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Dlaczego Lava?

Ceramika polikrystaliczna otworzyła nowe możliwości zaspokojenia potrzeb towarzyszących ludziom od wieków - potrzeb dotyczących 
estetyki, zgodności biologicznej oraz trwałości materiałów stosowanych do odtwarzania zębów. Uzupełnienia na bazie tlenku cyrkonu 
dorównują estetyce tradycyjnej ceramiki, a poprzez doskonałe własności mechaniczne przezwyciężają jej ograniczenia dotyczące wskazań 
klinicznych. Ten typ materiału może być przetwarzany w automatycznym procesie, który umożliwia uzyskanie ściśle kontrolowanej, 
powtarzalnie wysokiej jakości, dokładności oraz maksymalnej elastyczności zarówno w zakresie wskazań, jak i w sensie materiałowym. 
Taka jest Lava. Szczelna, estetyczna, trwała, biozgodna, oszczędzająca tkanki i łatwa w użyciu...  

Szczelność

Szczelność uzupełnień protetycznych jest wynikiem prawidłowego postępowania w trakcie klinicznych i laboratoryjnych etapów pracy. 
Przy uzupełnieniach typu CAD/CAM  czynnikiem warunkującym odpowiednią jakość dopasowania są również zastosowane rozwiązania 
techniczne. W przypadku Lavy nawyższa precyzja urządzeń oraz dokładna kontrola każego z etapów: skanowania, projektowania, 
przesyłania danych, frezowania i wypalania, jest jedną z najważniejszych innowacji w świecie stomatologii. Ponadto opatentowany proces 
produkcji wstępnie wypalonych bloczków z najwyższej jakości jednorodnego tlenku cyrkonu zapewnia doskonałe dopasowanie wykonanych 
uzupełnień.

Estetyka

Naturalna przezierność cyrkonii zastosowanej w podbudowach Lava oraz bogata paleta podstawowych i specjalnych kolorów porcelany 
do licowania Lava Ceram umożliwiają wierne odtworzenie efektów występujących w naturalnym uzębieniu pacjenta. Opatentowana 
metoda podbarwiania z zastosowaniem jednego z siedmiu płynów barwiących pozwala na jednorodne zabarwienie całej podbudowy jeszcze 
przed procesem wypalania, bez znacznego zmniejszenia jej przezierności. Co więcej, podbudowa nie zmienia nadanego jej koloru, nawet 
w przypadku opracowania jej powierzchni narzędziami obrotowymi.

Trwałość

Trwałość uzupełnień w jamie ustnej jest efektem wielu czynników, wśród których należy wymienić krótko i długoczasową 
wytrzymałość materiału na występujące w jamie ustnej naprężenia czynnościowe. Niezwykle wysoka wytrzymałość uzupełnień Lava 
wynika z zastosowania odpowiedniej, wysoko oczyszczonej cyrkonii, którą frezuje się w stanie wstępnego wypalenia. Zmniejsza 
to możliwość uszkodzenia podbudowy w wyniku jej opracowywania. Dzięki temu Lava nadaje się do wykonywania rozległych prac 
zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku łuków zębowych. Potwierdzeniem jej wysokiej trwałości jest pięcioletnia gwarancja na każdą 
podbudowę Lava. 

Biozgodność

Uzupełnienia Lava charakteryzuje wysoki poziom zgodności biologicznej. Lava przewodzi ciepło w stopniu znacznie mniejszym niż 
tradycyjne uzupełnienia metalowo-porcelanowe, a akumulacja płytki nazębnej jest porównywalna z zębami naturalnymi. Zastosowana 
cyrkonia nie wykazuje mierzalnej rozpuszczalności czy potencjału alergicznego i nie powoduje podrażnienia tkanek. Dodatkowo, inaczej 
niż tradycyjne uzupełnienia protetyczne, Lava nie uczestniczy w miejscowych reakcjach galwanicznych i nie wpływa na jakość obrazu 
uzyskanego przy zastosowaniu nowoczesnych metod obrazowania, np. rezonansu magnetycznego.

Oszczędność tkanek i łatwość postępowania

Lava nie wymaga radykalnej zmiany sposobu preparacji czy techniki pobierania wycisku. Ten optymalny system wykorzystuje preparację 
naddziąsłową, przy której opracowanie tkanek jest bardziej oszczędne i łatwiejsze w porównaniu z uzupełnieniami metalowo-porcelanowymi. 
Dodatkowo, ze względu na niezwykłą odporność podbudów możliwe jest zastosowanie prostych technik cementowania, które zwykle 
stosuje się w przypadku tradycyjnych uzupełnień protetycznych. 
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Krótki rys historyczny

Dążenie do harmonii i piękna towarzyszyło ludziom od zawsze. Cząstkę tych starań stanowiły poszukiwania materiałów, które 
umożliwiłyby trwałe zastąpienie uszkodzonych lub utraconych tkanek twardych jamy ustnej w sposób wiernie naśladujący naturę. Idealne 
pod względem estetycznym rozwiązanie pojawiło się w VII wieku w Chinach, w momencie wynalezienia porcelany. Posiadając pożądane 
walory kolorystyczne i przezierność porcelana spełniała większość warunków dla uzyskania doskonałego uzupełnienia protetycznego, 
jednak na szeroką skalę zaczęto ją stosować dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku po upowszechnieniu technologii jej przetwarzania. 
To z tamtego okresu wywodzą się informacje o „mineralnych, nie psujących się zębach, które przy wykonywaniu protez mogły zastąpić 
zęby z kości słoniowej”. 

Za prekursorów nowoczesnych, estetycznych prac protetycznych uważa się Duchateau i Dubois de Chemant, którzy pod koniec XVIII 
wieku po raz pierwszy wykonali uzupełnienie pełnoceramiczne. W gronie twórców nowoczesnej protetyki znajduje się również Charles 
Henry Land, który na początku dziewiętnastego wieku wykonał z porcelany pierwsze korony pochewkowe. Po niewielkich modyfi kacjach 
korony Landa stały się podstawą nowoczesnych uzupełnień pełnoceramicznych. 

Niska odporność tradycyjnej porcelany nie pozwalała na wykonywanie uzupełnień w odcinku bocznym, więc poszukiwania koncentrowały 
się na poprawie jej własności poprzez zwiększenie zawartości struktur krystalicznych, np. leucytu, miki, hydroksyapatytów lub infi ltrowanych 
szkłem tlenków (spineli) i cyrkonii. Efektem zmiany składu porcelany stało się poszerzenie wskazań do jej stosowania, choć uzupełnienia 
w odcinku bocznym nadal były wykonywane w ograniczonym zakresie. 

Przełomem stało się wprowadzenie przed kilkunastu laty ceramiki polikrystalicznej, która zachowuje estetyczne własności tradycyjnej 
porcelany przy jednoczesnej, wysokiej odporności mechanicznej, umożliwiającej wykorzystanie w obszarach poddawanych wysokim 
obciążeniom w trakcie żucia. Realizacja koncepcji uzupełnień na bazie ceramiki polikrystalicznej stała się wykonalna dzięki rozwojowi 
odpowiedniej technologii, umożliwiającej jej przetwarzanie.  

W latach 70 ubiegłego wieku Duret po raz pierwszy zastosował techniki CAD/CAM (projektowanie i frezowanie wspomagane komputerowo) 
do tworzenia uzupełnień protetycznych. Dziesięć lat później Mörmann stworzył pierwszy, przeznaczony dla lekarzy system frezowania, który 
umożliwiał wykonanie wkładu lub nakładu w czasie jednej wizyty pacjenta. Uzupełnienia te były frezowane z wstępnie przygotowanych 
bloczków materiału kompozytowego. Nagły rozwój technologii komputerowej i oprogramowania spowodował powstanie laboratoryjnych 
systemów CAD/CAM i zastąpienie bloczków kompozytowych ceramiką polikrystaliczną, która jest oparta na tlenkach metali, np. tlenku 
cyrkonu. Na bazie tych osiągnięć, dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników 3M ESPE, w 2001 roku powstała Lava™, innowacyjny system 
CAD/CAM umożliwiający wykonywanie odpornych i estetycznych uzupełnień protetycznych z ceramiki polikrystalicznej. 

Nazwa ceramika wywodzi się z greckiego wyrażenia κεραμικος (keramikos), oznaczającego działanie ognia i w rozumieniu tradycyjnym 
dotyczy wyrobów otrzymywanych w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Kształtowanie i wypalanie gliny rozpoczęło 
się 5000 lat p.n.e., ale pierwsze przykłady wysokiej technologii przetwarzania znane są z wyrobów wykonanych pomiędzy V i I w. p.n.e., 
np. Armia Terakotowa, fi gury z Wejów czy fi gurki z Tanagry. Obecnie ceramiką określa się tworzywa i wyroby nieorganiczne, w trakcie 
otrzymywania których istotnym procesem jest obróbka cieplna, np. spiekanie lub prażenie. Porcelana jest białą, przeświecającą ceramiką 
wysokiej jakości, wynalezioną w Chinach w VII w. Pierwsze doniesienia dotyczące szerszego zastosowania porcelany w stomatologii 
pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku.
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Porównanie ceramiki tradycyjnej i polikrystalicznej

Z chemicznego punktu widzenia ceramika jest materiałem nieorganicznym, w którym połączenia pomiędzy atomami mają charakter wiązań 
kowalencyjnych lub/i jonowych. Charakterystyka ceramiki zależy od jej składu chemicznego oraz rodzaju jej atomowej formy przestrzennej. 
W zależności od zastosowanych składników ceramika może posiadać nieuporządkowaną strukturę amorfi czną (bezpostaciową) lub budowę 
krystaliczną, w której każdy atom zajmuje ściśle określone miejsce w sieci przestrzennej. Skład chemiczny i wynikająca z niego forma 
przestrzenna decydują bezpośrednio o optycznych i mechanicznych właściwościach ceramiki oraz wpływają na sposób jej wykorzystania. 
Przykładem jest ceramika skaleniowa, która w większości składa się z amorfi cznego szkła, nadającego jej charakterystykę optyczną idealną 
do licowania. W odróżnieniu od ceramiki na bazie szkła, ceramika ze zwiększoną zawartością tlenku glinu lub tlenku cyrkonu posiada 
znacznie lepszą odporność mechaniczną.

Ogólnie, w stomatologii stosuje się ceramikę szklaną (np. Empress™ I/II), ceramikę infi ltrowaną (np. In-Ceram™) i ceramikę polikrystaliczną, 
np. Lava (Ryc. 1 do 3).

Ryc. 1  Struktura ceramiki polikrystalicznej po wypaleniu 
(bez zawarości szkła).

Ryc. 2 Struktura ceramiki infi ltrowanej (z zawartością szkła).

Ryc. 3 Struktura ceramiki szklanej.
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Ceramika szklana i ceramika infi ltrowana są materiałami wielofazowymi, w których główną część stanowi amorfi czne szkło. Dodatkiem 
do szkła są składniki krystaliczne, np. kryształy leucytów lub tlenku glinu. Ceramiki polikrystaliczne prawie całkowicie pozbawione 
są szkła, a zastosowane krystaliczne związki glinu (tlenek) lub cyrkonu (dwutlenek) decydują o ich wysokiej odporności mechanicznej 
i możliwości wykorzystania jako podbudowy protetyczne. Połączenie doskonałych własności mechanicznych z estetyką sprawia, że ceramiki 
polikrystaliczne spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym materiałom, służącym do wykonywania trwałych oraz estetycznych 
koron i mostów.

Materiały stosowane w stomatologii muszą posiadać właściwości, które pozwolą na dopasowanie do różnych warunków i czynników 
występujących w jamie ustnej. Takie materiały powinny być wystarczająco wytrzymałe, aby przeciwstawiać się ekstremalnym naprężeniom 
występującym w jamie ustnej. Jak wykazały wyniki wielu badań, ceramika infi ltrowana ma pod tym względem lepsze parametry od ceramiki 
szklanej, jednak największa wytrzymałość występuje w przypadku ceramiki polikrystalicznej. 

Czynnikiem decydującym o sukcesie klinicznym jest długoterminowe zachowanie wytrzymałości uzupełnienia w jamie ustnej. Wytrzymałość 
uzupełnienia jest w wysokim stopniu zależna od szybkości podkrytycznego poszerzania powstałych mikropęknięć oraz od podatności 
materiału na zmęczenie. Mikropęknięcia mogą powstać na powierzchni ceramiki w wyniku jej opracowania po wypaleniu. Z czasem, pod 
wpływem czynników istniejących w jamie ustnej mikropęknięcia mogą rozprzestrzeniać się, prowadząc do pogorszenia wytrzymałości 
mechanicznej i, w konsekwencji, złamania uzupełnienia. 

Szybkość podkrytycznego poszerzania pęknięć jest podstawowym parametrem, który wyróżnia poszczególne rodzaje ceramiki. Jest 
to szybkość, z jaką istniejący defekt/mikropęknięcie poszerza się pod wpływem statycznych i dynamicznych sił występujących w jamie 
ustnej, aż do momentu pęknięcia materiału. Elementem, który  zwiększa prawdopodobieństwo niepowodzenia jest obecność śliny. Woda 
w niej zawarta reaguje ze szkłem ceramiki prowadząc do korozji, która znacznie zwiększa prędkość rozprzestrzeniania pęknięć, co ma 
wpływ na  zmniejszenie długoczasowej wytrzymałości uzupełnienia. Zjawisko to zwane jest korozją naprężeniową i występuje w systemach 
ceramiki, które zawierają szkło (ceramika szklana i infi ltrowana). 

Systemy ceramiki polikrystalicznej (na bazie dwutlenku cyrkonu lub tlenku glinu) są wolne od szkła, co sprawia, że stabilność tego 
typu materiałów w środowisku jamy ustnej jest doskonała.  Zastosowany w nich dwutlenek cyrkonu jest materiałem wielokrystalicznym 
o strukturze tetragonalnej, który stabilizuje się itrem (stabilizowany itrem dwutlenek cyrkonu nazywa się cyrkonią). Związek ten podlega 
zjawisku twardnienia w wyniku transformacji (Ryc. 4), co prowadzi do zablokowania możliwości rozprzestrzeniania się pęknięć w gotowym 
uzupełnieniu. Naprężenia rozciągające, które powstają na wierzchołku pęknięcia pod wpływem sił zewnętrznych, indukują transformację 
metastabilnej, tetragonalnej fazy cyrkonii do formy bardziej korzystnej termodynamicznie. Transformacja ta wpływa na lokalny wzrost 
objętości materiału, co powoduje powstanie miejscowych naprężeń ściskających. Naprężenia te przeciwdziałają naprężeniom rozciągającym 
i zapobiegają dalszemu poszerzaniu pęknięć. Efektem występowania twardnienia transformacyjnego w materiale jest jego wytrzymałość 
na złamania i  niska podatność na zmęczenie wywołane naprężeniami. Sprawia to, że uzupełnienia, których podbudowę stanowi stabilizowany 
dwutlenek cyrkonu charakteryzuje wyjątkowa, długoterminową wytrzymałość w środowisku jamy ustnej. 

Kierunek poszerzania p´kni´cia

Napr´˝enia Êciskajàce

Faza „t”

Faza „m”

Napr´˝enia Êciskajàce

Sa

Sa

Ryc. 4  Mechanizm transformacji naprężeniowej.
Transformacja naprężeniowa umożliwia zablokowanie możliwości 
rozprzestrzeniania pęknięć powstałych, np. w przypadku opracowania 
ceramiki po jej wypaleniu. W wyniku sił rozciągających (Sa), które powstają 
pod wpływem obciążeń mechanicznych, na wierzchołku pęknięcia zachodzi 
transformacja metastabilnej, tetragonalnej fazy cyrkonii (Faza „m”) do fazy 
bardziej korzystnej termodynamicznie (Faza „t”). Efektem transformacji 
jest zwiększenie objętości materiału i powstanie miejscowych naprężeń 
ściskających, które przeciwdziałają dalszemu poszerzaniu pęknięcia. 
Mechanizm ten występuje wyłącznie w przypadku ceramiki polikrystalicznej, 
np. Lavy, i prowadzi do zwiększenia długoczasowej wytrzymałości 
wykonanych uzupełnień.
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Badania in vitro potwierdziły wyjątkowo wysoką wytrzymałość na złamania licowanych mostów trzypunktowych wykonanych na bazie 
ceramiki polikrystalicznej. Osiągnięte wartości wytrzymałości wynoszą w przypadku systemu Lava nawet 2000N i są 3-4 razy większe 
od sił występujących w jamie ustnej w czasie żucia. Dzięki wysokiej wytrzymałości ceramikę polikrystaliczną na bazie dwutlenku cyrkonu 
stosuje się do wykonywania mostów w odcinku bocznym. 

Wysoka wytrzymałość umożliwia także wykonywanie podbudowy o mniejszej grubości ścian w porównaniu z systemami 
pełnoceramicznymi, dostępnymi do tej pory. W przypadku uzupełnień Lava, grubość ścian podbudowy w zębach przednich może wynosić 
0,3 – 0,5 mm.  Doskonałe walory estetyczne (barwa, przezierność) podbudów z tlenku cyrkonu Lava umożliwiają także zmniejszenie 
grubości licówki porcelanowej, co podobnie jak cienkie ściany podbudowy pozwala na mniej inwazyjną preparację kikutów. 

Zalety ceramiki polikrystalicznej:

4 estetyka równa tradycyjnej ceramice, 

4  własności mechaniczne umożliwiające wykonywanie rozległych mostów w odcinku bocznym i zastosowanie do osadzania 
tradycyjnych cementów szkło-jonomerowych,

4  odporność na korozję naprężeniową i obecność mechanizmu twardnienia transformacyjnego, wpływające na długoczasową 
wytrzymałość uzupełnień w jamie ustnej.
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Ceramika polikrystaliczna z tlenku cyrkonu

Do momentu wprowadzenia technologii CAD/CAM uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku bocznym stosowano w ograniczonym 
zakresie, co wynikało z niewystarczającej wytrzymałości ceramiki tradycyjnej. Zastosowanie technologii wspomaganego komputerowo 
projektowania i frezowania oraz wykorzystanie ceramiki opartej na tlenku glinu znacznie poszerzyło wskazania do stosowania uzupełnień 
pełnoceramicznych. Po wprowadzeniu ceramiki cyrkoniowej, która ma dwa razy wyższą wytrzymałość na ugięcia od ceramiki na bazie 
tlenku glinu, stało się możliwe wykonywanie rozległych mostów w odcinku bocznym. 

Wiele fi rm oferuje materiały na bazie tlenku cyrkonu, przeznaczone do zastosowań stomatologicznych. Materiały te składają się z dwutlenku 
cyrkonu, stabilizowanego itrem (Y-TZP) i występują w sprzedaży w postaci bloczków, przeznaczonych do przetwarzania przy użyciu 
technologii CAD/CAM lub systemów ręcznego frezowania. Zastosowana cyrkonia zawiera często niewielką domieszkę tlenku glinu (<25%), 
który zapobiega utracie tlenku itru. Taka kombinacja zapewnia odpowiednią stabilność wykonanej podbudowy. 

Ze względu na standaryzowany proces produkcji bloczki posiadają wysoką jakość mikrostruktury, co w dużym stopniu wpływa na 
jakość wykonanych uzupełnień. Pomimo podobnego składu chemicznego, pomiędzy podbudowami wykonanymi z różnych rodzajów 
ceramiki polikrystalicznej istnieją znaczne różnice w parametrach mechanicznych i własnościach optycznych, związane z rodzajem 
zastosowanego proszku oraz warunkami wytwarzania bloczków. Z tego powodu ważny jest wybór przez producenta odpowiedniej cyrkonii 
i zoptymalizowanie procesu produkcji, co pozwala na uzyskanie maksymalnie korzystnych parametrów mechanicznych i estetycznych 
wykonanych podbudów. Elementem, który w równym stopniu wpływa na jakość i trwałość uzupełnień jest sposób przetwarzania bloczków 
i opracowania gotowych podbudów.

Istnieją dwa sposoby przetwarzania bloczków: frezowanie w stanie „green body” (bloczki Lava) i technika HIP (Ryc. 5 i 6). 

Ryc. 5 Struktura tlenku cyrkonu w fazie „green body”.

Ryc. 6 Tlenek cyrkonu po wypaleniu.
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W technice HIP (Hot Isostatic Pressing) bloczki wytwarza się przy użyciu wysokiego ciśnienia i temperatury, co pozwala na odpowiednie 
zagęszczenie struktury zastosowanej cyrkonii i tym samym uzyskanie ostatecznych parametrów mechanicznych i optycznych materiału 
jeszcze przed procesem frezowania. Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie podbudowy w skali 1:1 i zmniejsza liczbę etapów 
laboratoryjnych. Z drugiej strony proces frezowania cyrkonii o ustabilizowanej, gęstej strukturze może prowadzić do powstania znacznej 
liczby mikropęknięć, które wywierają decydujący wpływ na zmniejszenie odporności mechanicznej uzupełnień wraz z upływem 
czasu (Ryc. 7 i 8). Dodatkowo, frezowanie twardych, całkowicie wypalonych bloczków jest bardziej czasochłonne i powoduje szybkie 
zużycie narzędzi, a ze względu na gęstą strukturę wykonane w technologii HIP podbudowy można barwić wyłącznie powierzchniowo, 
co może mieć wpływ na ostateczną estetykę wykonanego uzupełnienia.

Bloczki przeznaczone do frezowania w stanie „green body” wytwarza się przez osiowe lub izostatyczne sprasowanie odpowiednio 
osuszonej cyrkonii. Sprasowane bloczki poddaje się wstępnemu wypaleniu i umieszcza w ramce, która służy jako podparcie 
w czasie frezowania podbudowy. Wyfrezowaną podbudowę barwi się, a następnie wypala w specjalnym piecu, w temperaturze 
1350-1500° C. Proces wypalania powoduje odpowiednie zagęszczenie struktury podbudowy i uzyskanie ostatecznej odporności oraz 
własności optycznych. W wyniku wypalania podbudowa kurczy się o około 20%, więc na etapie projektowania i frezowania należy 
uwzględnić jej powiększoną geometrię. Zastosowanie wstępnie wypalonej cyrkonii skraca czas frezowania i zmniejsza zużycie narzędzi. 
Umożliwia także opracowanie i zabarwienie podbudowy jeszcze przed procesem ostatecznego wypalania, co znacznie zmniejsza możliwość 
jej mechanicznego uszkodzenia. 

Zalety zastosowania cyrkonii w stanie „green body”:

4 możliwość barwienia całej podbudowy wpływająca na doskonałe efekty estetyczne gotowego uzupełnienia,

4 eliminacja niebezpieczeństwa powstania mikropęknieć w czasie opracowania podbudowy,

4 4 szybki, efektywny i zmniejszający zużycie narzędzi proces frezowania.

Ryc. 7  Schemat powstawania mikropęknięć na powierzchni cyrkonii 
o ustabilizowanej, gęstej strukturze (technika HIP).

Kierunek opracowania

GłbokoÊç
opracowania

P´kni´cie
struktury

Ryc. 8 Zdjęcie z mikroskopu skaningowego przedstawiające 
mikropęknięcie struktury ostatecznie wypalonej cyrkonii w wyniku 
opracowywania narzędziami obrotowymi.

5µm
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System Lava – informacje ogólne

Lava jest innowacyjnym, opartym na technologii CAD/CAM systemem umożliwiającym wykonywanie pełnoceramicznych uzupełnień 
protetycznych z podbudową z dwutlenku cyrkonu, z zastosowaniem wstępnie wypalonych bloczków z cyrkonii. System pozwala 
na wykonywanie biozgodnych, naturalnie wyglądających, estetycznych uzupełnień, charakteryzujących się najwyższą wytrzymałością 
i trwałością oraz wysokim stopniem szczelności brzeżnej. 

Wskazania

System Lava można stosować w następujących przypadkach:

= Pojedyncze korony

= Mosty do 6 punktów zawierające maksymalnie 4 fi lary i przęsła o maksymalnej rozpiętości 2 punktów

= Korony zespolone

= Mosty wolnobrzeżne zawierające maksymalnie 1 ząb dowieszony

W najbliższym czasie, wśród wskazań do systemu Lava znajdą się:

=  Mosty o rozpiętości do 8 punktów zawierające maksymalnie 4 punkty w przęśle w odcinku przednim 
i 3 punkty w przęśle w odcinku bocznym

= Mosty typu Maryland

= Mosty oparte na wkładach i nakładach

= Korony częściowe

= Łączniki do implantów

= Korony wewnętrzne w koronach teleskopowych

Grubość ścian podbudowy

Ze względu na wysoką wytrzymałość system Lava umożliwia wykonywanie podbudów o zmniejszonej grubości ścian.

Minimalna grubość ścian podbudowy powinna wynosić:

Podbudowy do koron

= 0,3 mm w odcinku przednim, poza przypadkami bruksizmu 

= 0,5 mm w odcinku bocznym

Podbudowy do mostów

= 0,5 mm w przypadku mostów dwubrzeżnych

= 0,7 mm w zębie fi larowym mostu wolnobrzeżnego w odcinku bocznym

= 0,6 mm w zębie fi larowym mostu wolnobrzeżnego w odcinku przednim

Zmniejszenie grubości ścian pozwala na mniej inwazyjną redukcję tkanek w porównaniu z większością dostępnych systemów. Doskonała 
estetyka podbudów z tlenku cyrkonu Lava (barwa i przezierność) umożliwia także zmniejszenie grubości licówki porcelanowej i oszczędne 
opracowanie tkanek.
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Elementy systemu

W skład systemu wchodzą  bloczki do frezowania (Lava™ Frame), skaner optyczny z komputerem i oprogramowaniem (Lava™ Scan), 
frezarka (Lava™ Form), piec do wypalania podbudów (Lava™ Therm) oraz  porcelana do licowania Lava™ Ceram. 

Lava™ Frame

Bloczki Lava Frame (Ryc. 9) wykonane są ze wstępnie wypalonego dwutlenku cyrkonu i podlegają obróbce w stanie „green body”, co eliminuje 
możliwość powstania mikropęknięć w trakcie frezowania. Zaawansowany, przeprowadzany w całości przez 3M ESPE i ściśle kontrolowany 
proces ich produkcji (prasowanie izostatyczne, odpowiednia temperatura wstępnego wypalania) oraz optymalnie dobrana cyrkonia 
(jednorodny proszek o równomiernej dystrybucji poszczególnych składników, odpowiedni proces obróbki proszku) wpływają na uzyskanie 
produktu o ściśle kontrolowanych parametrach. Znajduje to odzwierciedlenie w stabilności i wysokiej estetyce wykonanych podbudów. 
Bloczki dostępne są w kilku rozmiarach, dopasowanych do różnych wskazań. Na ramce każdego bloczka umieszczony jest indywidualny 
kod, który umożliwia identyfi kację i wykonanie przez frezarkę odpowiedniej, zaprojektowanej dla tego bloczka podbudowy. Drugi 
kod określa własności mechaniczne oraz parametry skurczu podbudowy w czasie wypalania i umożliwia zaprojektowanie oraz wykonanie 
przez system podbudowy o odpowiednio powiększonej geometrii. 

Lava™ Scan

Lava Scan (Ryc. 10) składa się ze skanera optycznego, komputera o wysokiej wydajności oraz oprogramowania Lava™ Software 
umożliwiającego skanowanie, projektowanie i wysyłanie danych do frezarki. Skaner jest prostym w obsłudze optycznym układem 
pomiarowym o najwyższej precyzji, który służy do skanowania poszczególnych części modelu roboczego (kikutów i zębów sąsiednich) oraz, 
w razie potrzeby, wyrostka i kęska zgryzowego. Urządzenie wykrywa i przekształca w postać elektroniczną 120 000 punktów na powierzchni 
kikuta, co wpływa na wyjątkową precyzję uzyskanych danych. Skanowanie odbywa się od strony powierzchni żującej lub brzegu siecznego 
kikutów. Na podstawie punktów najniżej położonych i najbardziej oddalonych od ścian osiowych kikuta system automatycznie wykrywa 
brzegi preparacji. Urządzenie może występować jako skaner systemowy połączony bezpośrednio z frezarką oraz skaner współpracujący, 
z którego dane mogą być przesyłane do centrum frezowania drogą internetową z dowolnego miejsca w kraju. 

Ryc. 9 Bloczki Lava Frame.

Ryc. 10 Lava Scan.
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Lava™ Form

Lava Form jest sterowaną komputerowo precyzyjną frezarką, która umożliwia wykonywanie trójwymiarowych podbudów do koron i mostów 
z bloczków tlenku cyrkonu Lava Frame. Urządzenie składa się z części frezującej i jednostki sterującej; posiada także magazynek, 
który może pomieścić do 21 bloczków oraz magazynek, w którym znajduje się 20 frezów. Zabezpiecza to ciągłą pracę urządzenia przez 
24 godziny bez żadnego nadzoru.

Lava™ Therm

Lava Therm (Ryc. 12) jest piecem przeznaczonym do wypalania wykonanych podbudów. Proces wypalania trwa 11 godzin 
i jest poprzedzony etapem barwienia podbudowy przy pomocy jednego z siedmiu roztworów barwiących. Po wypaleniu podbudowy 
opracowuje się i licuje z zastosowaniem porcelany o odpowiednio dostosowanym współczynniku rozszerzalności. Właściwie dobrane 
parametry procesu wypalania mają bezpośredni wpływ na przezierność, wytrzymałość i stabilność hydrolityczną gotowych podbudów.

Ryc. 11 Frezarka Lava Form.

Ryc. 12 Lava Therm.
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Lava™ Ceram

Lava Ceram jest estetyczną, skaleniową porcelaną do licowania podbudów z tlenku cyrkonu, przeznaczoną do stosowania z Lava Frame. 
Ceramika Lava Ceram jest ważnym składnikiem systemu Lava, który umożliwia nadanie uzupełnieniu ostatecznej formy kolorystycznej 
i kształtu. Współczynnik rozszerzalności termicznej Lava Ceram jest ściśle dopasowany (-0,2 ppm) do współczynnika rozszerzalności 
cyrkonii Lava Frame. Naturalna przezierność ceramiki Lava harmonizuje z przeziernością podbudów wykonanych przy użyciu tego 
systemu.

Ryc. 14 Warstwy ceramiki Lava Ceram przed wypaleniem.

Ryc. 15 Gotowe korony, wykonane w systemie Lava.

Ryc. 13 Gotowe podbudowy koron.
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System Lava – postępowanie

Ogólny schemat postępowania

Procedurę wykonywania uzupełnień z Lavy można realizować zgodnie z jednym ze schematów przedstawionych poniżej.

Schemat 1.  Po preparacji lekarz pobiera wycisk, który przesyła do centrum frezowania. Centrum frezowania przygotowuje i skanuje 
model dzielony. Następnie projektuje, frezuje, podbarwia, wypala i licuje podbudowę. Gotowe uzupełnienie przesyłane 
jest bezpośrednio do lekarza, który osadza uzupełnienie w jamie ustnej pacjenta.

Schemat 2.   Pobrany wycisk przesyłany jest do technika/laboratorium protetycznego, gdzie wykonuje się model. Model przesyłany jest 
do centrum frezowania, w którym wykonuje się projektowanie, frezowanie i wypalanie podbudowy. Gotowa podbudowa 
przesyłana jest do technika, który licuje podbudowę ceramiką Lava Ceram. Technik przesyła wykonane uzupełnienie 
do lekarza, który osadza uzupełnienie.

Cementowanie Licowanie Wypalanie Frezowanie

Przygotowanie modelu Skanowanie modelu ProjektowaniePreparacja

Ryc. 16  Schemat przedstawiający procedurę wykonywania uzupełnień w systemie Lava w przypadku, gdy wszystkie etapy laboratoryjne realizowane 
są przez centrum frezowania.

 Lekarz Centrum Frezowania

Wypalanie Frezowanie

Skanowanie modelu Projektowanie

Cementowanie

Preparacja

Ryc. 17  Schemat przedstawiający procedurę wykonywania uzupełnień w systemie Lava w przypadku, gdy model dzielony i licowanie podbudowy odbywają 
się w laboratorium protetycznym.

Licowanie

Przygotowanie modelu

 Lekarz Technik Centrum Frezowania
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Schemat 3.  Pobrany wycisk przesyłany jest do laboratorium, które posiada skaner Lava Scan ST, gdzie wykonywany jest model 
oraz projekt podbudowy. Projekt przesyłany jest drogą internetową do centrum frezowania, gdzie wykonywana 
jest podbudowa. Gotowa podbudowa przesyłana jest do technika, który licuje podbudowę ceramiką Lava Ceram. 
Technik przesyła wykonane uzupełnienie do lekarza, który osadza je w jamie ustnej.

Licowanie

ProjektowanieSkanowanie modelu

Cementowanie

Preparacja

Ryc. 18  Schemat przedstawiający procedurę wykonywania uzupełnień w systemie Lava w przypadku, gdy model dzielony, skanowanie, projektowanie
i licowanie podbudowy odbywają się w laboratorium protetycznym.

Wypalanie

Frezowanie

 Lekarz Laboratorium protetyczne Centrum Frezowania

Przygotowanie 
modelu
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Preparacja

Preparacja do uzupełnień  Lava jest podobna do opracowania pod uzupełnienia metalowo-porcelanowe. Wskazane jest wykonanie na całym 
obwodzie zęba schodka typu shoulder (z zaokrąglonym kątem wewnętrznym) lub chamfer. Schodek wykonuje się pod kątem co najmniej 
5°. Kąt zbieżności ścian osiowych powinien wynosić przynajmniej 4°. Krawędzie sieczne i okluzyjne powinny mieć promień co najmniej 
0,4 mm. Szerokość schodka powinna wynosić około 1 mm (Ryc. 19, 20, 21).

Preparacja bezstopniowa (typu feather) nie zapewnia uzyskania odpowiedniej ilości miejsca na warstwy ceramiki i odpowiedniej 
wytrzymałości pobrzeża podbudowy i nie jest zalecana. Nie wolno również wykonywać schodka z zagłębieniem, gdyż uniemożliwia 
to prawidłową rejestrację brzegu preparacji w trakcie skanowania.

Ryc. 19  Zasady preparacji w zębach przednich

=  Redukcja brzegu siecznego: 1,5 – 2,0 mm

=  Redukcja od strony powierzchni wargowej i językowej: 1,0 – 1,5 mm

=  Zaokrąglenie wewnętrznych krawędzi

=  Brzeg preparacji w formie schodka skośnego (chamfer) lub prostego 
(shoulder) z zaokrąglonym przejściem w ścianę osiową

Ryc. 20  Zasady preparacji w zębach bocznych

=  Redukcja powierzchni żującej: 1,5 – 2,0 mm

=  Redukcja ścian osiowych: 1,5 – 2,0 mm

=  Zaokrąglenie wewnętrznych krawędzi

=   Brzeg preparacji w formie schodka skośnego (chamfer) lub prostego 
(shoulder) z zaokrąglonym przejściem w ścianę osiową

Ryc. 21  Kąty zalecane przy preparacji zarówno w przypadku 
zębów przednich, jak i bocznych.

 Schodek wykonuje się pod kątem co najmniej 5° (poziomo). 
Wszystkie wewnętrzne krawędzie należy zaokrąglić. Kąt zbieżności 
ścian osiowych powinien wynosić przynajmniej 4° (pionowo). 
Nadmiernie zbieżna preparacja ścian osiowych może prowadzić 
do stworzenia zbyt cienkich brzegów i zmniejszenie odporności 
podbudowy.

1,0 - 1,5 mm 1,0 - 1,5 mm

1,0 mm 1,0 mm

1,5 - 2,0 mm

1,0 - 1,5 mm 1,0 - 1,5 mm

1,0 mm 1,0 mm

1,5 - 2,0 mm

Kąt >_    4º pionowo

Kąt >_    5º poziomo
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Przeciwwskazania (Ryc. 22 – 26)

 

Ryc. 23  Schodek pod kątem 90°. Uniemożliwia prawidłowe 
skanowanie preparacji przez system.

Ryc. 22  Schodek z zagłębieniem. Uniemożliwia prawidłowe wykrycie 
brzegów preparacji przez system.

Ryc. 24  Podcienie. Obszary dookoła podcieni nie mogą być 
efektywnie wyfrezowane przez frezarkę.

Ryc. 25  Ściany osiowe opracowane równolegle. Utrudniają 
wykonanie szczeliny dla cementu oraz cementowanie 
uzupełnienia na fi larze.
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Pobranie wycisku

Nie istnieją specjalne wymagania dotyczące wycisku pobieranego przez lekarza po preparacji do uzupełnień Lava. W zależności od wskazań 
i preferencji lekarza wyciski można pobierać masami polieterowymi, np. Impregum™ Penta™ (Ryc. 27 i 28) lub precyzyjnymi masami 
poliwinylosiloksanowymi, np. Express™ (Ryc. 29), z zastosowaniem technik jednowarstwowych (jednofazowych) lub dwuwarstwowych 
(technika jednoczasowa i dwuczasowa). Jakość wycisku decyduje bezpośrednio o jakości i szczelności wykonanych uzupełnień. Aby 
uzyskać optymalne efekty należy postępować zgodnie z zasadami ogólnymi, dotyczącymi wycisków precyzyjnych. 

Ryc. 26  Nierównoległe fi lary. Podobnie jak przy pozostawieniu 
podcieni, niektóre obszary są niedostępne dla frezu i nie 
mogą być wyfrezowane. Uniemożliwiają właściwe osadzenie 
uzupełnienia protetycznego.

Ryc. 27  Wycisk pobrany techniką jednofazową z zastosowaniem 
polieterowej masy wyciskowej Impregum Penta.

Ryc. 28  Wycisk pobrany techniką dwuwarstwową jednoczasową 
z zastosowaniem mas polieterowych Impregum™ 
Penta™ H DuoSoft i Impregum™ Garant™L DuoSoft.
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Wykonanie i przygotowanie modelu

Z pobranego wycisku wykonuje się model dzielony (Ryc. 30). Do wykonania modelu stosuje się jasno zabarwiony gips typu IV 
(biały, beżowy, jasnoszary lub jasnoniebieski), bez dodatków polimerowych i bez oleju silikonowego. Wszystkie segmenty modelu 
dzielonego muszą wyjmować się i powinny być zabezpieczone przed obracaniem, np. przy pomocy dwóch pinów albo pinu
antyrotacyjnego. Przy prostych pracach zaleca się wykorzystywanie wspólnego układu dzielonego odlewania. Aby zapewnić dostępność 
optyczną, podstawę należy zeszlifować do minimalnej, niezbędnej grubości. Maksymalna wysokość modelu od granicy dolnej części 
podstawy do brzegów siecznych nie powinna przekraczać 40 mm. Powierzchnia podstawy powinna być gładka, bez prowadnic do odlewania 
dzielonego, metalowych płyt lub magnesów.

Obszary podcięć i defektów należy zablokować jasnym woskiem po konsultacji ze stomatologiem, podobnie jak głębokie bifurkacje, które 
mogą czasem powodować powstanie niepełnego obrazu brzegu preparacji. Mocno opracowane kikuty, z brakującymi ścianami policzkowymi, 
językowymi lub proksymalnymi należy odbudować jasnym woskiem lub materiałem do blokowania na bazie żywic do kształtu zgodnego 
z zaleceniami klinicznymi dotyczącymi preparacji (Ryc. 31). 

Ryc. 29  Wycisk pobrany techniką dwuwarstwową jednoczasową, 
z zastosowaniem mas A-silikonowych Express™ Penta™ 
Putty i Express™ Ultra Light Body.

Ryc. 30  Model dzielony umożliwia oddzielne skanowanie powierzchni 
kikutów, wyrostka, zębów sąsiednich oraz kęska zgryzowego. 
Uzyskane wirtualne obrazy poszczególnych elementów można 
oglądać oddzielnie na ekranie monitora, przy dowolnym 
ustawieniu modelu.

Ryc. 31  Kikut po wypełnieniu ubytków.
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Na powierzchni kikutów nie wolno stosować izolatora. Nie wolno również zaznaczać brzegów preparacji. Aby oddzielić dane istotne 
od nieistotnych, należy podciąć kikuty pod brzegiem preparacji (Ryc. 32). Dokładność wykonanych podcięć ma bezpośredni wpływ 
na dokładność procesu skanowania. Pominięcie tego etapu uniemożliwia automatyczne rozpoznanie granic preparacji.

Proces skanowania i projektowania podbudowy

Skanowanie i projektowanie jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wszelkie zmiany widoczne są na monitorze komputera, 
a oprogramowanie prowadzi operatora przez cały proces. 

Najlepsze warunki skanowania zapewnia jasna, matowa (nie odbijająca światła) powierzchnia modelu. Na powierzchni modelu mogą 
istnieć błyszczące, silnie odbijające światło obszary, które wpływają negatywnie na jakość uzyskanych danych. Obszary te należy pokryć 
odpowiednim preparatem, np. Scan’ Spray, Dentaco™. Podobnie należy postąpić z kęskiem zgryzowym.

Podstawę modelu dzielonego umieszcza się w uchwycie skanera i skanuje kolejno kikuty oraz – w razie potrzeby- wyrostek, zęby sąsiednie 
i kęsek zgryzowy. Efektem skanowania jest uzyskanie wirtualnego modelu uwzględniającego wszystkie zeskanowane elementy. 
Nierówności i podcienie modelu wychwycone przez skaner można wyrównać stosując wirtualny nóż woskowy.

Ryc. 32  Podcięty kikut. Właściwe podcięcie kikuta pod brzegiem 
preparacji ułatwia ścisłe zdefi niowanie brzegów preparacji
i przyspiesza pracę.

Ryc. 33  Model dzielony w komorze skanera. Zastosowanie modelu 
dzielonego umożliwia oddzielne skanowanie kikutów, zębów 
sąsiednich oraz, w razie potrzeby, wyrostka i kęska zgryzowego. 
Po zeskanowaniu, dane pochodzące z pojedynczych skanów 
są łączone i optymalizowane, a następnie przekształcane 
na format umożliwiający szybkie modelowanie.

Ryc. 34  Granica preparacji wyznaczona przez oprogramowanie.
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Etapy projektowania obejmują określenie parametrów podbudowy (grubość ścian, wzmocnienie brzegu, wysokość szczeliny dla cementu 
i jej poszerzenia), wstawianie przęseł, modelowanie powierzchni z użyciem wirtualnego noża woskowego oraz wstawianie łączników 
i ustawianie elementów łączących. Wygenerowane dane przesyłane są do frezarki.

Na podstawie punktów najniżej położonych i najbardziej oddalonych od ścian osiowych kikuta system automatycznie wykrywa 
brzegi preparacji, które zaznaczone są czerwoną linią (Ryc. 34). Po ustaleniu brzegów preparacji rozpoczyna się proces 
projektowania podbudowy. W pierwszej kolejności ustala się grubość ścian, oddzielnie dla koron i fi larów w moście, a następnie 
– w przypadku mostów – wstawia przęsła o odpowiednim kształcie i wielkości. Wstawione przęsło jest automatycznie dostosowywane 
do kształtu wyrostka z uwzględnieniem warstwy porcelany. Uzyskane wirtualne ściany koron lub fi larów w moście oraz przęsła 
indywidualizuje się z zastosowaniem wirtualnego noża woskowego uwzględniając zęby sąsiednie i kęsek zgryzowy. 

Następnie, oprogramowanie proponuje wysokość szczeliny dla cementu i poszerzenia tej szczeliny. Pozycje obydwu szczelin można 
zmieniać zgodnie z potrzebami, indywidualnie dla każdego fi laru. Po ustaleniu parametrów szczeliny wstawia się elementy łączące, które 
w czasie frezowania będą podtrzymywały podbudowę w ramce. Wstawienie elementów łączących kończy proces projektowania podbudowy 
(Ryc. 35). Dane uzyskane w wyniku projektowania przesyłane są do programu Lava Calc, który oblicza ścieżkę frezowania. Po przeliczeniu, 
dane trafi ają do frezarki i rozpoczyna się proces wykonania podbudowy. 

Frezowanie

Dane uzyskane w wyniku procesu projektowania służą do frezowania podbudowy z bloczków Lava Frame, z zastosowaniem trzech 
rodzajów twardych, metalowych frezów. Proces frezowania (Ryc. 36) obejmuje zgrubne kształtowanie i wykańczanie podbudowy 
oraz wycinanie przestrzeni na cement. Średni czas frezowania podbudowy trzypunktowego mostu wynosi około 50 minut.
Wyfrezowane podbudowy (Ryc. 37) mają powiększone wymiary zgodnie ze ściśle określonymi parametrami wypalania, co umożliwia 
skompensowanie skurczu wynikającego z tego procesu. 

Urządzenie posiada magazynek, który mieści 21 bloczków i magazynek narzędzi zawierający 20 frezów. Podczas pracy frezarki można 
dokładać nowe bloczki i usuwać bloczki z wyfrezowanymi podbudowami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom proces pobierania i obróbki 
bloczków przez frezarkę jest całkowicie automatyczny i odbywa się bez ingerencji operatora.

Ryc. 35  Gotowy projekt podbudowy do trzypunktowego mostu, 
zawierający przęsło, łączniki (kolor zielony) i elementy 
łączące (kolor niebieski).

Ryc. 36  Frezowanie podbudowy z bloczka Lava Frame.
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Barwienie i wypalanie

Wyfrezowaną podbudowę wyjmuje się z frezarki i odcina elementy łączące ją z powierzchnią bloczka. Następnie narzędziami obrotowymi 
wygładza się pozostałości tych elementów oraz wszystkie nierówne krawędzie, powierzchnie podbudowy i łączników (Ryc. 38).

Po dokładnym usunięciu pyłu powstałego po frezowaniu i wstępnym opracowaniu podbudowę barwi się przy pomocy roztworów barwiących 
(Ryc. 39). Płyny barwiące dostępne są w siedmiu kolorach odpowiadających skali Vita Classic. W odróżnieniu od wielu innych systemów 
CAD/CAM, podbarwianie podbudów Lava jest całkowicie bezpieczne i nie wywiera wpływu na wytrzymałość wykonanego uzupełnienia.
Proces wypalania odbywa się całkowicie automatycznie i trwa 11 godzin. Maksymalna temperatura w czasie wypalania wynosi 1500°C.

Ryc. 37  Wyfrezowana podbudowa połączona z bloczkiem 
przy pomocy elementów łączących.

Ryc. 38  Wstępne opracowanie powierzchni podbudowy.

Ryc. 39   Podbudowa zanurzona w roztworze barwiącym. 

Ryc. 40   Opracowane i zabarwione podbudowy, przygotowane 
do wypalania.
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Opracowanie podbudowy

Opracowywanie wypalonej podbudowy może prowadzić do powstania mikrouszkodzeń. W związku z tym rogi, krawędzie, pozostałości 
elementów łączących oraz wszystkie nierówne powierzchnie podbudowy należy wygładzić przed wypaleniem tak, aby po wypaleniu 
jedyną czynnością było dopasowanie i ostateczne opracowanie podbudowy. Ostateczne opracowanie wykonuje się z zastosowaniem wierteł 
z drobnym nasypem diamentowym i przy użyciu turbiny lub końcówki przyspieszającej. Aby uniknąć przegrzania podbudowy, stosuje 
się wyłącznie delikatny nacisk przez bardzo krótki czas. Przed licowaniem należy sprawdzić grubość ścian, która nie może być mniejsza 
od wymienionych wcześniej wartości minimalnych.

Często, aby uzyskać zwiększenie chropowatości i pola powierzchni, piaskuje się zewnętrzną część podbudowy. Proces ten umożliwia 
optymalne zwilżenie materiałem do licowania i tym samym zwiększa siłę łączenia z ceramiką do licowania. W przypadku uzupełnień z tlenku 
cyrkonu Lava piaskowanie zewnętrznej powierzchni nie jest potrzebne, dzięki optymalnej chropowatości powstałej w wyniku frezowania 
oraz dobrych własności zwilżających modyfi katora Lava Ceram. Należy również pamiętać, że pod wpływem procesu piaskowania może 
zachodzić proces transformacji, który wpływa na miejscową zmianę rozszerzalności termicznej zewnętrznej powierzchni podbudowy. 
W przypadku powierzchni skierowanej do kikuta proces ten nie ma znaczenia, ale na powierzchni zewnętrznej może powodować powstanie 
naprężeń na granicy pomiędzy licówką i podbudową, co jest zjawiskiem niepożądanym. 

Ryc. 41  Ostateczne dopasowanie podbudowy na modelu.

Ryc. 42  Gotowa podbudowa czteropunktowego mostu.
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Ryc. 43 Odtwarzanie struktury zęba.

Licowanie porcelaną

Gotowe podbudowy licuje się z zastosowaniem specjalnie zaprojektowanej porcelany Lava Ceram, która posiada współczynnik 
rozszerzalności termicznej zbliżony do rozszerzalności zastosowanej cyrkonii. System licowania opiera się na 16 kolorach w skali Vita 
Classic. Wszelkie odmienności estetyczne i indywidualizację można nadać przy pomocy różnych dodatkowych komponentów. Naturalna 
przezierność ceramiki harmonizuje bardzo dobrze z przeziernymi podbudowami. Proces licowania przy użyciu Lava Ceram jest zbliżony 
do postępowania przy innych rodzajach porcelany, a wszelkie odmienności wynikają z dostępności większej liczby mas specjalnych 
i efektowych, które umożliwiają uzyskanie lepszych, indywidualnych efektów estetycznych. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat 
kolorów (Ryc. 43) i etapy licowania (Ryc. 44a-s).
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Ryc. 44a  Modyfikatory do podbudowy o wysokiej fluorescencji, 
np. MO A1 - A3, umożliwiają wzmocnienie efektu 
rozpraszania światła przez koronę z tlenku cyrkonu.

Ryc. 44b  Cienka warstwa mas zębinowych opakerowych, 
np. A3, nałożona w obszarze przyszyjkowym.

Ryc. 44d  Wymodelowany brzeg sieczny.

Ryc. 44c  Masy zębinowe nałożone przy użyciu indeksu silikonowego.
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Ryc. 44e  Optymalny kształt uzyskany przy zastosowaniu 
mas zębinowych.

Ryc. 44f  Ścięta powierzchnia wargowa.

Ryc. 44h  Mamelony wykonane przy użyciu mas Flu-In

Ryc. 44g  Odbudowa wydłużona o 1 mm z użyciem mas szkliwnych.
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Ryc. 44i  Charakteryzacja powierzchni wargowej uzyskana przy 
pomocy kolorów N2, T3 i CI3.

Ryc. 44j  Warstwa masy OD3 na powierzchni podniebiennej.

Ryc. 44l  Korony po pierwszym wypaleniu.

Ryc. 44k  Masa szkliwna nałożona na powierzchnię masy OD3.

3M_Lava_espertise.indd   273M_Lava_espertise.indd   27 5.7.2007   10:46:555.7.2007   10:46:55



28

Ryc. 44ł  Korekta kształtu z zastosowaniem masy N2 w obszarze 
przysiecznym oraz CI3 w obszarze przyszyjkowym.

Ryc. 44m  Nałożone masy CI3, N2 i OD2.

Ryc. 44o  Widok po drugim wypaleniu.

Ryc. 44n Nałożone masy CI3, N2 i E2.
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Ryc. 44p  Przykład kształtu i faktury powierzchni.

Ryc. 44r  Gotowe uzupełnienia.

Ryc. 44s  Gotowe uzupełnienia.
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Osadzanie

Wytrzymałość na zginanie podbudów wykonanych w systemie Lava jest tak wysoka, że cementowanie adhezyjne jest wyłącznie jedną 
z możliwości wyboru, a nie koniecznością. Gdy wysokość fi laru jest duża, a kąt zbieżności ścian osiowych odpowiedni, uzupełnienia z Lavy 
można osadzać w tradycyjny sposób, za pomocą cementów szkło-jonomerowych lub szkło-jonomerów modyfi kowanych żywicą. Podbudowy 
w systemie Lava można osadzać również przy użyciu cementów samoprzylegających lub tradycyjnych cementów kompozytowych. 
Przy zastosowaniu tradycyjnych cementów kompozytowych, ze względu na brak możliwości wytrawienia powierzchni cyrkonii, 
należy pokryć łączoną powierzchnię uzupełnienia krzemianami (System Rocatec), a następnie silanem. Cementy samoprzylegające, 
np. RelyX™ Unicem Aplicap™ i RelyX™ U100 3M ESPE, łączą się chemicznie z powierzchnią cyrkonii i nie wymagają pośrednich 
substancji łączących. (Ryc. 45)

Cementy tradycyjne

Zastosowanie cementów tradycyjnych ma wiele istotnych zalet. Cementy szkło-jonomerowe tradycyjne i szkło-jonomery modyfi kowane 
żywicą są mniej wrażliwe na technikę aplikacji od cementów adhezyjnych, stosowanych z systemami łączącymi. Ma to szczególne 
znaczenie w sytuacji, gdy wykonano preparację poddziąsłową i w momencie osadzania uzupełnienia istnieje niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia cementu krwią lub płynem z kieszonki. Dodatkowo, nadmiary cementów tradycyjnych można usunąć znacznie łatwiej 
niż cementów adhezyjnych. Cementy te, ze względu na optymalną wysokość kikutów, kąt zbieżności ścian osiowych oraz stosunkowo 
niewielkie siły działające na powierzchnię pracy protetycznej, doskonale nadają się do osadzania uzupełnień w odcinku przednim. 
Do tradycyjnego cementowania uzupełnień Lava, 3M ESPE zaleca zastosowanie cementów szkło-jonomerowych tradycyjnych, np. Ketac™ 
Cem lub szkło-jonomerów modyfi kowanych żywicą, np. Ketac™ Cem Plus, RelyX™ Luting. Zastosowanie cementów fosforanowych 
lub karboksylowych, ze względu na ich kolor, może prowadzić do uzyskania nieodpowiednich efektów estetycznych. 

Cementy adhezyjne

Cementowanie adhezyjne wskazane jest szczególnie w przypadku potrzeby uzyskania zwiększonej odporności i retencji przy krótkich 
kikutach, w których ściany osiowe posiadają dużą zbieżność. Oprócz poprawy utrzymania, cementy adhezyjne zmniejszają możliwość 
powstania mikroprzecieku. W przypadku osadzania z użyciem cementów adhezyjnych, należy stosować cementy tymczasowe bez zawartości 
eugenolu, np. RelyX™ Temp NE. Pozostałości eugenolu mogą zaburzyć proces wiązania cementów kompozytowych podczas ostatecznego 
cementowania! 

Cementowanie adhezyjne z zastosowaniem tradycyjnych cementów kompozytowych, np. RelyX™ ARC

Powierzchnię tradycyjnej ceramiki wytrawia się kwasem fl uorowodorowym, a następnie, aby uzyskać połączenie chemiczne, pokrywa 
silanem, który wykazuje chemiczne powinowactwo do nieorganicznej krzemionki zawartej w ceramice i do organicznych żywic cementu. 
W odróżnieniu od ceramiki szklanej i infi ltrowanej podbudowy z tlenku cyrkonu nie poddają się wytrawianiu. Dodatkowo, brak 
krzemionki w strukturze podbudowy eliminuje możliwość połączenia jej powierzchni z silanowym czynnikiem łączącym. W związku 
z tym, przy zastosowaniu tradycyjnych cementów kompozytowych, łączoną powierzchnię uzupełnienia należy po przymiarce wypiaskować 
krzemianami, np. z zastosowaniem materiału Rocatec Soft lub Cojet Sand. W czasie piaskowania, dzięki reakcji trybochemicznej, 
powierzchnia uzupełnienia zostaje pokryta cząstkami związków krzemu, co umożliwia chemiczne połączenie z cementem adhezyjnym 
za pośrednictwem nakładanego później silanu. Jak udowodniono, proces ten jest całkowicie bezpieczny i nie ma wpływu na odporność 
i długoczasową stabilność materiału podbudowy. 

Cementowanie przy użyciu cementów samoprzylegających RelyX™ Unicem i RelyX™ U100

Cementy samoprzylegające 3M ESPE łączą się chemicznie z podbudową z tlenku cyrkonu, co sprawia, że pokrycie krzemianami i silanizacja 
stają się zbędne. W przypadku RelyX Unicem i RelyX U100 wystarczy oczyścić i wypiaskować wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia 
tlenkiem glinu o średnicy ≤ 40 µm. Postępowanie z tkankami twardymi jest również bardzo proste i ogranicza się do wypłukania i osuszenia 
powierzchni kikuta. Przy zastosowaniu wymienionych cementów nie stosuje się systemów wiążących.

Ryc. 45  Nakładanie samoprzylegającego cementu kompozytowego 
RelyX Unicem do korony. Cementy samoprzylegające 
3M ESPE, oprócz piaskowania wewnętrznej powierzchni 
uzupełnienia, nie wymagają dodatkowych etapów 
postępowania wstępnego.
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 Estetyczna rekonstrukcja tkanek twardych w zębach przednich z zastosowaniem koron protetycznych, 
wykonanych w systemie Lava

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr Rafała Mędzina, praktyka prywatna, Gryfi no.

Ryc. 46a  Sytuacja wyjściowa. Nieestetyczne wypełnienia z materiału 
kompozytowego w zębach 12, 11, 21, 22.

Ryc. 46b Po preparacji .

Ryc. 46d  Korony z tlenku cyrkonu Lava.

Ryc. 46c  Gotowy wycisk wykonany techniką dwuwarstwową 
jednoczasową z zastosowaniem polieterowych mas 
wyciskowych Impregum Penta H DuoSoft / Impregum 
Garant L DuoSoft.
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Ryc. 46e  Przymiarka koron bez glazury.

Ryc. 46f  Efekt ostateczny. Korony osadzono z zastosowaniem 
samoprzylegającego cementu kompozytowego RelyX Unicem.

Ryc. 46g  Efekt ostateczny.
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Właściwości cyrkonii Lava Frame i porcelany Lava Ceram

Uzupełnienia Lava posiadają wysoką odporność, wyjątkową szczelność brzeżną oraz doskonałą estetykę. Własności materiałów 
zastosowanych w systemie Lava zostały potwierdzone licznymi badaniami, przeprowadzonymi zarówno z użyciem próbek materiału, 
jak i gotowych uzupełnień. Jeszcze przed wprowadzeniem systemu do sprzedaży oceniano i porównywano z innymi materiałami wszelkie, 
istotne z klinicznego punktu widzenia własności poszczególnych składników uzupełnień Lava, np. własności mechaniczne i optyczne 
czy dokładność dopasowania. Przedstawione poniżej wyniki badań in vitro / in vivo stanowią tylko część bogatej dokumentacji, 
potwierdzającej zalety uzupełnień Lava. Informacje o pozostałych badaniach znajdują się w opracowaniu „Lava Crowns and Bridges, 
In Vivo Clinical Studies, In Vitro Research Reviews 2000–2006”, dostępnym w 3M ESPE.

Badania in vitro

Wytrzymałość materiału
a. Wytrzymałość początkowa

Zgodnie z badaniami wewnętrznymi, cyrkonia Lava™ Frame posiada doskonałą wytrzymałość początkową, przekraczającą 1100 MPa. 
Wyniki te zostały potwierdzone badaniami zewnętrznymi, przeprowadzonymi na uniwersytetach całego świata (Tab. 1). Ogólnie, badania 
laboratoryjne wykazują, że wytrzymałość cyrkonii Lava jest znacznie większa od innych materiałów służących do wykonywania uzupełnień 
pełnoceramicznych (Ryc. 47). Dodatkowo, wytrzymałość uzupełnień Lava nie ulega zmniejszeniu nawet po procesie piaskowania 
(Ryc. 48) czy opracowania wiertłami z drobnym nasypem diamentowym (< 30 μm).

 

Tab. 1 Wytrzymałość na zginanie próbek cyrkonii Lava Frame.

Źródło Wytrzymałość na zginanie Metoda badania

3M ESPE >1100 Wytrzymałość Weibulla, test z wgłębnikiem, ISO 6872

Dr G. Fleming i wsp. 1267±161 Wytrzymałość Weibulla, test z wgłębnikiem,

Prof. R. Marx, Dr H. Fischer 1345 Wytrzymałość Weibulla, DIN V ENV 843

Dr J. Quinn et al. 1066±131 Wytrzymałość Weibulla, test 4-punktowy

Ryc. 47  Wykres ukazujący wytrzymałość na zginanie próbek cyrkonii 
Lava Frame w porównaniu z próbkami innych materiałów 
do wykonywania uzupełnień pełnoceramicznych. Badania 
standaryzowane zgodnie z normą ISO 6872.
Źródło: Badania wewnętrzne 3M ESPE.
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Ceramika do licowania Lava Ceram wykazuje również bardzo dużą wytrzymałość na zginanie (>100 Mpa) wpływając na początkową 
i ostateczną odporność uzupełnienia protetycznego (Ryc. 49).

Ryc. 48  Wykres przedstawiający wytrzymałość na zginanie cyrkonii 
Lava Frame po zastosowaniu piaskowania z użyciem 
Rocatec™ Soft i po symulowanych cyklach żucia 
(50N, 1,2 miliona cykli + termocykle 5°/55°, 3800 cykli).
Źródło: Badania wewnętrzne 3M ESPE.
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Ryc. 49  Wytrzymałość na zginanie próbek ceramiki Lava Ceram, 
wyznaczona przy zastosowaniu 3-punktowego testu zginania. 
Badania standaryzowane zgodnie z normą ISO 6872.
Źródło: Badania wewnętrzne 3M ESPE.
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b. Wytrzymałość długoczasowa

Wytrzymałość długoczasową można wyznaczyć obliczając trwałość materiału, która jest wypadkową wytrzymałości początkowej 
i współczynnika podkrytycznego poszerzania pęknięć. Współczynnik ten jest różny dla różnych materiałów i określa tempo poszerzania 
pęknięć w materiale.

Próbkę cyrkonii Lava testuje się przez 5 lat. W czasie całego okresu testowania próbka utrzymywana w wilgotnym środowisku poddawana 
jest obciążeniom mechanicznym, równym 615 MPa. W takich warunkach odsetek niepowodzeń wynosi 2%. W przypadku tradycyjnej 
porcelany, takie same efekty (2% niepowodzeń) uzyskuje się przy obciążeniach równych 80 MPa (Tab. 2).

Wytrzymałość długoczasową można również określić poddając próbki materiału sztucznemu starzeniu. W czasie badania stosuje się 
cykliczne obciążenia mechaniczne oraz zmiany temperatury, zbliżone do występujących w jamie ustnej, a następnie próbki poddaje 
się testom wytrzymałości. Badania Fleminga wykazały, że po zastosowaniu cyklicznych obciążeń, równych 80N, 500N, 700N i 800N oraz 
termocyklach  wytrzymałość próbek Lava nie uległa zmianie. Podobne badania przeprowadzono z zastosowaniem próbek wypiaskowanych 
systemem Rocatec. Testy wytrzymałości nie wykazały żadnych zmian w odporności próbek (Tab. 3).

Podobnie jak cyrkonia Lava Frame, ceramika do licowania Lava Ceram nie wykazuje utraty wytrzymałości, nawet po zastosowaniu 
termocykli.

Tab. 2  Ocena długoczasowej wytrzymałości cyrkonii Lava w porównaniu z innymi materiałami do wykonywania uzupełnień pełnoceramicznych (warunki 
graniczne: wilgotność 60%; temperatura 22°C, ciągłe obciążenia statyczne).
Źródło: Prof. R. Marx, Dr H. Fischer, Uniwersytet w Aachen.

Lava Frame Empress II In-Ceram Alumina Vita® Mark II

δ2% 5 lat (MPa) 615 80 125 30

Tab. 3  Wytrzymałość próbek cyrkonii Lava Frame po testach zmęczeniowych.
Źródło: Dr G. Fleming, Uniwersytet w Birmingham

Próbki 
kontrolne

80N
(100 000 cykli)

500N
(2 000 cykli)

700N
(2 000 cykli)

800N
(2 000 cykli)

Wytrzymałość Weibula, (środowisko 
suche)/MPa 1267±161 1195±191 1216±136 1264±104 1259±101

Wytrzymałość Weibula/cykliczne 
obciążenia w wodzie/MPA 1308±188 - 1216±141 1221±150 1191±127

Ryc. 50  Wykres przedstawiający wytrzymałość na zginanie 
ceramiki Lava Ceram. Badania standaryzowane 
zgodnie z normą ISO 6872.
Źródło: Badania wewnętrzne 3M ESPE.
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Wytrzymałość gotowych uzupełnień 

a. Wytrzymałość początkowa

Wytrzymałość gotowych uzupełnień Lava jest efektem wysokiej wytrzymałości zastosowanej cyrkonii Lava Frame oraz porcelany Lava 
Ceram. Poniższy wykres ukazuje wytrzymałość różnych typów uzupełnień z Lavy (Ryc. 51). Zgodnie z wynikiem badań zarówno pojedyncze 
korony, jak i czteropunktowe mosty Lava wykazują wytrzymałość wyższą od sił występujących w przednim i bocznym odcinku łuków 
zębowych (odpowiednio 400 i 600 N). Uzyskane w badaniach wewnętrznych wartości zostały potwierdzone badaniami Dr J. Tinscherta 
z uniwersytetu w Aachen. W badanich uwzględniono podbudowy i gotowe mosty o rozpiętości 3-4 punktów (Ryc. 52).

Ryc. 51  Wytrzymałość uzupełnień wykonanych w systemie Lava, 
wg Weibulla. 
Źródło: Badania wewnętrzne 3M ESPE
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Ryc. 52  Wytrzymałość trzy- i czteropunktowych podbudów i gotowych 
uzupełnień Lava licowanych porcelaną Lava Ceram.
Źródło: Dr J. Tinschert, uniwersytet w Aachen
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b. Wytrzymałość długoczasowa

Prof. Pospiech, Dr Northdurf i Dr Rountree (Uniwersystet w Monachium, Uniwersytet w Homburgu) badali wytrzymałość na złamania 
trzypunktowych mostów, które osadzono na modelach z zastosowaniem Ketac Cem i poddano obiążeniom przed i po zastosowaniu 
symulacji żucia (50 N, 1,2 mln cykli ścierania + 10000 termocykli). Zbadana wytrzymałość mostów po 24 godzinach oraz po cyklach żucia 
wyniosła odpowiednio: 1800 i 1450 N. Uzyskane wartości są znacznie większe od sił występujących w jamie ustnej i sugerują wysokie 
prawdopodobieństwo długoczasowego przetrwania uzupełnień w warunkach in vivo. 

Prof. Ludwig (Uniwersytet w Kilonii) analizował wytrzymałość na złamania i odporność długoczasową trzypunktowych mostów 
w odcinku przednim, przed i po symulacji żucia. Warunki symulacji żucia odpowiadały pięcioletniemu okresowi przebywania uzupełnień 
w jamie ustnej. Mosty 11-22 osadzono na modelach przy pomocy cementu szkło-jonomerowego i poddano obciążeniu, które przyłożono 
pod kątem 30°. Po 24 godzinach przechowywania w wodzie i po statycznym obciążeniu (Ryc. 55) wytrzymałość mostów wyniosła 1430 N. 
Po symulacji cykli żucia (1,2 mln cykli odpowiadające okresowi 5-cio letniego użytkowania uzupełnień w jamie ustnej; 250N; termocykle 
5°/ 55°C) pęknięcia nie wystąpiły. Uzyskana w laboratorium wytrzymałość trzypunktowych mostów Lava znacznie przekracza siły 
występujące w przednim odcinku łuku zębowego, co gwarantuje trwałość uzupełnień osadzonych w jamie ustnej pacjenta.

Ryc. 53 Przygotowanie do symulacji żucia i termocykli.

Ryc. 54 Test wytrzymałości na złamanie.

Ryc. 55  Pomiar wytrzymałości z zastosowaniem obciążenia 
statycznego.
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Ścieralność

Dr U. Lohbauer z Uniwersytetu w Erlangen badał na symulatorze żucia ścieralność próbek Lava Ceram w porównaniu ze ścieralnością 
porcelany Empress® II i VITA® Omega 900. Po testach trybologicznych dokonano analizy powierzchni z zastosowaniem mikroskopu 
skaningowego i zbadano objętość próbek.
W przypadku wszystkich próbek ceramiki do licowania, po 200 000 cykli żucia i obciążeniu 50N, a następnie 1500 termocykli (5°/55°C), 
uzyskano średnią ścieralność 10-3 mm3. Jak wynika z badań, ścieralność Lava Ceram nie różni się od innych, testowanych rodzajów porcelany 
do licowania. 

Własności optyczne i estetyka

Przezierność

Przezierność podbudowy jest wypadkową własności optycznych zastosowanej cyrkonii oraz grubości jej ścian. Dzięki wysokiej 
wytrzymałości, cyrkonia stosowana w systemie Lava umożliwia wykonanie uzupełnień o cieńszych ścianach (Lava Frame: 0.5 mm; 
Empress® II: 0.8 mm), co sprawia, że względna przezierność podbudów Lava jest porównywalna z innymi rodzajami pełnej ceramiki 
(Ryc. 56). W przednim odcinku łuku zębowego, gdzie, w przypadku Lavy, można osadzić uzupełnienia o grubości ścian nawet 0,3 mm, 
względna przezierność cyrkonii Lava jest lepsza od innych materiałów.

Ryc. 56  Porównanie przepuszczalności światła różnych materiałów w zależności od grubości próbek
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Ryc. 57  Porównanie przezierności tradycyjnej korony metalowo-porcelanowej z przeziernością korony Lava, o grubości ścian podbudowy równej 0,3 mm.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Dr D. Edelhoffa i W. Webera, Aachen.
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Estetyka

Na estetykę uzupełnień Lava, oprócz idealnej przezierności i małej grubości ścian wpływa również porcelana o doskonale dobranych 
własnościach optycznych. Przy klasycznym schemacie 16 kolorów, Lava Ceram umożliwia pełne odtworzenie naturalnych odcieni zębów, 
a specjalne masy efektowe i podbarwiacze pozwalają na pełną indywidualizację uzupełnień. Przy licowaniu zbędne jest zastosowanie 
pochłaniającego światło opakera lub warstw zębiny opakerowej. Podbudowy można barwić przy użyciu roztworów w siedmiu różnych 
kolorach w skali Vita Classic, co wpływa na naturalny wygląd gotowego uzupełnienia.

Szczelność brzeżna

Szczelność wykonanego uzupełnienia protetycznego jest ważna z kilku powodów, wśród których należy wymienić profi laktykę próchnicy 
i chorób przyzębia. Dane dotyczące tolerowanej szerokości szczeliny brzeżnej i jej wpływu na miazgę oraz rozwój próchnicy wtórnej 
są bardzo zróżnicowane i nadal są przedmiotem dyskusji. Powtarzalne wartości, które podaje się jako idealne, oscylują w granicach 
20-40 mikronów. Liczne badania wykazały, że niedokładności poszczególnych etapów pracy w warunkach klinicznych i w laboratorium 
mogą prowadzić do powstania szczeliny o szerokości znacznie przekraczającej 300 mikronów. Sposób postępowania w trakcie preparacji, 
pobierania wycisku i wykonania modelu, wywierają decydujący wpływ na ostateczną jakość uzupełnienia protetycznego. Nie bez znaczenia są 
również rozwiązania zastosowane w systemach CAD/CAM. Od precyzji skanera zależy dokładność danych, na podstawie których następuje 
projektowanie i indywidualne ustawianie parametrów podbudowy dla każdego kikuta. Właściwe odwzorowanie tych parametrów w trakcie 
frezowania, podbarwiania i wypalania podbudowy jest również istotne, podobnie jak struktura frezowanych i wypalanych bloczków cyrkonii, 
która ma wpływ na ostateczny skurcz materiału. W przypadku uzupełnień Lava zastosowanie najbardziej precyzyjnych urządzeń oraz ścisła 
kontrola każego z etapów skanowania, projektowania, przesyłania danych, frezowania i wypalania jest jedną z najważniejszych innowacji 
w świecie stomatologii. Zaawansowana technologia 3M ESPE oraz zastosowanie jednorodnej cyrkonii i skomplikowany proces produkcji 
wstępnie wypalonych bloczków zapewnia doskonałe dopasowanie uzupełnień. Badania wewnętrzne wykazały, że przy czteropunktowych 
mostach Lava szerokość szczeliny brzeżnej (MO – Marginal Opening) jest mniejsza od 40 μm, a szerokość bezwzględnej szczeliny brzeżnej 
(AMO – Absolute Marginal Opening) wynosi poniżej 70 μm (Tab. 4).

Ryc. 58  Porównanie przezierności próbek cyrkoni Lava 
o różnej grubości, dzięki uprzejmości Dr D. Edelhoffa 
i W. Webera, Aachen.

 1 mm 0,5 mm 0,3 mm

Ryc. 59  Podbudowy zabarwione przy użyciu jednego z siedmiu 
roztworów barwiących.
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Na konferencji IADR w 2006 roku, Dr Piwowarczyk i Prof. Lauer z Uniwersytetu we Frankfurcie przedstawili analizę porównawczą 
szczelności brzeżnej czteropunktowych mostów wykonanych przy użyciu trzech różnych systemów CAD/CAM. W przypadku uzupełnień 
Lava szerokość szczeliny brzeżnej okazała się najmniejsza.

Dr F. Beuer i wspólnicy (2005, 2006), badając szerokość szczeliny w mostach trzypunktowych, potwierdzili wyniki Piwowarczyka i Lauera 
dotyczące uzupełnień Lava.

Na konferencji IADR w 2007 r., A.J.T. Shannon, F. Quian, P. Tan i D. Gratton przedstawili wyniki badań szczelności brzeżnej podbudów 
wykonanych przy użyciu różnych systemów CAD/CAM w porównaniu z podbudowami wykonanymi metodą tradycyjną. Szczelność 
podbudów Lava była równa szczelności podbudów kontrolnych. 

Dr S. Reich z Uniwersytetu w Erlangen wykazał brak różnicy pomiędzy szerokością szczeliny brzeżnej (AMO) dla trzypunktowych mostów 
Lava i mostów porcelanowo-metalowych.

Tab. 4  Wartości MO i AMO dla różnych rodzajów mostów wykonanych w systemie Lava (F = fi lar, P = przęsło).
Źródło: badania wewnętrzne 3M ESPE.

Wartości w mikronach FFFF FFPF FPF

MO 31±23 29±26 25±10

AMO 68±37 67±35 59±21

Ryc. 60  Szczelina brzeżna (strona lewa) i bezwzględna szczelina 
brzeżna (strona prawa). Szerokość szczeliny brzeżnej (MO) 
można zdefi niować jako odległość pomiędzy podbudową, 
a powierzchnią kikuta. Szerokość bezwzględnej szczeliny 
brzeżnej (AMO) określa odległość  pomiędzy brzegiem 
korony i granicą preparacji.

Ryc. 61  Podbudowa korony na modelu.
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Zgodność biologiczna

Inną, bardzo ważną cechą cyrkonii jest wysoki poziom biozgodności. Z tego powodu, cyrkonia stosowana jest od wielu lat do wykonywania 
endoprotez. Cyrkonia, podobnie jak porcelana do licowania, nie wykazuje mierzalnej rozpuszczalności czy potencjału alergicznego 
i nie powoduje podrażnienia tkanek.  

Materiał Lava przewodzi ciepło w znacznie niższym stopniu, w porównaniu z uzupełnieniami metalowymi. Dodatkowo, tlenek cyrkonu 
nie uczestniczy w miejscowych reakcjach galwanicznych w jamie ustnej.

Ryc. 62  Wykres przedstawiający rozpuszczalność cyrkonii Lava 
Frame w porównaniu z innymi materiałami do wykonywania 
uzupełnień pełnoceramicznych. Lava Frame wykazuje 
brak mierzalnej rozpuszczalności.
Źródło: badania wewnętrzne 3M ESPE
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Ryc. 63  Wykres przedstawiający rozpuszczalność ceramiki 
do licowania Lava Ceram w porównaniu z innymi tego 
typu materiałami. Lava Ceram wykazuje brak mierzalnej 
rozpuszczalności.
Źródło: badania wewnętrzne 3M ESPE
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Badania in vivo

Przedstawione wyniki badań in vitro wskazują na doskonałe własności mechaniczne próbek i gotowych uzupełnień Lava w porównaniu 
innymi systemami i z tradycyjną ceramiką. Znalazły one potwierdzenie w licznych badaniach klinicznych. 

Prekursorami badań klinicznych dotyczących uzupełnień Lava są Prof. Pospiech, Dr Northdurf i Dr Rountree. Na konferencji 
IADR w Dublinie, w 2006 roku przedstawili wyniki pięcioletnich badań dotyczących mostów Lava. W październiku 2000 r. osadzono 
31 trzypunktowych mostów w odcinku bocznym. Zęby fi larowe opracowano jak pod korony pełnoceramiczne, ze schodkiem typu chamfer 
o szerokości 1,2 mm. Wyciski pobrano masą polieterową Impregum™F, a gotowe uzupełnienia osadzono przy pomocy tradycyjnego 
cementu szkło-jonomerowego Ketac™ Cem. Wizyty kontrolne zaplanowano po roku, trzech i pięciu latach obserwacji. Podczas każdej 
wizyty kontrolnej sprawdzano szczelność brzeżną, obecność próchnicy wtórnej, przebarwień tkanek miękkich i objawy reakcji alergicznych. 
Uzupełnienia sprawdzano również pod kątem uszkodzeń mechanicznych (pęknięć).

Po pięciu latach oceniono klinicznie 15 mostów. Dane dotyczące 6 mostów zebrano telefonicznie. Jeden most usunięto po 12 miesiącach 
ze względu na potrzebę leczenia ednodotycznego. W przypadku pozostałych mostów, ze względu na zmianę adresu pacjentów, dostępne 
są dane po trzech latach. 

W czasie pięcioletniego okresu użytkowania nie zanotowano uszkodzeń mechanicznych uzupełnień. W kilku przypadkach nastąpiło lekkie 
odłamanie licówki, które nie wymagało naprawy. Nie zaobserwowano reakcji alergicznych czy negatywnego wpływu uzupełnień na tkanki 
miękkie. 

Wyniki tych badań zostały potwierdzone badaniami A. Raigrodskiego i G. Chiche (trzypunktowe mosty w odcinku bocznym, wyniki 
po dwóch latach; trzypunktowe mosty w odcinku bocznym, wyniki po roku) oraz J. Sorensena, R. Luscha i K. Yokohamy (trzypunktowe 
mosty, wyniki po dwóch latach). 

Dodatkowo, w chwili obecnej prowadzone są następujące badania kliniczne:

  Comparison PFM and Lava all ceramic crown 
N. Lasser, E. Pieslinger, Uniwersyet w Wiedniu, początek w 2004 r.

  Lava all ceramic anterior crowns with reduced wall thickness (0,3 mm) 
D. Edelhoff, H. Spiekermann, Universytet w Aachen, początek w 2004
A. Raigrodski, Universytet w Waszyngtonie, początek w 2005

  3-unit posterior bridges
A. Raigrodski, G. Chiche, Uniwersytet w Nowym Orleanie, początek w 2001

  One center study (general practitioner/University)
J. Sorensen, Portland, początek w 2003
R. Perry, G. Kugel, Uniwersytet Tufts, Boston, początek w 2004
G. Laborde, P. Lacroix, Marsylia, początek w 2005

  Multi center study at universities
R. Scotti, Bologna; D. Re, Mailand; F. Zarone, Neapol, początek w 2003

  Multi center study at general practitioners
T. Burke, Uniwersytet w Birmingham, początek w 2004
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Wybrane właściwości cyrkonii Lava Frame i porcelany Lava Ceram

Lava Frame

Gęstość (ρ):  6.08 g/ cm3

Wytrzymałość na zginanie: > 1100 MPa

Odporność na pękanie (K
IC

): 5-10 MPa m1/2

Moduł elastyczności (E): > 205 GPa

Współczynnik rozszerzalności termicznej: 10 ppm

Temperatura topnienia: 2700°C

Średnica ziaren: 0,5 μm

Twardość w skali Vickersa (HV 10): 1250

Lava Ceram 

Gęstość (ρ): 2,5 g/cm3

Wytrzymałość na zginanie (σ
0
): 100 MPa

Odporność na pękanie (K
IC

): 1,1 MPa m1/2

Moduł elastyczności (E): 80 GPa

Współczynnik rozszerzalności termicznej: 10 ppm

Temperatura wypalania: 810°C

Średnica ziaren (D50): 25 μm

Twardość w skali Vickersa (HV 0,2): 530

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dział Stomatologiczny 
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn
tel. 022 739 60 84 (-80) 
fax: 022 739 60 05
www.3mespe.pl

Centrum Frezowania Lava™ 
Marrodent
infolinia: 033 810 39 49
e-mail: lava@marrodent.pl
Punkty odbioru prac:
Warszawa i Katowice

3M, ESPE, Lava są znakami handlowymi 
3M lub 3M ESPE AG.
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