
TLENEK CYRKONU PREMIUM - KOMPONENTY I AKCESORIA 

NOWY PROGRAM DLA NOWOCZESNEJ ESTETYKI DENTYSTYCZNEJ

Z miłości do pięknych zębów

A member of the 
MOESCHTER GROUP



Dwa dziesięciolecia wytrwałej pracy dla 
uzyskania ceramiki o najwyższej trwałości i jakości. 
Czy istnieje lepszy materiał na sztandarowe 
produkty firmy Nacera®? 

NOWY PROGRAM NOWOCZESNEJ ESTETYKI DENTYSTYCZNEJ

 Nacera® Shell nieprzezierny, biały i wstępnie barwiony  
 Nacera® Pearl wysoce przezierny, biały i wstępnie barwiony 

 Dyski wielowarstwowe o płynnych przejściach kolorystycznych  
 Elastyczna temperatura spiekania w zakresie 1.450 ‐1.550 °C 
 Doskonała skrawalność, umożliwiająca uzyskanie czystych  

 i jednorodnych krawędzi

 Idealnie dobrana gęstość wydłuża żywotność 
 frezu i umożliwia  uzyskanie czystych i jednorodnych krawędzi

 Precyzja i oszczędność czasu dzięki procedurze produkcyjnej I.F.P.  
 (patrz po prawej) 

 Made in Germany 

Tlenek cyrkonu Premium  
do obróbki w systemach  CAD/CAM

Wszystkie produkty z tlenku cyrkonu Nacera® posiadają aprobatę, dopuszczającą do obrotu 
handlowego, zgodnie Dyrektywą Europejską nr 93/42 EWG. Instytucją zatwierdzającą jest TÜV‐SÜD (CE 0123). A member of the 

MOESCHTER GROUP

Niniejszym pozwalamy sobie przedstawić się Państwu: 
Jesteśmy spółką DOCERAM Medical Ceramics GmbH, 
czyli firmą należącą do grupy 
Dortmund‐Moeschter. Od dwóch 
dziesięcioleci nasi inżynierowie i technicy 
zajmują się projektowaniem wysokiej 
jakości materiałów ceramicznych i ich 
praktycznym  wykorzystaniem 
w zakresie przemysłu i zastosowań  
medycznych. Dzięki naszym staraniom 
powstała marka  Nacera®, będąca dziś 
synonimem wysokojakościowego  
tlenku cyrkonu, stosowanego w produkcji 
uzupełnień  protetycznych przy wykorzystaniu 
systemów CAD / CAM.  Jaka jest nasza 
pozycja wyjściowa? Jest ona oczywista: 
Narzędzia sterowane cyfrowo diametralnie 
zmodernizowały  technologię wykonywania uzupełnień
protetycznych w ostatnich  latach. Maszynowa obróbka
materałów ceramicznych pozwala dziś  na szybkie  
i precyzyjne wytwarzanie złożonych konstrukcji protetycznych. Technik 
dentystyczny może dziś skupić się na tym, co naprawdę ważne ‐
funkcjonalność i estetyka.

Dlatego też cała paleta naszych produktów 
ukierunkowana jest na jeden cel ‐ 

„tworzyć estetykę“. Jest to możliwe dzięki 
naszym nowoczesnym i niezawodnym 

materiałom oraz nowoczesnej technologii, 
która umożliwia nam produkcję 
wysokojakościowych 
materiałów pełnoceramicznych. 
Podstawą w tych dążeniach jest 
wysoce przezierny tlenek 
cyrkonu w kolorze białym oraz 
dodatkowo w 16 naturalnych 
odcieniach oraz w dwóch odcieniach 

wybielających, opcjonalnie 
dostępny także w wersji 

wielowarstwowej jako  
„Multi‐Shade‐Blank“. Materiały te, 

uzupełnione o nasz zestaw 
„Human Touch Kit“ zapewnią, że każde 

kolejne uzupełnienie stanie się indywidualnym unikatem. 
Poświęćcie Państwo chwilę czasu na zapoznanie się z naszym 
aktualnym asortymentem i sprawdźcie jakich innowacji 
możecie się spodziewać.
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Nacera® Human-Touch Kit do finalizacji w pełni 
anatomicznych uzupełnień z tlenku cyrkonu 

Nacera® Pearl Shaded 
we wszystkich odcieniach VITA‐Classic* 

i dwóch odcieniach wybielających

Nacera® I.F.P. 
Zwiększa precyzję i skraca 
czas produkcji
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Nacera® Pearl Multi‐Shade: 
Wielowarstwowy tlenek cyrkonu

Z miłości do pięknych zębów

Barwiony, wysoce przezierny tlenek cyrkonu w 16 kolorach palety Vita‐Classic 
oraz dwa tony wybielające. Nacera® Pearl Shaded jest niemieckim 

produktem klasy Premium, wykonanym z wysoce przeziernego tlenku 
cyrkonu do produkcji uzupełnień protetycznych o naturalnym wyglądzie. 
Wysoka wytrzymałość, wynosząca 1400 Mpa, w połączeniu z doskonałą 
transmisją światła umożliwia zróżnicowane wykorzystanie do produkcji 
prawie wszystkich wypełnień stomatologicznych, wytwarzanych 
w systemie CAD / CAM. Jednorodnie barwione dyski materiałowe są 
obecnie dostępne w 16  nowo zaprojektowanych kolorach, 
analogicznych do palety systemu VITA‐Classic oraz w dwóch odcieniach 
wybielających. Stosowane są do uzupełnień monolitycznych lub jako 
doskonały pokład do konstrukcji zredukowanych o minimalnej grubości 

powłoki. Dzięki wysokiej wierności kolorów i przy mniejszym nakładzie 
pracy podczas indywidualizacji możliwe jest szybkie i bezpieczne 

osiągnięcie bardzo estetycznych wyników. Trwałość kolorów 
i bezpieczeństwo obróbki, dzięki jednolitemu wybarwieniu, gwarantują 

spójność kolorystyczną ‐ nawet w przypadku poprawek szlifierskich, 
dokonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji uzupełnienia. 

Duża wytrzymałość przy jednocześnie wysokiej przezierności daje możliwość 
zaspokojenia wszelkich wymogów.  Doskonałe właściwości skrawalnicze bez pęknięć 

krawędziowych i odprysków ‐ czas żywotności frezu do 15 % dłuższy.

Oto kolejna innowacja, stworzona 
przez naszą  firmę: 
Instant Fit Process (I.F.P.) 
Jest to specjalnie opracowana metoda, 
pozwalająca  nam na dokładne 
określenie zakresu skurczu  dla 
każdego dysku materiałowego 
w procesie  spiekania z 
dokładnością do pięciu miejsc po 
przecinku.  Zazwyczaj czynnik ten będzie 
określony dla całej partii produkcyjnej w postaci 
wartości uśrednionej. Jednak dzięki 
procedurze I.F.P. wykluczone są wszelkie wahania 
kurczliwości w obrębie każdej z partii produkcyjnych. 
Dokładne podanie współczynnika skurczu 
zapewnia Państwu niezmiennie dokładne wyniki 
produkcji spieków. Państwa czas sprawowania 
koniecznej kontroli ulega tym samym znaczne‐
mu skróceniu w przypadku produkcji
czasochłonnych uzupełnień mocowanych śrubowo.

Nowe dyski materiałowe Nacera®  Pearl 
MultiShadeFräsblanks  są niczym innym niż 
eleganckim i ekonomicznym  
systemem do produkcji w pełni 
anatomicznych  koron. W celu zapewnienia
możliwości  reprodukcji wszystkich 
kolorów zębów  zostały one 
podzielone na kategorie  A, B, C i D. 
Ich aplikacja jest prosta.  W zależności od 
wysokości  spozycjonowania wzorca na dysku  materiałowym typu A 
można uzyskać skalę odcieni w zakresie  A3, A2 i A1. To samo dotyczy 
innych kolorów. Wysokość  18 mm zapewnia, dostateczną ilość miejsca na 
przemieszczenie pionowe. Jednak szczególną cechę stanowią cztery 
odpowiednio dobrane warstwy kolorystyczne, które zawsze zapewniają 
delikatne, niewidoczne przejścia kolorystyczne w obrębie wykonywanego\
uzupełnienia.

Nasz Human Touch Kit jest idealnym narzędziem do produkcji monolitycznych koron i mostów, umożliwia‐
jącym odwzorowanie niepowtarzalnej natury i estetyki. Pierwszym jego elementem  jest specjalnie zaprojek‐
towany dla tlenku cyrkonu Nacera® zestaw farbek i szkliw. Szczególnie przy zastosowaniu na wielowarstwo‐
wej wersji materiału Nacera® Pearl ujawniają się perfekcyjnie doskonałe rezultaty kolorystyczne. Ponadto od‐
powiednio dobrany asortyment precyzyjnych frezów i wierteł, dostosowany do morfologii materiału, pozwo‐
li Państwu nadać swej pracy „ostatni szlif“.
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DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67  |  44309 Dortmund | Germany
Phone +49 231. 9256 680  |  Fax +49 231. 9256 6860  |  info@nacera.de  |  www.nacera.de/en

Nacera® Clean Środek czyszczący 
do pieców spiekających
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www.nacera.de/en

A member of the 
MOESCHTER GROUP

Nacera® Innovation 2015: 
Koncepcja „Blue X“

Często wyrażane życzenie pozyskania wysoce 
przeziernego  tlenku cyrkonu o takich samych cechach 

estetycznych jak dwukrzemian litowy poddaliśmy 
pewnej reinterpretacji. To co otrzymaliśmy jest 
materiałem, który w elastyczny sposób może być 
stosowany w standardzie „cyrkon“. Zwiększa on 
przezierność tylko w pożądanych 
lokalizacjach przy pełnym zachowaniu wszystkich 
korzystnych właściwości obróbki mechanicznej. 

Koncepcja „Blue X“ stała się światową 
nowością ‐ Made in Dortmund by 

DOCERAM Medical Ceramics.

Powyższe porównanie ukazuje, jak wygląda przezierność w przypadku standardowego tlenku cyrkonu (po lewej)

oraz po wykorzystaniu koncepcji wzmagającej „Blue X" (po prawej)

Przegląd zalet: 
 Możliwość lokalnej i punktowej aplikacji odpowiedniego poziomu przezierności.
 Brak konieczności zakupu  nowych dysków materiałowych z tlenku cyrkonu.
 Wykonanie guzków zębowych lub  krawędzi przednich i siecznych w pożądanych miejscach. 
 Zachowanie pożądanych właściwości mechanicznych odpowiednio dla miejsca aplikacji. 

Nacera® Clean jest proszkiem do czyszczenia komory pieca do 
wykonywania spieków.  Zaatakowane przez barwniki pręty 
grzewcze oraz osady, powstające w komorze spiekania są częstą 
przyczyną przebarwień lub zanieczyszczenia spiekanych obiektów. 
Pierwszorazowe zastosowanie Nacera® Clean powoduje eliminację tych 
zanieczyszczeń z atmosfery pieca, wiąże je a tym samym gruntownie 
oczyszcza komorę spiekania. Dzięki regularnemu stosowaniu kolejne 
spieki będą czyste kolorystycznie i będą trzymać zamierzony odcień,
a eliminacja nowych złogów w komorze spiekania znacząco wpłynie na 
wydłużenie żywotności elementów grzewczych.

Wasz dostawaca produktów Nacera: AllDentpharm Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego Padewskiego 5/7
91‐038 Łódź
tel. +48 42 683 36 35
fax +48 42 683 36 34
info@alldentpharm.pl

www.alldentpharm.pl
www.dental‐shop.pl


