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Harmonijne Kolory

Cement cynkowo-fosforanowy dla ceramik tlenkowych

Nowoczesne i przezierne ceramiki tlenkowe, z wytrzymałością na zginanie po-
wyżej 200 MPa pozwalają na ich konwencjonalne mocowanie za pomocą ce-
mentu cynkowo-fosforanowego.W porównaniu z innymi metodami, cement 
cynkowo-fosforanowy może pochwalić się długoletnim doświadczeniem kli-
nicznym, jak również wyjątkowo bezproblemową jego tolerancją przez miazgę 
zęba. Dzięki możliwości zastosowania „Harmonijnych Kolorów” efekt kosme-
tyczny można doprowadzić do perfekcji. W sytuacji wymagającej usunięcia 
istniejącej już nadbudowy zęba zamocowanej przy użyciu cementu cynko-
wo-fosforanowego, możliwe jest wykonanie tej czynności bez uszkodzenia 
części zęba jak i pozostałych elementów konstrukcji.

Zastosowanie cementów kolorowych

Cementy kolorowe dzięki swojej nieprzezroczystości umożliwiają jednorodną 
modyfikację koloru również od „dołu”, pozwalając w ten sposób poprawić efekt 
estetyczny korony bez uciążliwych korektur przeprowadzanych przez technika. 
W przypadku przebarwionych kikutów zębów, sztyftów metalowych, supra-
konstrukcji na bazie implantatów – cement cynkowo-fosforanowy posiada tę 
zaletę, iż dzięki swojej nieprzezroczystości pokrywa jednolicie wszelkie prze-
barwienia kikuta zęba i umożliwia koronie pełnoceramicznej prezentowanie 
swojej jednolitej barwy. Do rozjaśnienia ceramiki przeznaczony jest cement w 
kolorze 01, lub kompozycja koloru 01 z pozostałymi kolorami znajdującymi się 
w zestawie. W celu przyciemnienia lub skorygowania koloru w odcieniach żół-
ci, zielni, szarości lub czerwieni wskazane jest użycie cementu o nr 07, 10, 11 
lub 15, jak również ich kompozycji. Jako specjalny „trik” można polecić zasto-
sowanie cementu w kolorze różowym o nr 15. Dzięki temu można osiągnąć efekt 
„żywej” miazgi i zapobiec równolegle przeświecaniu niepożądanych przebar-
wień. Firma Hoffmann przed docelowym zamocowaniem korony, wkładu lub 
mostka zaleca wypróbowanie wszystkich kolorów z płynem testowym 
Hoffmann´s. Cementy Hoffmann´s w połączeniu z płynem testowym pozwala-
ją na dokładne dopasowanie koloru do potrzeb pacjenta poprzez „próbne” 
zamocowanie nadbudowy zęba.

Korekta koloru poprzez użycie cementu złotobrązo-
wego (Kolor 07) lub niebieskoszarego (Kolor 11)

Korekta koloru poprzez użycie cementu  
różowego (kolor 15), dzięki czemu uzyskano 
efekt „żywotności” zęba
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Produkt:

Cement cynkowo-fosforanowy w pięciu kolorach: 
biały, złoty, zielonoszary, szary, różowy; wraz z 
płynem testowym i płynem docelowym.

Zakres zastosowania:

Próbne i ostateczne mocowanie koron i mostów 
pełnoceramicznych z wytrzymałością na zginanie 
powyżej 200 MPa.
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Harmonijne Kolory

Zalety cementu  
cynkowo-fosforanowego w pigułce:

Optymalne dopasowanie się masy cementowej  
poprzez idealną grubość ziarna, jak również popr z ez  
równomierne rozłożenie się ziaren na wewnętrznej 
powierzchni ceramiki
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Różnorodna wielkość drobiny – max. 20μm

Ponad stuletnie doświadczenie kliniczne

Minimalna możliwość reakcji alergicznej przy  
obopólnej biokompatybilności ceramik tlenkowych  
i cmentu Hoffmann´s

Zawarte mineralne barwniki żywieniowe są całkowicie 
nieszkodliwe dla człowieka

Idealna możliwość dopasowania przebarwionych 
trzonów zębów do wymagań ceramiki dzięki nieprze-
zierności materiału

Możliwość próbnego osadzenia przy użyciu 
płynu testowego

Wygodny w użyciu, proste usuwanie nadmiaru 
materiału



Harmonijne Kolory

Zakres zastosowania:

Próbne i ostateczne mocowanie koron, mostów i wkładów 
z ceramik tlenkowych oraz z porcelany skaleniowej o 
wytrzymałości na zginanie powyżej 200 MPa z możliwością:

1. Korekty koloru pozostałości zęba jak i jego nadbudowy:
 • rozjaśnianie (kolor 01 lub mieszanka koloru 01

  z odpowiednim, pasującym Harmonijnym Kolorem)
 • przyciemnianie (kolor 07, 10, 11)
 • korekta koloru nadbudowy (za pomocą wszystkich
 Harmonijnych Kolorów dostępnych w zestawie)
2. Dopasowania do różnokolorowych kikutów zębów
3. Możliwości imitacji „żywej” miazgi (kolor 15)

Skład:

Proszek: Tlenek cynku, tlenek magnezu

Płyn ostateczny: Kwas ortofosforowy

Płyn testowy: Propan-I, II, III-Triol

Skład: Zamówienie:

Harmonijne Kolory Hoffmann´s Nr Produktu 82200

Opakowania wymienne:

Płyn docelowy 40 ml Nr Produktu 82300

Płyn testowy 40 ml Nr Produktu 88800

Cementy:

01 białawy 100 g Nr Produktu 82201

07 złotowobrązowy 30 g Nr Produktu 82507

10 zielonoszary 30 g Nr Produktu 82510

11 niebieskoszary 30 g Nr Produktu 82511

15 różowy 30 g Nr Produktu 82515

Dane techniczne:

CE 0482

Hoffmann´s Norma ISO

Czas łączenia: 4:00 – 7:30 min. 2:30 – 8:00 min.

Wytrzymałość  
mechaniczna:

90   – 130 MPa 50 Mpa

Wielkość ziarna < 20 μm < 25 μm

ISO 9917

Produkty firmy Hoffmann´s odpowiadają normie ISO 9917 
jak również bardzo rygorystycznym wewnętrznym normom i 
kryteriom.

Stan: kwiecień 2009
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Harmonijne Kolory

Harmonijne Kolory Hoffmann´s

Cement w zestawie jest przeznaczony do mocowania koron, mostów i wkładów 
wykonanych z ceramiki tlenkowej (zarówno z tlenku cyrkonu jaki i z aluminium), 
jak również z porcelany skaleniowej o wytrzymałości na zginanie powyżej 
200 MPa. Poniższa tabela umożliwia Państwu zapoznanie się z produkta mi ce-
ramicznymi znanych światowych producentów, z którymi to polecane jest uży-
wanie produktów firmy Hoffmann. Prosimy uwzględnić, iż nie jest możliwe wy-
mienienie wszystkich producentów ceramik, z którymi polecane jest używanie 
naszych cementów.

Firma Systemy Opis

3M Espe LavaTM LavaTM

Bien-Air DCS DC-Zirkon®

DC-Zirkon®Col
DC-Leolux®

DC-Procura
DC Shrink

DeguDent Cercon smart ceramics® Cercon® base

Dental Fräswerk AG LEOX® LEOX® Zirkon Premium Zr Al
LEOX® Zirkon Premium Zr plus
LEOX® Zirkon Tec color

Etkon es1 zerion® 
Denzir® HIP-Zirkonia Premium

Ivoclar Vivadent – IPS e.max Press
IPS e.max ZirCAD
IPS e.max CAD
IPS Empress 2

Kavo Everest Everest BIO ZH

Nobel Biocare Procera® Procera® Crown Zirconia
Procera® Crown Alumina
Procera® Bridge Zirconia
Procera® Bridge Alumina

Sirona Cerec InLab inCoris ZI
inCoris ZI XL
inCoris AL

Vita – Vita In-CeramYZ
Vita In-Ceram AL
Vita In-Ceram ZIRCONIA
Vita In-Ceram ALUMINA

Wieland Zeno® Zeno®Al
Zeno®Zr

Zirkonzahn Zirkonzahn® Zirkonzahn® ICE Zirkon

Zfx Zirkon Zfx Zirkon Zfx-Zirkon effect / opal
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