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Abstract:Scopul lucrării noastre este de a analiza particularităţile tehnologice ale maselor ceramice de 

nouă generaţie, utilizate în realizarea construcţiilor protetice mixte metalo-ceramice. Studiul nostru urmăreşte 

algoritmul de edificare a componentei fizionomice, utilizând trei tipuri de mase ceramice moderne-IPS d SIGN 

(Ivoclar), Vintage Art (Shofu) şi Heraceram (Heraeus-Kulzer). Rezultatele studiului, în concordanţă cu cele mai 

recente cercetări în domeniul esteticii şi biomaterialelor, relevă faptul că, ceramicile moderne au structuri şi 

proprietăţi mecanice, optice şi tehnologice mult optimizate faţă de masele ceramice clasice. În concluzie, 

cunoaşterea şi respectarea rigorilor algoritmului tehnologic orientează soluţia terapeutică spre o decizie optimă. 
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Introducere 

Punţile mixte metalo-ceramice 

reprezintă o soluţie terapeutică mult 

apreciată de specialişti, datorită calităţilor 

biologice performante ale maselor ceramice, 

caracteristicilor biomecanice, dar mai ales 

proprietăţilor estetice deosebite ale acestor 

materiale. 

Biomaterialele ceramice sunt într-o 

continuă evoluţie, specialiştii dorind să 

elimine, pe cât posibil, deficienţele 

constatate şi să amelioreze caracteristicile 

acestora. Noile sisteme utilizate în 

tehnologia metalo-ceramică şi aliajele 

dentare corespunzătoare, au parametrii de 

sinterizare, respectiv de turnare, care 

simplifică mult etapele de lucru. [1] 

 Deficienţele de ordin mecanic ale 

maselor ceramice au impus asocierea lor, în 

foarte multe situaţii, cu o infrastructură 

metalică, în vederea asigurării unei 

rezistenţe optime. De asemenea, pentru 

realizarea unei construcţii protetice cu 

longevitate mare, este necesară respectarea 

exigenţelor privind design-ul şi tehnologia 

de obţinere a componentei metalice şi, nu în 

ultimul rând, asigurarea unei solide legături 

metalo-ceramice. 

 Cu toate dificultăţile şi limitele de 

realizare, punţile mixte metalo-ceramice 

rămân o soluţie terapeutică frecvent utilizată 

în practica stomatologică, datorită unei 

tehnologii relativ accesibile şi a rezultatelor 

estetice deosebite. [2,3] 

 Cercetările continue în domeniul 

biomaterialelor au permis elaborarea unor 

mase ceramice cu proprietăţi mecanice şi 

optice foarte apropiate de cele ale ţesuturilor 

dure dentare. Masele ceramice de placare 

trebuie să-şi păstreze caracteristicile care le-

au impus în practica stomatologică, şi 

anume: biocompatibilitate, estetică 

excelentă, rezistenţă mecanică şi rezistenţă 

la agresiunile fizice şi chimice din mediul 

oral, adaptându-se şi la caracteristicile 

infrastructurii metalice. [4] 

Calitatea ceramicii este în strânsă 

corelaţie cu natura şi proporţia fiecărui 
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element din structura sa. Masele ceramice 

clasice prezentau, pe lângă numeroasele 

calităţi, şi o serie de dezavantaje: duritate 

crescută, abrazie importantă la nivelul 

dinţilor antagonişti naturali, rezistenţă 

scăzută la flexiune, temperatură de 

sinterizare înaltă, gamă cromatică redusă, 

deci imposibilitatea rezolvării unor situaţii 

estetice particulare, opalescenţă, 

fluorescenţă şi transluciditate scăzută, 

dificultăţi în redarea aspectului 

tridimensional al dintelui vital. [5,6] 

 Clasele de ceramică de nouă 

generaţie încearcă să înlăture aceste 

dezavantaje, optimizând structura şi implicit 

proprietăţile mecanice şi biologice ale 

acestora. 

 

 

Material şi metodă 

În lucrarea de faţă ne-am propus o 

analiză comparativa a parametrilor 

tehnologici pentru trei tipuri de mase 

ceramice de placare de noua generatie: IPS 

dSIGN (Ivoclar), Heraceram (Heraeus-

Kulzer) şi Vintage Art (Shofu). Urmărind 

etapele de laborator, am dorit să subliniem 

particularităţile fiecărui material, în vederea 

alegerii unei soluţii terapeutice optime.  

 Edificarea componentei fizionomice 

presupune, în general, următoarele etape: 

aplicarea şi sinterizarea opacului, 

stratificarea maselor ceramice de bază şi, în 

final, aplicarea glazurii. 

Ceramica IPSd Sign este un 

material de nouă generaţie, pe bază de 

fluoroapatită. Tehnologia de aplicare 

presupune următoarele etape: după 

pregătirea corespunzătoare a infrastructurii 

metalice prin sablare şi oxidare (fig.1), se 

aplica primal strat de opac, de consistenţă 

fluidă, care va fi sinterizat la temperatura de 

900°C , în vid (fig 2); urmează apoi 

aplicarea celui de-al doilea strat de opac, mai 

puţin fluid, care va masca în totalitate 

scheletul metalic. 

 

                   
Fig.1. Schelet metalic condiţionat prin oxidare     Fig. 2 Aplicarea primului strat de opac 
 

   După aplicarea şi sinterizarea 

opacului este modelată morfologia 

coraonară, cu ajutorul maselor ceramice de 

bază – dentină şi smalţ; în această etapă sunt 

realizate şi artificiile de culoare, cu rol în 

redarea aspectului estetic dorit. Am realizat 

modelarea în exces deoarece, în timpul 

sinterizarii, există o contractie a masei 

ceramice de aproximativ 25% în toate 

sensurile.(fig.3) Această contractie este 

determinată pe de o parte, de evaporarea 

lichidului din masa ceramica, dar si de 

procesul de sinterizare, în care particulele 

din straturile superficiale cad în spatiile 

dintre particulele straturilor subiacente; 

acesta este motivul pentru care, desi masele 

ceramic se aplică în straturi, structura finală 

va fi unitară si cu structură omogenă. 
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                                             Fig. 3 Aplicarea straturilor de dentină 

 Pentru obtinerea unei culori cat mai 

apropiate de cea naturală am folosit masa 

ceramica  Impuls Effect 3, ( produs de firma 

Ivoclar) la nivelul lobilor de crestere. Am 

urmărit refacerea tuturor elementelor 

morfologice: convexităti pe fetele laterale, 

lobuli pe fata vestibulară, realizarea corectă 

a punctelor de contact si a elementelor 

morfologice de pe fetele ocluzale, redarea 

transparentei din treimea incizală, la nivelul 

dintilor frontali. (fig.4) 
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Fig.4 Aplicarea straturilor de smalţ 

 

După edificarea morfologiei şi 

verificarea construcţiei protetice, pe model şi 

în cavitatea orală, în cazul în care nu mai 

sunt nici un fel de corecţii de realizat, se 

poate trece la aplicarea şi sinterizarea, în 

condiţii atmosferice normale, a stratului de 

glazură (fig. 5, fig. 6) 

                                  

    

                   

 
   Fig.5 Aplicarea stratului de glazură                         Fig.6 Sinterizare stratului de glazură 

 

Pentru evidenţierea caracteristicilor 

materialului Heraceram (Haeraeus) am 

urmărit algoritmul de realizare a 

componentei fizionomice, tot în cazul unei 

construcţii protetice plurale. Infrastructura 

metalică a fost condiţionată prin aplicare de 

agent bonding (fig.7) 
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Fig.7. Aplicarea agentului bonding 

               

     

După răcirea infrastructurii am 

aplicat primul strat, subţire de opac, apoi am 

introdus piesa protetică în camera cuptorului 

de sinterizare, pe un suport refractar, în care 

temperatura este de 8000C. Apoi am actionat 

capacul de închidere si am pornit 

functionarea pompei de vacuum. După 

sinterizarea primului strat de opac, am 

aplicat cu ajutorul unei pensule cel de al 

doilea strat de opac, de consistenţă mai 

vâscoasă, care va acoperi în totalitate 

scheletul metalic, permiţând obţinerea în 

final a culorii dorite. (fig.8) 

        

 
 

                              Fig 8  Aplicarea celui de-al doilea strat  de opac           

 

  Urmează depunerea straturilor de 

mase ceramice de bază-dentină şi smalţ, 

fiecare strat fiind sinterizat separat. La 

finalul acestei etape se face verificarea 

intraorală, în vederea urmăririi adaptării 

construcţiei protetice şi a restabilirii 

parametrilor cromatici ai componentei de 

placare. Deoarece nu au mai fost necesare 

corecţii, am decontaminat infrastructura 

metalică, după verificarea în cabinet şi am 

aplicat stratul de glazură, care a fost 

sinterizat în condiţii atmosferice normale. 

Construcţia protetică metalo-ceramică se 

verifică din nou pe model, urmărind 
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adaptarea cervicala la nivelul elementelor de 

agregare, raportul de ocluzie şi refacerea 

corectă a morfologiei. Puntea este verificată 

în final, decontaminată şi trimisă pentru 

adaptare intraorală.(fig.9) 

 
Fig.9 Construcţia protetică metalo-ceramică 

                                

Cel de-al treilea material analizat în 

această lucrare este Vintage Art (Schofu).  

Aplicarea maselor ceramice pe infrastructura 

metalică s-a realizat urmând aceeaşi 

succesiune a etapelor. Aplicarea opacului, în 

două straturi,  aplicarea maselor ceramice de 

bază; ca mase ceramice de placare am 

utilizat tot ceramică produsă de firma Shofu. 

(fig.10) 

 

                  
 

Fig. 10 Aplicarea stratului de opac şi a maselor ceramice de bază 
 

După edificarea morfologiei în 

urma aplicării straturilor de bază s-a trecut 

la aplicarea pigmenţilor; am utilizat 

pigmenţi de culoare brună, pentru a reda 

nuanţa de brun-gălbui înregistrată la 

nivelul dinţilor restanţi ai pacientului. S-au 

aplicat masele de colorare, accentuând în 

special la nivelul zonei cervicale şi în ariile 

interproximale. 

După finalizarea lucrării, 

construcţia protetică este trimisă în cabinet 

pentru verificare; dacă mai sunt necesare 

corecţii, de orice natură ele se mai pot face 

în această etapă, urmate obligatoriu de 

sinterizarea de corecţie. Ultima etapă este 

reprezentata de aplicarea glazurii, care va 

oferi lucrării protetice aspectul natural. 

(fig.11) 
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Fig.11 Construcţia protetică după aplicarea glazurii 

 

Rezultate şi discuţii 

 

Urmărind algoritmul de realizare a 

componentei fizionomice, cu ajutorul 

acestor mase ceramice de nouă generaţie, am 

putut selecta câteva particularităţi 

tehnologice ale acestora, care ne permit 

orientarea concepţiei terapeutice spre 

alegerea soluţiei optime. 

Aplicarea opacului este indicat să se 

realizeze în două straturi, pentru a masca în 

totalitate componenta metalică. Noile mase 

ceramice, datorită structurii cristaline 

specifice, au proprietăţi optice apropiate de 

cele ale ţesuturilor dentare. Cercetările cu 

mijloace de ultimă oră au permis 

înregistrarea şi evaluarea caracteristicilor 

optice particulare ale complexului odontal. 

Descifrând codul estetic al dintelui natural 

au putut fi elaborate ghiduri de culori pentru 

diferitele straturi de ceramică, permiţând 

rezolvarea şi a celor mai dificile situaţii 

clinice. [7,8] 

 Ceramica IPSdSign, graţie structurii 

pe bază de fluoroapatită, va avea un 

comportament mecanic şi optic asemănător 

dinţilor naturali. Datorită calităţii deosebite a 

opacului şi ca urmare  a capacităţii 

materialului de a dispersa lumina, precum şi 

datorită echilibrului între luminozitatea şi 

saturaţia culorii, efectele estetice obţinute 

sunt remarcabile; fiind un material cu 

temperatură de fuziune joasă este compatibil 

cu o gamă variată de aliaje, iar edificarea 

componentei fizionomice este facilă, ca 

urmare a structurii, consistenţei şi colorării 

diferite a straturilor. [9] 

 Sistemul Heraceram (Heraeus –

Kulzer) cuprinde mase ceramice cu o 

structură pe bază de leucit, care a fost 

stabilizată folosindu-se un procedeu de 

fabricaţie nou, ce conduce la modificări 

volumetrice minime, după repetate cicluri de 

sinterizare. Acest biomaterial are în 

compoziţie şi un cuarţ sintetic de sticlă, 

Quartz glass, care conferă  produsului 

caracteristici speciale: puritate şi 

transparenţă maxime, structură foarte 

omogenă, stabilitate termică ridicată, 

rezistenţă mecanică mare, refacere estetică 

excelentă.  

Un alt avantaj al sistemului 

Heraceram este ciclul de sinterizare extrem 

de scurt, datorită temperaturii înalte de 

pornire şi ratei rapide de de creştere a 

acesteia (100ºC/min); temperatura de 

sinterizare joasă (800ºC) elimină necesitatea 

procesului prelungit de răcire. 

Ceramica Vintage Art este o 

ceramică cu un grad mare de fluorescenţă, 

utilizat pentru obţinerea unor efecte de 

culoare mai speciale; aceste materiale permit 

redarea nuanţelor de culoare în concordanţă 

cu cele mai înalte cerinţe estetice. Aceste 

mase de placare pot fi utilizate în combinaţie 

cu orice masă ceramică ce are un coeficient 

de expansiune termică ce este cuprins între 

6.0  şi 16.0 × 10-6 K-1, atât în cazul 
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construcţiilor protetice metalo-ceramice, cât 

şi în cazul celor integral 

ceramice.Compoziţia chimică particulară, 

constituită din microparticule fine, conferă 

acestui material o fluorescenţă asemanătoare 

cu cea a dinţilor naturali. [10] 

 

 

Concluzii  

Masele ceramice moderne, deşi au 

structuri variate, prezintă o serie de 

caracteristici comune: temperatură de 

sinterizare scăzută, condiţionare eficientă a 

infrastructurii şi obţinerea unei legături 

metalo-ceramice solide, posibilitatea de 

mascare, în totalitate a infrastructurii 

metalice, înregistrarea precisă a culorilor şi 

proprietăţilor optice ale dinţilor naturali, 

echilibru excelent între culoarea şi 

strălucirea straturilor, ceea ce conferă un 

aspect tridimensional al construcţiei 

protetice, deci, un rezultat estetic foarte bun.  

Masele ceramice de nouă generaţie 

au fost optimizate astfel încât să presupună o 

tehnică de lucru rapidă şi puţin laborioasă, 

obţinerea nuanţelor de culoare dorite, doar 

prin aplicarea straturilor de bază, asigurarea 

unor proprietăţi optice similare cu ale 

dinţilor naturali. 

Cunoaşterea particularităţilor 

tehnologice ale ceramicilor moderne de 

placare permit alegerea, cu discernământ a 

celei mai adecvate soluţii, pentru fiecare 

situaţie clinică în parte. 
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