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Система пресової кераміки Emotions

В систему безметалевих, склокерамічних реставрацій входять:

• склокерамічні cad-cam блоки для фрезерування Emotions Cad

• склокерамічні інготи для техніки пресування Emotions Press

• керамічна маса нового покоління для пошарового нанесення Emotions Lids 

• універсальні, інтенсивні барвники та глазур Emotions Stains

Emotions Press – це інготи для пресу, базовані на склокераміці високої 

міцності. Кольори було розроблено на основі класичної розколірки VITA© та в 

спеціальних кольорах. Інготи доступні у різних варіантах прозорості і 

використовуються в залежності від клінічної ситуації.

Система склокерамічної кераміки Emotions призначена для застосування в 

стоматології і може бути використана тільки кваліфікованими фахівцями.

Усі матеріали ТМ Emotions мають сертифікати відповідності згідно чинного 

законодавства, якість продукції постійно тестується та перевіряється. Інготи 

Emotions Press розроблені і виготовлені в Європі згідно власного патенту та 

мають найкращу якість у своєму класі.

З допомогою склокерамічної системи 

Emotions ви маєте необмежені 

можливості для виготовлення 

безметалевих реставрацій. Широка 

палітра інготів, фарб та керамічних мас 

дозволяє отримувати прогнозовані та 

високі результати.

Концепція безметалевих склокерамічних 
реставрацій Emotions



Призначення та протипоказання

Система пресової кераміки Emotions

Фізичні та оптичні властивості інготів Emotions Press дозволяють пресування 

повноанатомічних коронок, часткових коронок, вкладок, вінірів, але виходячи 

із конкретної клінічної ситуації на розсуд лікаря. Ретельно дотримуйтесь усіх 

мінімальних товщин реставрацій. Пресовані або фрезеровані реставрації 

можуть бути доповнені технікою пошарового нанесення або фарбування.

Протипоказання:

Пресована або фрезерована склокераміка Emotions не рекомендована 

пацієнтам з бруксизмом, парафункцією або пацієнтам зі значно зменьшеним 

залишковим зубним рядом. Не рекомендується виготовляти мостовидні 

протези із пресованої або фрезерованої склокераміки. Матеріал заборонено 

використовувати при наявності у пацієнта алергії до будь-якого з компонентів 

склокераміки Emotions Press. Заборонено використовувати склокераміку, 

якщо товщина реставраціі меньше за рекомендовану.

Підготовка твердої тканини зуба відповідає загальним правилам препарування 

під безметалеві реставрації.

Рекомендації щодо мінімальних товщин пресованих каркасів:
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Застереження: товщина каркасу складає мінімум 50% від запланованої товщіни 
реставрації.

Фізико-хімічні властивості 
Властивість Специфікація Фактичне значення 

Коефіцієнт теплового розширення 
(25 - 500 ° C) [· 10-6 · K-1] 

10.0 ± 0.5 10.0 

Температура трансформації 
[° C] 510 ± 20 520 

Міцність на вигин 
[МПа] ≥ 300 > 350 

Розчинність 
[мкг / см3] < 100 < 40 

 Вінір Коронка / Різець Коронка / Боковий 

 По колу Оклюзія По колу Оклюзія По колу Оклюзія 
Фарбування 0,3 0,4 1,2 1,5 1,5 1,5 
Нанесення - - 1,2 0,4 1,5 0,8 



Система пресової кераміки Emotions
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Підготовка моделі

Розбірну модель можна виготовити класичним способом з гіпсу, або 

роздрукувати на 3D принтері.

Мал.1 Проектування розбірної моделі Мал.2 Підготовка проекту до друку на 3D 
 принтері

У підготовці даної інструкції був використаний цифровий протокол. 

Підготовка моделі була виконана в cad-програмі ExoCad ©.

Мал.3 3D принтер Asiga Max UV Мал.4 Роздрукована розбірна модель 
Матеріал: Asiga DentaModel
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Моделювання реставрацій

У підговці каркасів був використаний цифровий протокол. 

Каркаси були спроектовані в cad-програмі ExoCad. 

При моделюванні в Cad-програмі дотримуйтесь усіх правил воскового 

моделюваня: якщо плануєте використовувати техніку нанесення – уникайте 

гострих кутів та граней, забеспечте точки опори. 

Мал.5 Моделювання реставрацій Мал.6

Мал.7 Роздруковані коронки з 
матеріала Asiga SuperCast V3

Мал.8 Модель та каркаси

 Підготовка проекту до друку на 3D 
 принтері



Приєднанайте восковий литник від 2 до 5 мм в довжину та 3 мм в діаметрі 

безпосередньо до найтовстівшої частини в напрямку потока, для забезпечення 

безперешкодного руху керамічного матеріала (мал. 9). Край литника на об’єкті, 

що пресується та в основі пакуючого кільця потрібно скруглити. Об’єкт, що 

пресується потрібно поставити так, щоб до силіконового кільця було не меньше 

ніж 10 мм (мал. 10). Не розміщуйте об’єкти, що пресуються ближче ніж 3 мм один 

від одного. Радимо використовувати цоколя 100г та 200г. Ставте литники під 

кутом 45-60° до цоколя (мал. 11). Якщо подивитися на коронку в бічній проекції, 

то довша частина (зазвичай вестибулярна) повинна бути розташована назовні. 

Крім того, необхідно враховувати напрямок потоку кераміки.

Система пресової кераміки Emotions

Литникова система
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Мал.13  Конструкція готова для пакування

Мал.14  Конструкція готова для пакування

7



Перед пакуванням потрібно зважити реставрацію (вигораючий матеріал) для 

розрахунку необхідної кількості інготів по формулі: 

• До 0,7 г вигораючого матеріалу – 1 інгот

• До 1,9 г вигораючого матеріалу – 2 інгота 

За детальною інструкцією по використанню пакувальної масси, будь ласка, 

зверніться до виробника. Ми радимо використовувати пакувальну масу Emotions 

Easy Press. 

• Змішайте пакувальну масу Emotions Easy Press з робочою рідиною (100 г + 

25 мл). Робоча рідина готується у пропорції 60% рідина Easy Press Liquid + 40% 

дистильованої води (15 мл Easy Press Liquid + 10 мл дистильованої води).

• Заливайте пакувальну масу в опоку у вертикальному положенні.    

• Заповніть опоку пакувальною масою, уникайте утворення бульбашок. 

• Будьте обережні: пакувальна маса містить кварцевий порошок – уникайте 

вдиханя пилу пакувальної масси!

• Дочекайтеся поки пакувальна маса застигне в середині кільця. 

Система пресової кераміки Emotions

Пакування

Мал.15 Заповнення опоки пакувальною масою

8



Зніміть обмежувач, обережно видавіть опоку з силіконового кільця. 

Опока повинна бути попередньо прогріта протягом 60 хвилин при температурі 

850 градусів. 

Не ставте опоки всередині муфеля ближче ніж 2,5 см між собою та ближче ніж 

2.5 см до стінок печі. Якщо в муфелі більше однієї опоки, додавайте по 15 хвилин 

витримки на кожну. 

Для найкращого результату дотримуйтесь рекомендацій виробника пакувальної 

маси.

Система пресової кераміки Emotions

Прогрів опоки

Мал.16 Розігріта опока у муфелі
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Перед пресуванням, будь ласка, запустіть програму попереднього нагріву вашої 

печі. 

Оберіть програму пресування по таблиці:

Дочекайтеся моменту коли піч надасть сигнал про готовнiсть до пресування – 

опустіть столик печі. В цей момент вийміть опоку з муфеля – поставте 

вертикально та поместіть в опоку інготи та плунжер. Коли інготи та плунжер 

будуть в середені попередньо розігрітої опоки (мал. 17-18) – поставте її на столик 

у вертикальному положенні (мал. 19). 

Система пресової кераміки Emotions

Пресування

Стандартна програма пресування 

 
Стартова 

температура 
°С 

Швидкість 
нагріву 
°С / хв 

Кінцева 
температура 

°С 

Час 
витримки 

хв  

Час 
пресування 

хв 
Тиск 

Вакуум 
 

мм 

Час 
відкриття 

хв  
100г Опока ≤ 3г 700 60 910 18:00 3:00 Низьке 720 0:00 
200г Опока ≤ 4г 700 60 915 20:00 3:00 Низьке 720 0:00 

Таб. 2 Програма пресування була протестована на печі Zubler Vario Press 300 і надана для 
орієнтиру, радимо зробити корекцію під вашу піч.

Мал.17 Установка інгота в 
            опоку

Мал.18 Установка плунжера в 
гарячу опоку, перед 
пресуванням

Мал.19 Вертикальне положення 
опоки в печі перед 
пресуванням
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• Після того, як опока охолоне до кімнатної температури – визначте лінію 

плунжера олівцем (мал. 20).

• Важливо: Не пришвидчуйте процес охолодження.

• Розпиляйте опоку сепараційним диском (мал. 21).

• Для грубої очистки використовуйте скляні шарики (50 мкм) під тиском 4 атм. 

(мал. 23). 

• Коли побачите пресовані об’єкти, будь ласка, зменьшіть тиск до 2 атм., для 

делікатного очищення.

• Якщо ви помітили реакціїний слой – ви можете легко його видалити оксидом 

алюмінію 50 мкм під тиском 2 бар.  

Система пресової кераміки Emotions

Розпакування

Мал.20 Визначення положення плунжера Мал.21 Розпил опоки 

Мал.22 Опока після розпилу Мал.23 Очищення кульками 50 мкм 
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Система пресової кераміки Emotions

Мал.24 Каркаси в процесі очищення Мал.25 Відпресовані елементи в процесі 
очищення

Мал.26 Пресовані каркаси після очищення 
від пакувальної маси 

Мал.27 Пресовані каркаси після 
очищення від пакувальної маси
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Система пресової кераміки Emotions

Обробка

Мал.26 Відрізання литника алмазним диском

Мал.28 Оброблений каркас на культі Мал.27 Шліфування реставрації камінцем 
для склокераміки

Ретельно підбирайте спеціальні інструменти для фінішної обробки 

склокераміки. Якщо інструмент не підходить для склокераміки як результат 

можуть з’явитися сколи або перегрів каркасу. Зведіть обробку до мінімуму. 

Обробляйте каркаси на низькій швидкості та з невисоким тиском. 

• Відріжте литник алмазним чи спеціальним диском для склокераміки (мал. 26). 

• Видаліть слід від литника дрібнозернистою алмазною фрезою. 

• Пункти приєднання литників повинні бути відшліфовані до анатомічної форми 

(мал. 27). 

• Обробіть реставрацію оксидом алюмінію діаметром 50 мкм з тиском 1 бар. 

• Очистіть реставрацію за допомогою пароструйного апарату. 
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Система пресової кераміки Emotions

Техніка фарбування

Мал.29 Процес фарбування повно- 
анатомічної коронки фарбами 
Emotions Stains

Мал.30-31 Повноанатомічна, розфарбована коронка після 
спікання (MT-A2)

Для фарбування радимо використовувати фарби Emotions Stains. Нанесіть 

необхідні ефекти тонким шаром (мал. 29) на реставрацію та запікайте за 

таблицею, коли розфарбовка коронки буде завершена, нанесіть тонким шаром 

глазур та спікайте за таблицею.

Дані температури випалу тестувалися у печі Zubler Vario 300 і є орієнтовними. 

Для інших печей може знадобитись індивідуальна корекція. 

Температура випалу залежить від природи каркасу та бажанного 

поверхневого ефекту. Наприклад, для повнонатомічних коронок, або великого 

об’єму циркону температура, або витримка може бути збільшена. 

Зафіксуйте об’єкти на трегері на фіксуючу пасту (рідкий трегер). 

Температура 
старту 

°C 

Час 
закриття 

хв 

Температура 
випалу 

°C 

Зростання 
швидкості 

°С / хв 

Вакуумний 
старт 

°C 

Час 
витримки 

хв 
400 4 710 45 немає 1 
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Система пресової кераміки Emotions

Нанесення

Для технології нанесення радимо використовувати керамічну масу Emotions 

Lids. Для більш детальної інформації – читайте інструкцію до керамічної маси 

Emotions Lids.

• Ви можете відпресувати склокерамічний каркас вже в редукованому вигляді, 

або зробити редукцію вручну вже після пресовки, як в інструкції. 

• Після цього нанесіть керамічну масу для індивідуалізації реставрації, якщо 

буде необхідність, реставрацію можна пофарбувати. 

 
Попередній 

нагрів 
°С 

Час 
сушки 

хв 

Швидкість 
нагріву 
°С / хв 

Вакуум 
 

мм 

Кінцевий 
нагрів 

°С 

Час 
витримки 

хв 
З’єднувальний випал 420 4 45 + 790 1 
LIDS випал 1 420 6 45 + 780 1 
LIDS випал 2 420 6 45 + 770 1 
LIDS Glaze 420 4 45 -  710  1 

Властивості Міра Значення  Норма 

Випал дентину С° 780  
KTP (25-500°C) 10-6x K-1 8,9  
Температура склоперехода  °С 525  
Розчинність µм/см3 2 Макс. 100 
Щільність г/см3 2,43  
Твердість на вигин МПа 90 Мiн. 50 
Розмін зерна D 90% 60  

Мал.32 Силіконовий ключ для фіксації готової 
форми

Мал.33 Редукована реставрація

15



Система пресової кераміки Emotions

Перший крок - з’єднувальне спікання, яке необхідне для покращення адгезії між 

склокерамічним каркасом та шаром керамічної маси.

Перше спікання:

Зелений - ТО + OE1 (50/50) – Для імітації прозорості з ефектом опалесценції у 

ріжучому краї. 

Голубий - ЕТ1 – Для відтворення транслюцентних зон у ріжучому краї. 

Рожевий - ТО – Для відтворення ефектів ріжучого краю.

Мал.34 З’єднувальне спікання Мал.35 Перше спікання

Мал.36 Реставрація після першого спікання Мал.37 Друге спікання

Друге спікання:

Для відтворення “халло” ефекта наносимо на ріжучій край суміш дентина та 

емалі (50/50). І все це перекриваємо емалю.

Третє спікання: 

Корекція фарбою та глазурування.
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Всі етапи виготовлення реставрацій проведені в лабораторії BorLab.

Зубний технік: Василь Бородиця.

Система пресової кераміки Emotions

Мал.38 Готова реставрація

Готова реставрація Emotions Press LT-A3 + Emotions LIDS Ceramic 
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Мікротех Дентал

м. Одеса, вул. Пішоновська, 26/1

048 79 554 79

www.emotions.ua


