
Ceram.X 
Univerzální nano-ormocerní materiál 
 
Ceram.X je světlem tuhnoucí, radiopákní výplňový materiál pro anteriorní i posteriorní zuby. 
Ceram.X kombinuje nanotechnologii patentovanou DENTSPLY a známou z Prime&Bond 
NT s zlepšenými organicky modifikovanými keramickými částicemi, což vytváří Nano-
keramický materiál s unikátními vlastnostmi.  
 
Ceram.X nabízí praktický Natural shade systém: dva systémy skládání odstínů v jednom 
materiálu, který pokryje veškeré klinické a estetické požadavky pro anteriorní a posteriorní 
část chrupu. 
 
Ceram.X mono, systém jednotné translucence obsahuje sedm odstínů střední translucence, 
srovnatelné s běžnými kompozity (např.Spectrum TPH), optimální pro rychlé a jednoduché 
plnění posteriorních a anteriorních zubů. 
 
Cearm.X duo, systém dvojí translucence, nabízí čtyři dentinové odstíny s translucencí 
přirozeného dentinu a tři skloviné odstíny, které nahrazují přirozenou sklovinu. Jejich vzhled 
byl optimalizován pro vysoce estetické výplně s minimálním počtem odstínů. U skloviných 
odstínů je s použitím unikátní Nano-Ceramic matrix spolu s optimalizovanou distribucí 
velikosti plniva dosaženo ideálního vyvážení mezi zpracováním a optickými vlastnostmi. 
Navíc Ceram.X duo nabízí jeden dentinový odstín pro vybělené zuby. 
 
Ceram.X nálepka pro výběr odstínů usnadňuje výběr odstínu a pokrývá celý klasický Vita1 
vzorník pro Ceram.X mono a Ceram.X duo. 
 
Ceram.X se používá buď s dentálními adhezivy technologie celkového leptání využívající 
nano-technologii Prime&Bond NT nebo jednokrokovým samoleptacím adhezivem Xeno III. 
 
Ceram.X výplňový systém se vyrábí v kompulích nebo snadno vytlačitelných stříkačkách. 
 
Upozornění: Pouze pro dentální použití 
 
SLOŽENÍ: 
metakryláty modifikované polysiloxany2

dimetakrylátová pryskyřice 
florescenční pigmenty 
UV stabilizér 
stabilizéry 
kafrchinon 
etyl-4(dimetylamino) benzoát 
barium-aluminium-borosilikátové sklo 
metakryláty funkcilizované silikon dioxid nanoplnivo 
oxidy pigmenty železa a oxidy pigmentů titania a aluminium sulfo křemičité pigmenty 
v závislosti na odstínu. 
 
                                                 
1 Vita je registrovaná obchodní známka Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, Německo 
  
2 Organicky modifikovaná keramika 



INDIKACE K POUŽITÍ: 
Přímé výplně všech kavit u anteriorních a posteriorních zubů. 
 
 
KONTRAINDIKACE 
Známá alergie na metakrylátové pryskyřice nebo jakoukoliv jinou složku materiálu. 
 
VAROVÁNÍ 
– Ceram.X obsahuje metakyláty které mohou iritovat pokožku a oči. V případě kontaktu 

s očima vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu 
s pokožkou použijte dostatek mýdla a vody. Nepoužívat vnitřně. 

– Ceram-X obsahuje polymerizovatelné monomery, které mohou způsobit u 
predisponovaných osob senzitizaci pokožky (alergickou kontaktní dermatitidu). Po 
kontaktu omyjte pečlivě mýdlem a vodou. Pokud se objeví kožní senzitizace nebo je 
známá alergie na metakryláty, přestaňte materiál používat. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Při extruzi materiálu při vyvíjení tlaku na aplikační pistoli používejte jemné plynulé pohyby. 
Použití nepřiměřené síly nebo náhlých pohybů může způsobit potencionální riziko s extruzí. 
 
VEDLEJŠÍ ÚČINKY 
Následující vedlejší účinek byl popsán ve spojení s použitím polymerizovatelných monomerů: 

– senzibilizace pokožky (alergická kontaktní dermatitida). 
 
INTERAKCE S DENTÁLNÍMI MATERIÁLY 
Materiály obsahující eugenol nemají být používány ve spojení s tímto produktem, protože 
mohou inhibovat polymeraci a způsobovat změknutí polymeračních komponentů materiálu. 
 
NÁVOD NA POUŽITÍ – KROK ZA KROKEM 
 
Výběr odstínu 
Ceram.X nabízí dva rozdílné systémy odstínů: 

– Ceram.X mono – systém jedné translucence se sedmi odstíny pro standardní klinické 
situace (Mono M1, M2, M3, M4, M5, M6 a M7) 

a 
– Ceram.X duo, systém dvou translucencí  se čtyřmi dentinovými odstíny (Duo D1, D2 

a D3) a třemi odstíny skloviny (Duo E1, E2, E3) pro případy, které vyžadují vysokou 
estetiku. U Ceram.X duo je k dostání jeden dentinový odstín (Duo DB) pro výplně 
vybělených zubů.  

 
A) Výběr odstínu pomocí klasického vzorníku Vitapan3. 
Odstíny materiálu Ceram.X mohou být přiřazeny ke klasickému vzorníku Vitapan. Proto je 
možné použít pro výběr odstínu klasický vzorník Vitapan jak pro Ceram.X Mono tak Duo 
Systém: 
 
Ceram.X Mono (Systém jedné translucence) 
Porovnávejte centrální část dostavovaného zubu a Vita vzorníku. Vyberte odstín Vita, který 
nejvíce odpovídá barvě zubu. 
                                                 
3 Vitapan je registrovaná obchodní značka Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, 
Německo 



 
Sedm odstínů Ceram.X Mono střední translucence jsou určeny pro výplně dělané technikou 
jedné translucence. Každý Ceram.X mono odstín je vhodný pro několik Vita odstínů. Po 
výběru barvy Vitapan vzorníkem vyberte Ceram.X mono odstín podle tabulky: 
 
 Vitapan klasické odstíny 
 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 
Ceram·X  

Mono 
M1 M2 M5 M6 M7 M1 M2 M6 M6 M3 M4 M4 M7 M3 M5 M4 

 
 
 
Ceram.X duo (systém dvou translucencí) 
Vyberte odstín podle Vita vzorníku podle celého rozsahu zubu. Vyberte odstín Vita, který 
nejvíce odpovídá barvě zubu. 
 
Na výběr jsou čtyři odstíny Ceram.X duo dentin s translucencí přirozeného dentinu a tři 
odstíny skloviny s translucencí přirozené skloviny. Kombinací dentinových a sklovinných 
odstínů pokryjete celý Vitapan klasický vzorník. Po výběru barvy Vitapan vzorníkem použijte 
kombinaci dentinových a sklovinných odstínů podle tabulky: 
 

 Vitapan klasické odstíny 
 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Ceram·X 
duo Enamel  E2 E2 E2 E3 E3 E1 E1 E3 E3 E2 E1 E2 E2 E2 E2 E1

Ceram·X  
duo Dentin D1 D2 D3 D3 D4 D1 D2 D3 D3 D2 D3 D3 D4 D2 D3 D3

 
 
Poznámka: v závislosti na tloušťce vrstev se může měnit optický výsledek od Vita vzorníku. 
 
Pro rychlý převod Vita odstínů na Ceram.X mono a Ceram.X duo se může použít přiložená 
„Identifikační etiketa odstínů“ (i-etiketa). Doporučuje se přilepit i-etiketu zezadu Vita 
vzorníku.  
 
B) Výběr barvy pomocí dodávaného Ceram.X vzorníku 
Alternativně může být pro výběr odstínu použit Ceram.X vzorník. Jak pro Ceram.X mono tak 
Ceram.X duo jsou vzorníky vyrobeny z originálního materiálu a dodávané ve dvou 
oddělených vzorníkových nosičích. 
 
Ceram.X mono (Systém jedné translucence) 
 Porovnávejte centrální část dostavovaného zubu. Vyberte odstín Vita, který nejvíce odpovídá 
barvě zubu. 
 
Ceram.X duo (Systém dvojí translucence) 
Pro výběr dentinového odstínu použijte cervikální oblast zubu nebo odstín vlhkého dentinu – 
pokud je v kavitě vidět. Doporučuje se aplikovat spíše tmavší dentinový odstín, sklovinný 
odstín výsledný optický efekt zesvětlí. Pro výběr odpovídajícího Ceram.X duo skloviného 
odstínu porovnávejte s incisálním, okluzálním nebo proximálním okrajem přirozeného zubu. 
Vyberte dentinový respektive skovinný odstín, který nejblíže odpovídá zubu.  
 



Odstíny mají být vybírány dokud je zub hydratovaný. K odstranění plaku a skvrn očistěte zub 
profylaktickou pastou (např. Nupro). Při výběru odstínu se vyvarujte pokojového nebo jiného 
umělého světla (ideální pro výběr je denní světlo). Pozorujte odstíny s krátkými periodami, 
neutralizujte vjem porovnáními s ostatními odstíny. Pohled na šedo-modré pozadí má pro oči 
relaxační efekt. Oči mají být odpočaté. Při výběru odstínu je vhodné spolupracovat s někým 
dalším ze stomatologického personálu.  
 
Preparace kavity 
Příprava kavity se drží konvenčních postupů se skosením skloviných okrajů pro zlepšení 
leptání. Na stěnách kavity nemají zůstat žádné zbytky amalgámu ani podložky, mohly by 
narušovat transmisi světla a tuhnutí. Nepreparovanou sklovinu a dentin očistěte pomocí 
gumového kalíšku a abrazivní pasty neobsahující fluoridy, jako například Nupro profylaktická 
pasta. Preparovanou sklovinu a dentin očistěte vodním sprejem a osušte vzduchem.  
 
Nepřesušte ! 
 
Kontrola vlhkosti 
Čistota povrchu kavity je esenciální pro vytvoření vazby. Isolujte adekvátně preparovaný zub 
od kontaminace slinou, sulkulární tekutinou nebo krví (např. papírovými válečky, 
kofrdamem). 
 
Ochrana pulpy a podložka 
V hlubokých kavitách překryjte dentin v blízkosti pulpy (méně než 1 mm) tuhnoucím kalcium 
hydroxidem (např. Dycal), ponechte zbytek kavity volný pro bondování Prime&Bond NT 
nebo Xeno III. 
 
Aplikace matrice 
Použijte matricový systém (Automatrix nebo Palodent) a klínky pro vytvoření správného 
proximálního kontaktu. Tam kde chceme zjednodušit vytvoření proximálního kontaktu 
můžeme zuby separovat předklínkováním. U kavit II. třídy se doporučuje použít úzkých 
matricí s následovným přeleštěním matrice – zlepší to výsledný aproximální kontakt a tvar. 
 
Kondiciování a aplikace adheziva 
Před aplikací Ceram.X musí být kavita kondiciována a/nebo ošetřena pomocí  dentálního 
adhezi. Při aplikaci dodržujte u těchto materiálů jejich návod k použití. Pro optimalizaci 
biologických vlastností Ceram.X ormocerní technologie se doporučuje aplikace s total-etch 
nano-technologií dentálního adheziva Prime&Bond NT nebo samoleptacího adheziva Xeno 
III. V případech,kde není žádoucí aplikace HEMA, doporučuje se použít Prime&Bond NT. 
 
Aplikace Ceram.X nanoormocerní technologie pomocí kompulí 
Vložte kompuli zvoleného odstínu do aplikační pistole. Jako první vložte límeček kompule. 
Z kompule sejměte čepičku. S kompulí se dá otáčet k dosažení správného úhlu pro aplikaci. 
K vytlačení materiálu použijte pomalý plynulý pohyb. Nadměrná síla není nutná. Aplikujte 
Ceram.X přímo do kavity.  
 
Použití Easy-Twist stříkaček 
Vytlačte nezbytné množství Ceram.X ze stříkačky na míchací podložku pomocí pomalého 
otáčení rukojeti ve směru hodinových ručiček. K prevenci oxidace materiálu dejte stříkačku 
otvorem vzhůru a otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček. Okamžitě uzavřete pomocí  
odpovídající čepičky. Aplikujte materiál do kavity a braňte materiál proti osvitu. 



 
Dostavba zubu pomocí techniky jedné nebo dvou translucencí  
Před aplikací Ceram.X mono nebo duo může být použit flow- materiál pro zhotovení 
podložky (např. X-flow). Při aplikaci dodržujte příslušný návod na použití. 
 
Ceram.X mono (systém jedné translucence) 
Vyplňte celý defekt jedním vybraným odstínem (s ohledem na inkrementální techniku).  
 
Ceram.X duo (systém dvojí translucence) 
Dostavujte zub s ohledem na anatomické podmínky. Nejprve dostavte dentinové jádro 
příslušným Ceram.X duo dentinovým odstínem. Poté přidejte odpovídající sklovinou vrstvu 
Ceram.X duo. Doporučuje se aplikovat skloviné odstíny Ceram.X Duo ve slabých souvislých 
vrstvách nepřesahující tloušťku přírodní skloviny. U frontálních zubů může zjednodušit 
dosažení anatomického tvaru použití silikonového klíče (připraveného na modelu 
s napodobením dostavby zubu).  
 
U všech postupů se k minimalizaci polymerační kontrakce doporučuje inkrementální 
technika. Polymerujte lampou podle tabulky (viz. níže)4. 
 

  
 ≥ 500 mW/cm2 ≥ 800 mW/cm2

Ceram·X mono odstíny  (M1 až  M7) 20 sec 
20 sec 

Ceram·X duo dentinové odstíny (D1 až D4 a DB) 40 sec 
30 sec 

Ceram·X duo skloviné odstíny (E1 až E3) 10 sec 10 sec 
 
Pokud používáte LED lampu, polymerujte podle pokynů výrobce lampy.  
 
Dokončení a leštění 
Začněte s dokončováním ihned po poslední polymeraci. Pro odstranění přebytků a 
vytvarování použijte dokončovací vrtáčky a diamanty. 
 
Další dokončení leštění je dosaženo pomocí Enhance dokončovacích disků, kalíšků a špiček. 
Alternativně lze použít jiných disků s aluminium oxidem. Před použitím leštících disků, 
kalíšků a špiček by měl být povrch výplně dokončen do finální podoby a anatomického tvaru. 
Povrch by měl být hladký a bez defektů. 
 
Pro dosažení velmi vysokého lesku výplně použijte PoGo nebo Prisma-Gloss běžné hrubosti a 
následovně Prisma Gloss extrajemnou pomocí Enhance pěnových kalíšků. 
 
ZACHÁZENÍ S APLIKAČNÍ PISTOLÍ NA KOMPULE 
Aplikační pistole je sterilizovatelná autoklávem (2,1-2,4 bary / 135-138° C). Alternativně 
může být použit desinfekční roztok podle instrukcí výrobce. Nepoužívejte poškozenou a 
zašpiněnou aplikační pistoli.  

                                                 
4 Zkontrolujte výkon lampy, minimálně 500 mW/cm2 



Doporučuje se před sterilizací pistoli rozebrat. Částečně pistoli stiskněte a dejte palec na zadní 
část závěsu. Zmáčkněte směrem vzhůru, rozeberte pistoli a vyjměte píst. Odstraňte zbytky 
materiálu měkkým papírovým ubrouskem a vhodným rozpouštědlem (70% alkohol).  
Při znovuskládání vložte píst do prostoru nálevkovitého prostoru aplikátoru, stiskněte 
komponenty dohromady a zacvakněte závěsný mechanismus zpět na místo. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladuje v pokojové teplotě mezi 10 až 24 ° C. Nevhodné skladovací pomínky mohou zkrátit 
dobu exspirace a mohou vést k malfunkci produktu.  
 
Vybalené kompule a stříkačky z listrů 
K dosažení optimálních podmínek zpracování skladujte rozbalené kompule nebo stříkačky 
v suchém prostředí (< 80% relativní vlhkost), chráněné před slunečním světlem a doporučená 
doba použití do 3 měsíců. 
 
Veškeré produkty se mají používat při pokojové teplotě. 
 
VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXSPIRACE 
Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu. 
 Nepoužívejte po exspiračním datu. 
       
Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte, prosíme: 
DENTSPLY DeTrey GmbH (výrobce), DeTrey Str. 1, D-78467 Konstanz 
tel. +49 (0) 75 31 5 83-0 
DENTSPLY DeTrey, kancelář zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku,  
Pod křížkem 2, 147 00 Praha 4, tel. 244 462 133 
 
© DENTSPLY DeTrey 04-08-03 
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