Инструкция за употреба
Signum® композит и Signum® matrix

Giving a hand to oral health.

01 Signum® – Концепция.

01 Signum® – концепция.
Signum е система за инкрустиране част от цяла модулна система. Всеки от компонентите
е адаптиран към останалите компоненти. Консистенциите - паста и течливи композити
Ви дават уникални възможности за творчество. С тази работна инструкция ще получите
доста добра представа как да използвате различните маси и боички и да създавате
онструкции с най-висока естетика с Signum .
Естетическата концепция на Signum matrix е същата както и на всички керамични системи.

Течливи или паста — композитната система е създадена да задоволи всички Ваши
изисквания
Изграждането на зъба с паста композит и създаването на инцизалната област с течливи
Signum matrix маси е изключително подходяща схема за ежедневна работа.
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02 Signum® – Подготовка на
конструкцията, кондициониране и
нанасяне на опакер.

02 Signum® – Подготовка на конструкцията, кондициониране и нанасяне на опакер

ca. 45°

пясъкоструиране с 2-3 bar
oAl2O3 (големина 110
µm).

Внимавайте когато
поставяте механични
ретенции - перли. (перли с
големина от 0.4 mm),
редуциране до 0.2 mm.

Почистете от прах и
подсушете. Не пипайте
конструкцията с пръсти.
Нанесете 1 слой x Signum
metal bond I. Изчакайте 10
sсек. докато течността се
изпари.

6

02 Signum® – Подготовка на
конструкцията, кондициониране и
нанасяне на опакер.

1 – 2 слоя х Signum metal
bond II тънко се нанасят и
полимеризират за 90 sec. в
нашятя пещ(e. g. HiLite
power)

2 слоя x Signum opaque
F да се нанесат и
полимеризират за
90 сек. с HiLite power.
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03 Signum® – Стандартно
нанасяне с Signum® композит

03 Signum® – Стандартно нанасяне с Signum® композит

Алтернативно, тънко нанасяне на
Signum композит маргинална маса
от 1 – 4 или течлив Signum matrix
SD/MD секундер или мамелон
дентин и полимеризация

Скулптуриране с Signum
композит дентин върху
конструкцията. Избягвайте
въздушните мехури в
материала.
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03 Signum® – Стандартно
нанасяне с Signum® композит.

Дентиново ядро дава
структурата с
мамелоните .
Полимеризация за 90
сек.! (HiLite power)

Нанася се тънък слой
Signum композит - емайл
в горната инцизална трета
…
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03 Signum® – Стандартно
нанасяне с Signum® композит.

…I Важно Осигурете гладка
повърхност с инцизална
паста! След това
полимеризирайте с
HiLite power за 180 sec.

Финално финиране и
полиране с Signum Toolkit,
HP Paste или HP Diamond
Paste.
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04 Signum® – Индивидуално
нанасяне с Signum® matrix.

04 Signum® – Индивидуално нанасяне с Signum® matrix.
Защо Signum matrix?
■

■

■

■

■

Защото е едновременно течлив и изключително стабилен – перфектен за области където нямате достатъчно място.
Контролиран и ефективен процес
Маси с динамика на светлината подобни на естествените зъби.
Натурални транслуцентност, опалесцентност и флуорисцентност.
Идентични естетични концепция с керамиката -HeraCeram Matrix.

Два материали – една концепция . Signum matrix и HeraCeram matrix.

Схемите за нанасяне са еднакви за двата материала.
Масите от matrix системите и на двата материали изглеждат по един и същ начин
при Signum и при HeraCeram.

Iиндивидуално нанасяне по
matrix концепция
фиг.ляво: Signum дентиново ядро вътрешна
структура фиг. дясно: Завършване с Signum
matrix Opal incisal.
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04 Signum® – Индивидуално
нанасяне с Signum® matrix.

Дентин с изградени
мамелони .

Signum matrix OT, за
транспарентен ефект в
инцизалната зона. Цел:
подсилване на естествения
мамелон ефект.

12

04 Signum® – Индивидуално
нанасяне с Signum® matrix.

A rapid precuring of flowable
materials with the HiLite pre 2
supports a quick workflow.

Нанасяне на Signum matrix
OTblue за постигане на
младежки ефект в инцизалния
ръб.

Използвайте Signum matrix
OS за да изградите емайла
Финалната полимеризация
е за 180 sec. с HiLite power.
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05 Signum® – Инструменти за корекция.

05 Signum® – инструменти за корекция.

Ако контактните точки
липсват след полиране?
Няма проблем!
Награпавявате зоната за
корекции леко с
диамантен борер Dia
face, издухайте прахта и
внимавайте да не
замърсите

Възстановете
дисперсионния слой:
Нанасете Signum liquid и
оставете за 30 sec. Не
полимеризирайте!
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06 Signum® – Нанасяне на
Signum® insulating gel.

Нанесете Signum matrix OS
или OT в показаната зона за
да получите правилна
контактна точка или
финална форма. След това
направете финална
полимеризация с HiLite
power за 180 sec.

06 Signum®–Повърхността се завършва с Signum® insulating gel.

Пригответе финалната
форма с фреза Magnum от
Signum Toolkit. Важно!
Необходимо е да се създаде
дисперсионен слой със
Signum течност (Виж стр.
14) преди следващата стъпка
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06 Signum® – Завършване
на повърхността с
Signum® insulating gel.

Нанесете Signum matrix
OT1 и направете с четка
желаната текстура.
Полимеризирайте за 10
sec. с HiLite pre.

След това
полимеризирайте с HiLite
power за 90 sec.
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06 Signum® – Завършване
на повърхността с
Signum® insulating gel.

Нанесете Signum insulating
gel с дебелина около 3 – 5
mm и направете финална
полимеризация за 180 сек.
HiLite power. След това
махнете гела с вода .

Завършете като полирате с
инструментите от Signum
Toolkit използвайки и
полирна паста - Signum HP
diamond или Signum HP
Paste.
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07 Signum® – Работа с Matrix масите: Как да
играете със светлината.

07 Signum® – Работа с Matrix масите: Как да
играете със светлината.
01 Други Signum Matrix маси
за индивидуализиране

VL
Signum matrix value 1 – 4
маси
високо
флуорисцентни
и
опакерни. С тях се покрива
ръба на конструкцията
и много добре се замаскира .
Тези маси се аплицират в
тънък слой и върху дентина
преди инцизала и
транспарента.

MD

Signum matrix MD и SD
мамелон и секундер дентини
имат ниска транспарентност
и могат да се нанасят в
маргиналната зона и с тях
могат да се изграждат
мамелони. Освен това могат
да се комбинират с
дентините , като опак
дентини.
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07 Signum® – Работа с Matrix масите: Как да
играете със светлината.

OT
Signum matrix opal
transparent масите / OT/
дават на зъба чиста
транспарентност,
специално в инцизалната
зона.
OT1 – висока
транспарентност, ниска
опалесцентност. OT10 –
ниска транслуцентност и
висока опалесцентност

OS
Опал инцизалите завършват
инцизалното нанасяне и са
течлив еквивалент на
пастообразните емайлови
маси и са със зашеметяваща
олалесцентност .
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07 Signum® – Работа с Matrix масите: Как да
играете със светлината.

02 Signum matrix – Различни възможности за гланциране

01

02
06

03
05

04

01 Maмелон дентини (MD)
За създаване на мамелони и вътрешни структури
■

05 Опал транспаренти
■

Трик:Благодарение на техния опацитет, MD и SD
могат да са опак дентини или като маргинални маси!

■

■

■

02 Секундер дентини (SD)
■

Течлива опция на паста-маргинални маси. Специално за
много тънко наслояване в цервикалната зона или
като вътрешна структура.

Комбинират се с опал инцизалите OS, за създаване на транспарентни
зони(напр. инцизалните зони).
OT1 – Висока транспарентност и ниска опалесцентност.
OT10 – ниска транспарентност, висока яркост.

06 Опал инцизали (OS)

Течлива опция на пастообразните емайлови маси с опалесцентност
на естествените зъби.
OS1
– A1, A2, B1, B2, C1, D2
03 Value маси от 1 – 4
OS2
– A3, A3.5, B3, D3
Повишен контрол на яркостта от дълбочина. Тяхната
OS3 – (A3), C2, C3, C4, D4
опакерност и флуорисцентност замаскират металната конструкция OS4 – A4, B4
Tрик: Тънък слой върху опакера или дентина. VL1 / VL2 за
ярки цветове(и за избелени цветове) VL3 и VL4 – за
ежедневни Vita цветове (напр. A3, B3).
■

■

■

■

■

■

■

04 Цветни опал транспаренти
■

■

■

■

■

■
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Материали за индивидуализиране
напр. за инцизални/oклузални зони.
OTY – Opal Transpa Yellow
OTA – Opal Transpa Amber
OTG – Opal Transpa Grey
OTB – Opal Transpa Blue
OTIce – Opal Transpa Cold blue

07 Signum® – Работа с Matrix масите: Как да
играете със светлината..

03 Signum cre-active – боички за индивидуализиране
Индивидуализиране на Signum конструкции
С Signum боички, Вие може да индивидуализирате Вашите конструкции като създадете :
емайлови пукнатини, абразиращи ръбове, бели петънца, фисурни оцветявания и др.
Signum creactive могат да се използват самостоятелно или с масите от Signum matrix.
Така течливите маси от Signum matrix set могат да се индивидуализират както желаете.
Преди апликация, трябва да се създаде дисперсионен слой. Кондиционирайте
повърхността с Signum liquid. (виж глава 5)
Трик! Всички индивидуализации с Signum creactive стават абразионно устойчиви при
смесване с Signum matrix (напр. OT1или последващо наслояване.

Индивидуализиране на изкуствени зъби за протези
Signum cre-active са идеални за индивидуализиране на изкуствени зъби:
■

■

■

■

Леко награпавете повърхността.
Нанесете Signum connector, оставете да престои 2 min. и полимеризирайте за 90 sec. с
HiLite Power.
Направете желаният ефект с Signum creactive (напр. maroon за фисури).
Полимеризирайте за 90 sec.
Покрийте с тънък слой Signum matrix transparent (напр. OT1) и полимеризирайте за
180 sec. (HiLite power).
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Signum® композит
Signum® matrix.
Свобода за естетиката със система за инкрустиране Signum®.
Signum системата е оптимално разработена за инкрустиране върху метални конструкции, телескоп корони .
Включването на нови членове в системата Signum , като течливи дентини отвори цяла гама от нови възможности за
работа. Сега Вие може да работите с твърди или течливи маси поотделно с всяка от тях или в комбинация.. Имате
страшотни възможности за нюансиране и индивидуализиране с течливите дентини и цервикални маси в
комбинация с течливите композити от системата Signum matrix .

Уникалният! Signum matrix.
Signum matrix е течлив , но изключително стабилен композит с естествена абразионна устойчивост и
изключителни опалесцентност, флуорисцентност и транспарентност. Signum matrix може да се комбинира с всеки
компонент от системата Signum вкл. и Signum ceramisза да се създадат изключително естетични и естествено
изглеждащи реставрации. Допълнително предимство на matrix системата е че масите в нея са идентични като
имена и употреба с масите от керамичната системата HeraCeram matrix.

Примерно наслояване с Signum matrix

Сравнение между силата на огъване и твърдостта
Product

Flexural strength [MPa]

E-Module [MPa]

Martens-Flexural
strength [MPa]

Signum composite*

99,3

4854

268

Signum composite flow** 130,0

6477

291

Signum matrix***

6640

308

147,3

* Measured on Signum composite DA3 (Charge 10501) according to EN ISO 10477
** Measured on Signum composite flow DA3 (Charge 10021) according to EN ISO 10477
*** Measured on Signum matrix OS2 (Charge 10025) according to EN ISO 10477

6

Pala cre-active® за протези с натурална
естетика.

стъпка 1
награпавете повърхността на протезата с груб диамантен
инструмент или пясъкоструирайте с пясък от (50 μm) и
след това я почистете.
забележка : повърхността на зъбите се награпавява само в
точките или частта , която ще се индивидуализира.

стъпка 2
Нанесете Signum connector с четка, оставете да
действа 2–3 минути и полимеризирайте 90
секунди в Hilight Power 3D 220 V.

подготовка

2

0 мин

цветова характеристика

5 мин

10 мин

S

15

* препоръчително време за подготовка на горна и долна челюст в минути.

45584_Pala_creactive_148x210_GB.indd 2

25.07.13 11:21

m

за естествено изглеждаща гингива

стъпка 3
контуриране на алвеолите с маса R50 gingiva.
забележка: не нанасяйте Pala cre-active върху
зъбите.

стъпка 4
нанесете розова боичка интердентално и
преполимеризирайте с HiLite pre-уред. забележка:
смесете боичката с гингива материала , за да
получите естествен и транспарентен ефект в
дълбочина .

5

min

преработка

завършване

оформяне

20 min

45584_Pala_creactive_148x210_GB.indd 3

25 min

30 min*
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Pala cre-active.

стъпка 5
прибавете между алвеолите синя боичка.

стъпка 6
Нанесете червена боичка на различни места интердентално и
преполимеризирайте с HiLite pre
Забележка: Консистенцията на гингива материала и боичките трябва да се th
оптимизира за оптимален резултат: Нанесете тънък слой Palaseal върху c
така оформената повърхност
подготовка

4

0 min

цветова характеристика

5 min

10 min

S

15

* препоръчително време за подготовка на горна и долна челюст в минути.

45584_Pala_creactive_148x210_GB.indd 4

25.07.13 11:21

m

за естествено изглеждащи меки тъкани.

стъпка 7
Продължете изграждането на алвеолите с боичка цвят
200 gingiva.

стъпка 8
Сега завършете контурирането алтернативно с
боичка light pink gingiva и розова боичка.
d тяхното смесване може да се подобри с малко количество
s Palaseal. Кондиционирайте със Signum connector.

оформяне

5

min

завършване

20 min

45584_Pala_creactive_148x210_GB.indd 5

преработка

25 min

30 min*

5

25.07.13 11:21

Pala cre-active.

стъпка 9
нанесете много фини структури от R50 gingiva и
преполимеризирайте с HiLite pre-уред .
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стъпка 10
Нанесете с инструмент слой от Signum Insulating Gel с 5
mm дебелина и направете финална полимеризация за
180 секунди ( HiLite power).

цветово характеризиране

подготовка

6

0 min

5 min

10 min

S

15

* препоръчително време за подготовка на горна и долна челюст в минути.

45584_Pala_creactive_148x210_GB.indd 6

25.07.13 11:22

m

За естествено изглеждащи меки тъкани

стъпка12
Финален резултат на протеза
индивидуализирана с Pala cre-active.

gingiva
light pink

gingiva
shade200
gingiva
pink

gingiva
R50
gingiva
clear

оформяне

5

min

финиране

20 min

45584_Pala_creactive_148x210_GB.indd 7

преработка

25 min

30 min*
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Signum essentia кит
Коплект от 9-цвята (A1, A2, A3, A3,5,
A4, B2, B3, C3, D3) дентини ,
маргинални маси емайлови маси и
опакери
Art. code 6601 9673

Signum matrix set
В този сет Signum matrix Вие ще
намерите всички компоненти от които се
нуждаете да пресъздадете естествените
ефекти на светлината вкл. Mamelon- и
Secondary дентин, Value- маси, Opal
Incisal-маси и Opal transparent
composites.
Art. code 6601 9675

Signum ceramis сет
Signum ceramis е високо-технологичен продукт , плод на дългогодишни проучвания
на фирмата Kulzer : Композит с идеална твърдост и брилянтни цветове. С Signum
ceramis, Вие създавате конструкции без метал , които преди бяха възможни само със
специални керамики. С Signum ceramis Вие създавате естетични и дълготрайни
реставрации изключително бързо и лесно,
Асортимент от 8-цвята за конструкции без метал: инлеи, онлеи, фасети, корони

Предимства
■ Опростена

работна концепция.
■ бърза репродукция на
цветовете.
■ изключителни качества на
материала

Предимства
■ Много висок E-модул.
■ изключителна
дълготрайност.
■брилянтни цветове.
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Signum®
cre-active.
Боички за индивидуализиране
Signum cre-active сет
Signum cre-active е създаден за индивидуализиране на
реставрациите и създаване на специални ефекти като оцветяване
на фисури , пукнатини, бели петънца и др. Сетът боички
съдържа 8 различни интензивни боички и 2 транспарентни
течливи маси .
Боичките са 100 % съвместими с Signum композит, Signum ceramis и
Signum matrix. Индивидуализирането на изкуствени зъби може да се
направи с Signum cre-active.
8 -те боички Ви дават пълна свобода за индивидуализиране на Вашите
реставрации.
Art. code 6603 3446

Персонално индивидуализиране за Вашите пациенти
Създайте с четки бели петна или пукнатини. Ефектите остават
постоянни и са устойчиви на абсорбция ако се смесят или
покрият с OT1 опал -транспарент .

Предимства
■ лесна

■ могат

апликация.
да се комбинират с Signum

matrix.
■ могат да се смесват.

В комбинация с Signum connector.
■ индивидуализиране

на изкуствени зъби.

Signum® бондови системи.

Здраво и сигурно свързване.
Signum бондовите агенти осигуряват най-доброто кондициониране на всички материали. Всеки от 3-те
бондови системи - Signum са специалисти в техните области,неблагородни сплави, zirconia или силикатни
керамики

Signum metal bond
Приложение

Свързващ агент към метални конструкции (всички дентални сплави на пазара) създава сигурна връзка с
материала за инкрустация.
Art. code 6603 3913
Предимства:
■
Интраорална и екстраорална апликация.
■
Изключително здрава сила на връзката.
■
Съвместим с всички композитни материали за инкрустиране
■
Опакерен цвят - двукомпонентен.
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Signum zirconia bond

Приложение -Свързващ агент композит към циркония
■осъществява връзка между циркониеви конструкции и
композитни материали
Art. code 6603 8530
Предимства:
■
Интраорално и екстраорално приложение
■
Много висока сила на връзката
■
Много плътна покривна способност.

Signum ceramic bond
циментиране с композитен цимент
■ големи липсващи тела от композит при
мостови конструкции.

Приложение
■ За

интраорална и екстраорална репаратура на композитни
и керамични реставрации.
■ За силанизиране на керамични повърхности преди
циментиране
Art. code 6603 9817

Предимства
■ подходящ

за всички силикатни керамики.
и сигурен процес.
■ интраорално и екстраорално приложение
■ не изисква полимеризация.
■ Много здрава и дълготрайна сила на връзката.
(до30 MPa в съответствие с EN ISO 10477)
■ бърз

Клинични изследвания относно metal bond и zirconia bond
Сравнение на якостта на срязване при различни bonding системи* Тест за якост на срязване ** съгласно EN ISO 10477
Heraenium CE

със Signum опакер F

Bio Maingold SG

без Signum oпакер F 5000 TWL MPa

MPa
30

30

30

20

20

20

10

10

10

0

0

Metal Primer II/GC

Signum
metal bond

(слой изграден от 2 опакерни нанасяния,
1 слой от Signum композит дентин)
* Shear bond strength testing in accordance with EN ISO 10477: 2004
Tübingen University / Prof. Geis-Gerstorfer J

0

Signum
композит

Signum
композит

Metal/Zirconia Signum
Primer
zirconia bond

Signum
ceramis

Signum
ceramis

Metal/Zirconia Signum
Primer
zirconia bond

** Source: Jena University Hospital, Prosthetics and Materials Science
Department, Prof. Küpper H, Dr. Göbel R, March 2008
(not published, documentaion available)
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Signum®
Аксесоари
Signum insulating pen (сет)
Двукомпонентен изолатор гипс от композит

Signum insulating pen (set) 1 x 12ml each
Insulating pen I, Insulating pen II
Art. code 6471 2597
Signum insulating pen (refills)
Insulating pen I, 1x12ml pen
Art. code 6471 2595
Insulating pen II, 1x12ml pen
Art. code 6471 2596

Предимства
■ Signum

insulating pen I затваря микропорите на

гипсовата повърхност.
insulating pen II създава много тънък
слой за максимална ефективност

■ Signum

Signum insulating gel
Изолира гипсовият модел от композита
Освен това се нанася върху конструкцията
преди финалната полимеризация и
предотвратява дисперсионния слой.
Art. code 6470 6307
Предимства
■водоразтворим.
■лесен за употреба
■ може да се използва с всеки материал за
модели.

Signum HP diamond
Signum HP diamond диамантена полирна паста , 15g. Diamond полирна
паста е с твърда консистенция и микрофин диамантен абразив за
бързо и полиране до най-високо лустро на високонапълнени
композитни материали.
Art. code 6604 5987
Предимства:
Изключително дълготрайна гланцова повърхност.
■високо ефективна
■с нея се постига абсолютно гладка повърхност, т.е. грапавина от под <
0,1 µm!

Signum tool kit
Специални ротиращи и полиращи инструменти за композитни
материали
Art. code 6601 5677
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Signum®
Оборудване.
Апарати за фотополимеризация
Kulzer има повече от 30 години опит в разработката и производството на най-висококачествени апарати за
фотополимеризация на всички видове дентални материали. Нашият дългогодишен опит дава най-добри резултати

HiLite pre 2
Signum HiLite pre 2 съчетава LED светлинна технология с модерен дизайн за
бърза и професионална пре-полимеризация * на течливи композити. Уредът
може да се използва за широк обхват от индикации
*За финалн аполимеризация се използва. Signum HiLite power 3D.

Art. code 6605 9751

Предимства
■ За

стационарно и мобилно приложение
обхват от индикации
■ Много дълъг живат на LED диода
■ захранване с батерия
■ много силен спектрален интензитет
■ хомогенна светлинна дистрибуция
■ много слабо нагряване благодарение на студената светлина
■ Широк

■ подсилена алуминиева стойка

HiLite power 3D
Най-висок клас уред за фотополимеризация HiLite power 3D за всички
дентални материали включително констрекции от 3D принтери
HiLite power 3D light включелно аксесоари

Art. code 6606 9514

Предимства
2-ро време за композити и 3D принтирани материали
много лесно опериране със звуков сигнал и таймер
■ NEW! 6 времена за полимеризация (6, 90 и 180 секунди/
■ NEW!
■ NEW!

5, 10 и 15 минути)
Син таймер- LED
■ изключително мощна и дълготрайна
стробоскобска светлина / на импулси, светкавици/
■ Къси полимеризационни времена
■ Широк спектър 39 0 – 540 nm
■ ефективно охлаждане
■ сигурно затваряне на вратата
■универсално захранване
■ NEW!
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Signum®
Academies.
Kulzer Академия – обучение за Вашия успех.
Ние организираме курсове за обучение за начинаещи и за напреднали за работа със
системата Signum

За информация на телефони:
+35929523201, 02953-15-80
443-55-31, 0884152-179,
0886229762, 0888519790

”Signum
ми
дава
абсолютна свобода и
възможност за проява
на моя индивидуален
стил на работа“
MDT Björn Maier,
Zahntechnik Björn Maier, Lauingen
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