.

MASA SCHODKOWA
Do formowania pracy protetycznej w odcinku przyszyjkowym, gdzie grubość uzupełnienia jest niewielka, a 

barwa naturalnych zębów jest zwykle bardziej intensywna, zaleca się stosowanie masy schodkowej. Masa ta 

ma większą zawartość barwnika, mniejszą przezierność w porównaniu z zębiną i pokrywa warstwę opakerową 

na grubość 0,3 -0,4 mm. 

Masy schodkowe są dostępne w 

czterech rodzajach: CA dla grupy 

kolorów A, CB dla grupy B, CC dla 

grupy C i CD dla grupy D. 

Do modelowania nie zaleca się stosowania tylko masy schodkowej, 

lecz mieszankę z dentyną: 70-80% dentyny i 30 -20% masy schodkowej, 

w zależności od odcienia masy. Program wypalania masy schodkowej 

odpowiada programowi wypalania zębiny. 

MASY TRANSPARENTNE
Masy transparentne rodzajach:

Masy transparentne dobierane 

są indywidualnie do każdego 

przypadku.

Warstwy masy transparentnej i szkliwa oraz masy transparentnej i zębiny mogą być mieszane w celu uzyskania 

dodatkowych optycznych efektów - «głębi barwy».

Masa schodkowa szyjki macicy 
do głównego odcienia

СА А1, А2, А3, А3.5, А4

СB В1, В2, В3, В4

СC С1, С2, С3, С4

СD D2, D3, D4

Tworzenie pionowych rowków Kształtowanie strefy zaciemnienia za 

pomocą supertransparentnego materiału

CA CB CC CD

TS1 TS2

White Yellow Blue Brown Grey Ochre Red Gum Dark Pink

Light-Yellow Light-Orange Yellow-Orange

T ST OST OT
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SZKLIWNE MASY
Masy szkliwne są oznaczone następująco:

Szkliwne masy ceramiczne Ultropaline są zgodne z klasycznym europejskim standardem kolorystycznym VITA-

Classic.

Masy dostępne są w formie proszku w słoiczkach 30 g.

4. GLAZURA I BARWNIK DO GLAZURY ULTROPALINE

GLAZURA
Glazura jest przeznaczona do nadawania uzupełnieniom ceramicznym lub metalowo-ceramicznym połysku 

po ostatecznym wypaleniu. Glazura doskonale komponuje się z samoglazurującymi masami ceramicznymi, 

tworząc wraz z nimi efekt «głębi» i «wykończenia» pracy. Należy zaznaczyć, że zastosowanie glazury zwiększa 

wytrzymałość masy. Dlatego też zaleca się pokrycie glazurą nawet przy tymczasowym cementowaniu. 

GLAZURA W PAŚCIE. Postępowanie

Przed nałożeniem glazury, powierzchnię uzupełnienia należy poddać schropowaceniu za pomocą wiertła 

diamentowego lub innych narzędzi abrazyjnych. Cała powierzchnia uzupełnienia musi być opracowana tym 

samym narzędziem abrazyjnym w celu uzyskania jednolitej chropowatości na całej powierzchni. Podczas 

obróbki zaleca się zwilżanie wodą zarówno powierzchni pracy protetycznej jak i narzędzia diamentowego - 

zmniejszy to ilość powstającego szkodliwego pyłu i zwiększy żywotność wiertła diamentowego.  Po obróbce 

powierzchnię uzupełnienia należy oczyścić parą wodną, w myjce ultradźwiękowej lub pod strumieniem wody za 

pomocą szczotki bez użycia detergentów.

Glazura wyciskana jest ze strzykawki i mieszana na palecie za pomocą pędzelka zwilżonego w wodzie 

destylowanej. Niewielka ilość środka buforowego może zgromadzić się w końcówce strzykawki z powodu 

rozwarstwienia. Środek należy usunąć serwetką.

Glazura jest następnie nakładana równomierną warstwą na powierzchnię ceramiki. Zaleca się kondensacja 

nałożonej warstwy zgodnie ze standardową techniką, aby zapewnić równomierne wnikanie glazury w nierówności 

uzupełnienia. Przed spiekaniem warstwa glazury musi być wygrzana na stoliku w temperaturze 300-350 °C.

Po ostatecznym usunięciu płynu, uzupełnienie jest wypalane w piecu bez próżni zgodnie z powyższym programem. 

Należy nałożyć glazurę w grubej warstwie, aby usunąć wszelkie chropowatości i nadać uzupełnieniu doskonały, 

błyszczący połysk.

Jeśli po pierwszym wypaleniu pozostaną miejsca, gdzie połysk nie wydaje się wystarczający, należy nałożyć 

cienką warstwę glazury na te miejsca (bez wstępnego opracowania) i wypalić je ponownie w tym samym 

programie.

S57 S58 S59 S60

Właściwości fizyczne glazury i barwniku do glazury Ultropaline

Współczynnik rozszerzalności termicznej 12,8-13,2*10-6 K-1

Temperatura spiekania 890оС

Program napalań Glazura Barwnik do glazury

Temperatura wygrzewania 250 °C 250 °C

Czas wygrzewania 4 min. 4 min.

Przyrost temperatury 56-60 °C/ min. 56-60 °C/ min.

Temperatura wypalania, maksymalna 890 °C 890 °C

Czas wypalania 1 min. 1 min.

Temperatura włączenia próżni Powietrze Powietrze

Temperatura wyłączenia próżni Powietrze Powietrze

Temperatura otwarcia komory próżniowej 700 °C 700 °C

Nanoszenie szkliwa na przedsionkową 

powierzchnię korony

Nanoszenie masy szkliwnej na powierzchnię 

okluzyjną

Wstępne modelowanie brzegu siecznego 

korony

Nanoszenie cienkiej warstwy glazury na całą 

powierzchnię korony

Ostateczny wygląd korony po spiekaniuCharakteryzacja struktury zęba za pomocą 

barwników do glazury



11

GLAZURA W PROSZKU. Postępowanie

Przed nałożeniem glazury w proszku powierzchnia uzupełnienia jest przygotowywana w taki sam sposób jak w 

przypadku glazury w paście.

Do mieszania glazury w proszku używa się specjalnego płynu Ultropaline Modeling Liquid Glaze. Można również 

stosować odpowiedni płyn innych producentów. Nie należy nadmiernie rozcieńczać glazury, gdyż może to 

spowodować jej pęcznienie, powstawanie pęcherzyków powietrza oraz nierówności na powierzchni uzupełnienia.

Glazura nakładana jest na powierzchnię ceramiki za pomocą pędzelka. Po nałożeniu glazury należy lekko 

skondensować materiał, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie glazury. 

Przed spiekaniem wygrzać warstwę glazury na stoliku w temperaturze 300- 350 °C.

Uwaga! 

• Cechą wyróżniającą glazury Ultropaline jest to, że można je nakładać grubymi warstwami w celu zmniejszenia 

przestrzeni na powierzchniach stycznych prac protetycznych. Glazura zachowuje swoją przezierność i nie 

zniekształca barwy, w przeciwieństwie do niektórych innych rodzajów glazur.

• Upewnij się, że końcówka strzykawki pozostaje czysta, ponieważ niepełne przyleganie elementu 

zamykającego końcówkę strzykawki może spowodować wyschnięcie płynu buforowego i utrudnić 

wyciśnięcie masy ze strzykawki.

• Glazura Ultropaline może być stosowana z IPS-CLASSIC, CERAMCO, SYNSPAR, BIODENT, DUCERA i innymi 

masami ceramicznymi, które mają odpowiednie CTE i temperaturę spiekania warstw opakera, zębiny i 

szkliwa.

BARWNIK DO GLAZURY
Barwnik do glazury przeznaczony jest do nadawania uzupełnieniom ceramicznym lub metalowo-ceramicznym 

ostatecznego odcienia koloru i połysku podczas końcowego etapu spiekania. Barwnik doskonale współpracuje z 

samoglazurującymi masami ceramicznymi o temperaturze spiekania powyżej 890 °C.

Barwnik do glazury dostępna jest w 14 odcieniach w postaci proszku i pasty.

Postępowanie

Przed nałożeniem barwnika, powierzchnia uzupełnienia jest przygotowywana w taki sam sposób jak w przypadku 

nałożenia glazury.

Barwnik jest wyciskany ze strzykawki i mieszany na palecie pędzelkiem zanurzonym w wodzie destylowanej. 

Następnie nanosi się go na powierzchnię ceramiki równomierną warstwą. Zaleca się kondensacja nałożonej 

warstwy, aby barwnik równomiernie spływał w nierówności uzupełnienia. Nadmiar płynu usuwa się przez 

wygrzanie w piecu lub za pomocą serwetki. Po ostatecznym usunięciu płynu, uzupełnienie jest wypalane w 

piecu bez próżni zgodnie z powyższym programem. Aby wyeliminować chropowatość i nadać prace protetycznej 

doskonały połysk, należy nanieść barwnik w odpowiednio grubej warstwie. Grubość nakładanej warstwy można 

oszacować na podstawie tego, że intensywność barwnika zmienia się w niewielkim stopniu po spiekaniu. 

Podczas pracy z barwnikami do glazury nie należy ich zbytnio rozcieńczać, ponieważ może to doprowadzić do 

rozwarstwienia glazury i barwników, a w rezultacie do powstania nierównej powierzchni o słabym połysku po 

spiekaniu.

Uwaga! 

• Główną zaletą barwników Ultropaline jest ich przezroczystość. W przeciwieństwie do innych rodzajów 

barwników dostępnych na rynku, barwniki Ultropaline nie zmieniają podstawowego koloru uzupełnienia, lecz 

nadają mu dodatkowy odcień, zachowując w ten sposób oryginalną głębię barwy, a tym samym estetykę 

pracy.

• Jeśli wymagany jest bardziej intensywny kolor (np. w okolicy bruzd), należy zostawić miejsce podczas 

modelowania lub opracować za pomocą wiertła diamentowego i wypełnić te obszary grubszą warstwą 

barwnika. Zaskakujący «efekt głębi barwy» jest nieosiągalny przy zastosowaniu innych rodzajów barwników.

• Barwnik Ultropaline może być stosowany z IPS-CLASSIC, CERAMCO, SYNSPAR, BIODENT, DUCERA i innymi 

masami ceramicznymi, które mają odpowiednie CTE i temperaturę spiekania warstw opakera, zębiny i 

szkliwa.

 EU REPRESENTATIVE

“MALLI” SIA
Address: Darzaugļu str. 1-112, Riga, LV1012, LATVIA

Tel: +371 67294120 Fax: +371 67276602

e-mail: malli@malli.lv www.malli.lv

 WYPRODUKOWANO

“JENDENTAL-UKRAINE” SP. Z O. O.
 ul. Boryspilska 9, budynek 61. Kijów, 02099, Ukraina

Tel: +380 44 337 8782 Fax: +044 337 7323

e-mail: info@jendental-ukraine.com www.jendental-ukraine.com

UA.TR.137 13485 NB 2292 2711White Yellow Blue Light Ochre Ochre Grey Ochre

Light Brown Brown Dark BrownGrey Orange Red Gum Dark Pink

Grey Blue
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ASORTYMENT MAS CERAMICZNYCH DO WYKONANIA METALOWO-
CERAMICZNYCH UZUPEŁNIEŃ ULTROPALINE

DUŻY ZESTAW ULTROPALINE 
• Dentyna, proszek – 16 odcieni: (DА1, DА2, DА3, DА3.5, DА4, DВ1, DВ2, DВ3, DВ4, DС1, DС2, DС3, DС4, DD2, DD3, 

DD4,) – po 30 g.

• Opaker, proszek – 16 odcieni: (ОА1, ОА2, ОА3, ОА3.5, ОА4, OВ1, OВ2, OВ3, OВ4, OС1, OС2, OС3, OС4, OD2, OD3, 

OD4) – po 20 g.

• Szkliwo, proszek – 4 odcienia: (S57, S58, S59, S60) – po 30 g.

• Masa schodkowa, proszek – 4 odcienia: (СА, СВ, СС, СD) – po 30 g.

• Masa transparentna (Т), proszek – 30 g.

• Masa opalizująca (Opal), proszek – 30 g.

• Barwnik do glazury, pasta – 2 odcienia: (Ochre, Light Brown) – po 4 g.

• Glazura, pasta – 2 strzykawki po 4 g.

• Płyn do modelowania masy zębinowej oraz szkliwnej (Ultropaline Modelling liquid) – 2 pojemnika po 50 мл.

ZESTAWY BARWNIKÓW ULTROPALINE 
• Barwnik do glazury, pasta – 11 odcieni: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey Ochre, Light 

Brown, Brown, Dark Brown, Orange) – po 4 g.

• Glazura, pasta – strzykawka 4 g.

ZESTAWY OPAKERÓW W PROSZKU ULTROPALINE 
• Uniwersalny – 6 słoiczków proszku po 20 g. (ОА2, ОА3, ОА3,5, ОВ2, ОС2, OD2).

• Na zamówienie – 6 słoiczków proszku po 20 g. (Kolory są określane przez klienta).

ZESTAWY DENTYNY ULTROPALINE 
• Uniwersalny – 6 słoiczków proszku po 30 g. (DА2, DА3, DА3,5, DВ2, DС2, DD2).

• Na zamówienie – 6 słoiczków proszku po 30 g. (Kolory są określane przez klienta).

ZESTAWY OPAKDENTYNY ULTROPALINE 
• Uniwersalny – 6 słoiczków proszku po 30 g. (ODА2, ODА3, ODА3,5, ODВ2, ODС2, ODD2).

• Na zamówienie – 6 słoiczków proszku po 30 g. (Kolory są określane przez klienta).

ZESTAWY MODYFIKATORÓW DO DENTYN ULTROPALINE
• Uniwersalny – 6 słoiczków proszku po 30 g. (White, Blue, Brown, Grey, Ochre, Red Gum).

• Na zamówienie – 6 słoiczków proszku po 30 g. (Kolory są określane przez klienta).

POJEDYNCZE KOLORY RÓŻNYCH MATERIAŁÓW: 
• Dentyna, proszek – 19 odcieni: (DА1, DА2, DА3, DА3.5, DА4, DВ1, DВ2, DВ3, DВ4, DС1, DС2, DС3, DС4, DD2, DD3, DD4, 

DBL1, DBL2, DBL3) – słoiczek 30 g / 100 g.

• Opakdentyna, proszek – 16 odcieni: (ОDА1, ОDА2, ОDА3, ОDА3.5, ОDА4, ODВ1, ODВ2, ODВ3, ODВ4, ODС1, ODС2, 

ODС3, ODС4, ODD2, ODD3, ODD4) – słoiczek 30 g.

• Opaker, proszek – 17 odcieni: (ОА1, ОА2, ОА3, ОА3.5, ОА4, OВ1, OВ2, OВ3, OВ4, OС1, OС2, OС3, OС4, OD2, OD3, OD4, 

OBL) – słoiczek 20 g / 100 g.

• Opaker, pasta – 17 odcieni: (ОА1, ОА2, ОА3, ОА3.5, ОА4, OВ1, OВ2, OВ3, OВ4, OС1, OС2, OС3, OС4, OD2, OD3, OD4, 

OBL) – strzykawka 4 g.

• Szkliwo, proszek – 4 odcienia: (S57, S58, S59, S60) – słoiczek 30 g / 100 g.

• Transparentna masa szkliwna, proszek – 2 odcienia: (TS1, TS2) – słoiczek 30 g.

• Masa schodkowa, proszek – 4 odcienia: (СА, СВ, СС, СD) – słoiczek 30 g.

• Transparentna masa, proszek – 4 odcienia: (T, ОT, ST, ОST) – słoiczek 30 g.

• Masa do mamelonów, proszek – 3 odcienia: (Light-Yellow, Light-Orange, Yellow-Orange) – słoiczek 30 g.

• Masa opalizująca, proszek – 7 odcieni: (ОST-А, ОST-В, SO, SO-Blue, SO-Rosy, SO-Yellow, Opal) – słoiczek 30 g.

• Modyfikatory do dentyny, proszek – 8 odcieni: (White, Yellow, Blue, Brown, Grey, Ochre, Red Gum, Dark Pink) 

– słoiczek 30 g.

• Kryształki opakerowe, proszek – 3 odcienia: (Light, Medium, Dark) – słoiczek 20 g.

• Barwnik do glazury, pasta – 14 odcieni: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey Ochre, Light 

Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – strzykawka 4 g.

• Barwnik do glazury, proszek – 14 odcieni: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey Ochre, 

Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – słoiczek 5 g.

• Glazura, proszek – słoiczek 20 g / 100 g.

• Glazura, pasta – strzykawka 4 g.

• Płyn do modelowania masy zębinowej oraz szkliwnej (Ultropaline Modelling liquid) – pojemnik 50 ml / 100 ml 

/ 200 ml.

• Płyn PERFORM do modelowania masy zębinowej oraz szkliwnej (Ultropaline Modelling liquid PREFORM) – 

pojemnik 50 ml / 100 ml / 200 ml.

• Płyn do modelowania opakera (Ultropaline Modeling Liquid Opaque) – pojemnik 50 ml / 100 ml / 200 ml.

• Płyn do modelowania glazury (Ultropaline Modeling Liquid Glaze) – pojemnik 50 ml / 100 ml / 200 ml.

• Kolornik «Ultropaline» uniwersalny.

• Kolornik «Ultropaline» masy zębinowe i szkliwne.


