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Czy chcieliby Paƒstwo oferowaç
pi´kne i trwa∏e odbudowy
pe∏noceramiczne?
Teraz jest to mo˝liwe. Lava™, innowacyjny system 3M ESPE jest ju˝ 
w Polsce! Lava umo˝liwia wykonywanie pe∏noceramicznych koron i mostów
na podbudowach z tlenku cyrkonu w przednim i bocznym odcinku ∏uku
z´bowego. 

Zainspirowa∏a nas natura.
Naturalna transparencja koron i mostów Lava pozwala na uzyskanie
doskona∏ych efektów estetycznych i pe∏nej harmonii uzupe∏nieƒ z otaczajàcymi
je tkankami. Lava to odpornoÊç i pi´kno gwarantujàce sukces kliniczny. 

System Lava umo˝liwia wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych w prosty
sposób, bez koniecznoÊci zmiany dotychczas stosowanych procedur 
klinicznych, poczàwszy od pobrania wycisku, a˝ po tradycyjne cementowanie.
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Korony i mosty Lava™

- nowa era w stomatologii estetycznej
Metalowo-porcelanowe korony i mosty sà wcià˝ standardem, który w wielu
przypadkach umo˝liwia pe∏nà rehabilitacj´ jamy ustnej. Powszechnie znana
odpornoÊç mechaniczna oraz dobrze poznana technika post´powania 
sprawiajà, ˝e prace tego typu uwa˝a si´ za uniwersalne i stosuje przy
wi´kszoÊci wskazaƒ do sta∏ych uzupe∏nieƒ protetycznych.

Z punktu widzenia estetyki uzupe∏nienia metalowo-porcelanowe nie zawsze
spe∏niajà oczekiwania pacjentów i lekarzy. Metal podbudowy jest
nieprzezierny i odbija Êwiat∏o w niekorzystny sposób, co mo˝e wp∏ywaç 
na sztuczny, matowy wyglàd odbudowy. 

Mniejsza gruboÊç licówki porcelanowej w cz´Êci przyszyjkowej sprawia, 
˝e ciemny kolor elementów podbudowy metalowej mo˝e przeÊwiecaç przez
brzeg dziàs∏a, powodujàc jego nieestetyczne, szare zabarwienie. 

Ograniczenia estetyczne spowodowane obecnoÊcià metalu pozostajà 
w sprzecznoÊci z rosnàcymi oczekiwaniami pacjentów, którzy wybierajà
odbudowy na bazie materia∏ów bardziej estetycznych i naturalnych.

Lava gwarantuje klinicznà wszechstronnoÊç charakterystycznà dla
uzupe∏nieƒ metalowo-porcelanowych jednoczeÊnie likwidujàc barier´ 
estetycznà, stworzonà przez metal podbudowy. 

W porównaniu do prac metalowo-porcelanowych uzupe∏nienia pe∏noceramiczne
z podbudowà z tlenku cyrkonu umo˝liwiajà uzyskanie znacznie lepszych
efektów estetycznych, choç nie wszystkie systemy sà w stanie sprostaç 
wymaganiom nowoczesnej stomatologii.

Oparty na innowacyjnej technologii CAD/CAM system Lava spe∏nia
wszelkie potrzeby pacjentów oraz oczekiwania lekarzy i techników. 

Doskonale dobrany sk∏ad chemiczny i zastosowanie tlenku cyrkonu 
o najwy˝szej czystoÊci umo˝liwia uzyskanie odpornoÊci mechanicznej, 
niespotykanej w innych systemach pe∏noceramicznych, a proces frezowania
wst´pnie wypalonej podbudowy zmniejsza mo˝liwoÊç powstania defektów 
i decyduje o znacznie wi´kszej trwa∏oÊci wykonanej pracy protetycznej.

Podbudowa na metalu nie przepuszcza Êwiat∏a. Podbudowa na metalu i podbudowa Lava.

Uzupe∏nienia 
metalowo-porcelanowe 
charakteryzujà si´:

• brakiem naturalnej 
transparencji, 

• niekorzystnym odbiciem
Êwiat∏a i matowym wyglàdem
odbudowy,

• wyeksponowanà kraw´dzià
podbudowy w cz´Êci
przyszyjkowej,

• szarym odcieniem 
dziàs∏a brze˝nego.
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Korony i mosty Lava™

- gwarancja marki 3M ESPE
Wybór tlenku cyrkonu (Y-TZP), jako materia∏u podbudowy jest wynikiem
d∏ugotrwa∏ych badaƒ i doÊwiadczeƒ, zainicjowanych przez 3M ESPE 
na poczàtku lat 90-tych.

W 1999 r. rozpocz´to pierwsze badania nad materia∏em Lava. Placówki 
uniwersyteckie i znane instytuty badawcze przeprowadzi∏y badania kliniczne
oraz laboratoryjne, które wykaza∏y doskona∏e w∏asnoÊci optyczne 
i mechaniczne materia∏u Lava. 

Lava — jak to dzia∏a?
System Lava sk∏ada si´ z optycznego skanera do bezdotykowego kopiowania
modelu, komputera z oprogramowaniem do wirtualnego projektowania 
podbudowy, frezarki, pieca do wypalania oraz optymalnie dobranej ceramiki
do licowania. 

Unikalny proces skanowania oraz wspomagany komputerowo system 
projektowania i frezowania wp∏ywajà na wyjàtkowy, wysoki poziom szczelnoÊci
i dopasowania podbudowy. Ârednia szerokoÊç szczeliny brze˝nej wynosi 
30-50 µm i jest porównywalna z uzupe∏nieniami metalowo-porcelanowymi.

Ka˝da podbudowa z tlenku cyrkonu Lava posiada
5-letnià gwarancj´.

Wyniki badaƒ klinicznych i laboratoryjnych,
prezentowane od 2000 roku, m.in. 
na mi´dzynarodowych kongresach, zosta∏y
zebrane i wydane w publikacji „Lava Scientific
Facts”.

The Dental Advisor nagrodzi∏ 
system Lava czterema i pó∏ plusami
w 2004 r. (tom 21, nr 10, grudzieƒ
2004 r.)

System Lava otrzyma∏ od REALITY
tytu∏ „Najbardziej innowacyjny 
produkt” w 2005 r.
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Korony i mosty Lava™

- struktury naturalnie transparentne

Podbudowy wykonane z materia∏u Lava charakteryzuje przeziernoÊç
zbli˝ona do naturalnej z´biny. Mo˝na je barwiç przy u˝yciu jednego 
z siedmiu roztworów barwiàcych. 

Ceramika Lava wiernie odtwarza warunki istniejàce w jamie ustnej dzi´ki
bogatej palecie podstawowych i specjalnych kolorów, umo˝liwiajàcych
uzyskanie 16 kolorów w skali Vita Classic i 3 kolorów typu „Bleach”.

Struktury odbudowane z zastosowaniem Lava wykazujà bardzo du˝e podobieƒstwo 
do z´bów naturalnych. Dr D.Edelhoff, technik dent. V.Weber, Niemcy

ulotka_lava_16_stron mil  1/24/07  15:45  Page 5



6
Korony i mosty Lava™

- naturalnie
System Lava umo˝liwia preparacj´ z brzegiem umieszczonym naddziàs∏owo,
co wp∏ywa na oszcz´dnoÊç tkanek twardych i jednoczeÊnie gwarantuje
uzyskanie doskona∏ego efektu ostatecznego.

Coraz cz´Êciej spotykamy si´ z nadwra˝liwoÊcià pacjentów na stopy metali.
Tlenek cyrkonu charakteryzuje si´ wysokà biozgodnoÊcià i z tego te˝ powodu
od ponad trzydziestu lat stosowany jest m.in. do wykonywania endoprotez 
stawów biodrowych. 

Lava nie wykazuje mierzalnej rozpuszczalnoÊci, nie posiada w∏aÊciwoÊci aler-
gizujàcych, nie podra˝nia tkanek i charakteryzuje si´ niskim przewodzeniem
ciep∏a, nie bierze te˝ udzia∏u w zachodzàcych miejscowo reakcjach 
galwanicznych.KorzyÊci kliniczne z zastosowania

podbudowy Lava:

• naturalna transparencja,

• bardziej zachowawcze techniki
opracowywania,

• komfort pacjenta dzi´ki niskiej
przepuszczalnoÊci termicznej,

• nie dra˝ni tkanek 
i nie wywo∏uje alergii. Transparentne i wytrzyma∏e podbudowy Lava.
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Korony i mosty Lava™

- pewnoÊç i trwa∏oÊç odbudowy
Uzupe∏nienia metalowo-porcelanowe by∏y od lat wzorem odpornoÊci
mechanicznej i trwa∏oÊci. Oferujàc zbli˝one w∏asnoÊci mechaniczne w po∏àczeniu
z wysokà estetykà, system Lava ustanowi∏ nowe standardy w dziedzinie
sta∏ych uzupe∏nieƒ protetycznych. Ze wzgl´du na wysokà odpornoÊç korony 
i mosty z Lavy mo˝na osadzaç zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku
∏uku z´bowego. 

Lava jest systemem szeroko stosowanym na ca∏ym Êwiecie. Uzupe∏nienia 
z Lavy zosta∏y przetestowane w setkach tysi´cy przypadków klinicznych 
i opisane w licznych publikacjach naukowych.

OdpornoÊç podbudowy Lava jest znacznie wi´ksza od odpornoÊci trady-
cyjnych uzupe∏nieƒ pe∏noceramicznych. Badania wykaza∏y, ˝e wytrzyma∏oÊç
Lavy jest nawet trzykrotnie wy˝sza od si∏ wyst´pujàcych w jamie ustnej 
podczas ˝ucia. 

Wytrzyma∏oÊç na z∏amanie trzypunktowej podbudowy z tlenku cyrkonu Lava
wynosi ok. 1200 MPa. W z´bach przednich, przy warstwie o gruboÊci jedynie
0,3 mm, uzyskuje si´ wysoki stopieƒ transparencji, przy zachowaniu 
wytrzyma∏oÊci podbudowy wynoszàcej 900 MPa.

Podbudowa Lava nie wykazuje jakichkolwiek Êladów zu˝ycia nawet 
po 1 200 000 symulowanych cykli ˝ucia, co odpowiada pi´cioletniej 
eksploatacji uzupe∏nienia w jamie ustnej.

Wysoka odpornoÊç mechaniczna umo˝liwia uzyskanie uzupe∏nieƒ z p∏ynnym
przejÊciem pomi´dzy ceramikà licujàcà, materia∏em podbudowy i cienkim
brzegiem uzupe∏nienia. Przy koronach i mostach z Lavy nie jest ju˝
konieczne wykonywanie tak wyraênego schodka jak przy innych odbudowach
pe∏noceramicznych, w których stanowi on podparcie uzupe∏nienia i wspomaga
efekt estetyczny.

Wnioski: Próbki Lava wykazujà znacznie wy˝szà
wytrzyma∏oÊç na ugi´cia w porównaniu z próbkami
z innych materia∏ów o wysokiej odpornoÊci.
Piaskowanie próbek Lava nie wp∏ywa 
na zmniejszenie ich wytrzyma∏oÊci.
èród∏o: 1757 IADR 2005, J.L.Chapman, D.A.Bulot,
A.Sadan i M.B.Blatz, Uniwersytet w Louisianie, 
Nowy Orlean, USA.

Empress 2 jest w∏asnoÊcià Ivoclar, In-Ceram - Vita, Procera - Nobel Biocare. 3M ESPE i Lava sà znakami
handlowymi 3M lub 3M ESPE AG

Wnioski: Po termocyklach i obcià˝eniu 
mechanicznym uzupe∏nienia z Lavy wykaza∏y
znacznie wy˝szà odpornoÊç mechanicznà 
w porównaniu z uzupe∏nieniami z Empress 2 
i In-Ceram.
èród∏o: 174 AADR 2001, M.Rosentritt, M.Behr,
R.Land, S.Kleinmayer i G.Handel, Uniwersytet 
w Regensburgu, Niemcy.

Zalety podbudowy Lava:

• odpornoÊç znacznie wi´ksza
od tradycyjnych uzupe∏nieƒ
pe∏noceramicznych, 

• brak jakichkolwiek Êladów
zu˝ycia po pi´cioletniej
eksploatacji uzupe∏nienia 
w jamie ustnej.
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Lava™

- nowe mo˝liwoÊci
W nowoczesnej stomatologii korony i mosty muszà stanowiç jednà ca∏oÊç
z naturalnymi z´bami pacjenta. Barwa, dopasowanie pracy i w∏aÊciwa okluzja
powinny byç zgodne z oczekiwaniami zarówno pacjenta jak i lekarza.

Lava dla pracowni techniki  dentystycznej
System Lava umo˝liwia technikom rozwini´cie wspó∏pracy z lekarzami 
w oparciu o wykonywanie uzupe∏nieƒ z podbudowami z tlenku cyrkonu
Lava. JesteÊmy przekonani, ˝e zaoferowanie innowacyjnych rozwiàzaƒ 
protetycznych wp∏ynie na umocnienie dotychczasowych relacji z lekarzami
oraz nawiàzywanie nowych kontaktów. 

Ceramika Lava pozwala na stosowanie technik nak∏adania warstwowego
w sposób uproszczony, z korzyÊcià dla pracowni, oszcz´dzajàc czas i nak∏ad 
pracy techników. Dzi´ki Lavie technik dentystyczny mo˝e skupiç 
si´ na najbardziej przyjemnym etapie tworzenia korony lub mostu 
- twórczym nak∏adaniu warstw ceramiki, bez potrzeby maskowania metalu
czy bia∏ej, nieprzeziernej podbudowy. 

Podbudowy Lava dost´pne sà w oÊmiu kolorach.
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Czym jest Centrum 
Frezowania Lava™?
Pierwsze w Polsce Centrum Frezowania Lava umo˝liwia stomatologom 
i technikom dentystycznym korzystanie z najnowszej technologii 3M ESPE.
SpecjaliÊci Centrum wykonujà podbudowy z tlenku cyrkonu na podstawie
zeskanowanego modelu. Centrum Frezowania Lava oferuje równie˝ 
kursy i szkolenia. 

Wspó∏praca mi´dzy Centrum Frezowania a laboratoriami techniki 
dentystycznej mo˝e przebiegaç na ró˝nych p∏aszczyznach:

- Centrum wykonuje pe∏ny zakres prac od wykonania modelu,
przez skanowanie, frezowanie, wypalanie, do licowania podbudowy
ceramikà Lava Ceram; gotowe uzupe∏nienia wysy∏ane sà do lekarza 
lub laboratorium w ciàgu 2-6 dni roboczych, w zale˝noÊci od zakresu prac;

- laboratorium mo˝e posiadaç w∏asny skaner optyczny, z którego dane
przesy∏ane sà drogà mailowà do Centrum Frezowania;

- laboratorium indywidualnie licuje ceramikà Lava Ceram podbudowy 
z tlenku cyrkonu otrzymane z Centrum Frezowania.

Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie: www.3mespe.pl 

Centrum Frezowania Lava oferuje:

• szeroki zakres us∏ug 
od wykonania modelu 
do licowania podbudowy,

• wsparcie i konsultacje od etapu
projektu do ostatecznego
osadzenia uzupe∏nienia,

• dost´p do nowoczesnych 
technologii.
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Ceramika Lava™

Ceramika Lava umo˝liwia wierne odtwarzanie wyglàdu z´bów 
naturalnych dzi´ki szerokiej gamie kolorów podstawowych, modyfikatorów,
mas efektowych i podbarwiaczy, a tak˝e dzi´ki odpowiedniej transparencji,
fluorescencji i matowoÊci.

Opatentowana metoda podbarwiania z zastosowaniem siedmiu p∏ynów 
barwiàcych pozwala na jednorodne zabarwienie ca∏ej podbudowy jeszcze
przed procesem wypalania. Dzi´ki temu w trakcie opracowania powierzchni
podbudowa nie zmienia nadanego jej koloru. Podbarwianie eliminuje tak˝e
potrzeb´ napalenia masy schodkowej i nie wp∏ywa negatywnie na odpornoÊç
mechanicznà podbudowy. 

Optymalnie dobrany wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci gwarantuje precyzyjne
przyleganie porcelany do podbudowy Lava. Po wypaleniu uzyskuje 
si´ uzupe∏nienie, które pozostaje w harmonii z naturà. 

Doskona∏a wytrzyma∏oÊç oraz stabilnoÊç brze˝na koron i mostów Lava
umo˝liwia pozostawienie bardzo cienkich kraw´dzi ceramiki i podbudowy, 
a tak˝e niewidoczne przenikanie kolorów, nawet przy preparacji 
naddziàs∏owej.

Naturalne efekty przy wykorzystaniu
Lava Ceram.

Porcelana Lava charakteryzuje si´ ró˝nymi
poziomami fluorescencji.

PrzeziernoÊç uzupe∏nienia z Lavy jest zbli˝ona do naturalnych tkanek z´ba.

10

Zalety ceramiki i podbudowy
Lava:

• nadzwyczajny efekt estetyczny
dzi´ki naturalnej transparencji
podbudowy, a tak˝e 
odpowiedniej opalescencji, 
fluorescencji i matowoÊci
ceramiki,

• szeroka gama mas 
podstawowych, efektowych,
modyfikatorów i podbarwiaczy,

• odpornoÊç mechaniczna
umo˝liwiajàca wykonanie 
bardzo cienkich brzegów przy
zachowaniu wytrzyma∏oÊci 
i doskona∏ej estetyki,

• perfekcyjnie naturalne 
dopasowanie do tkanek z´ba,

• brak potrzeby napalania masy
schodkowej.
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Korony i mosty Lava™

Przypadek kliniczny I
Lek. stom. Marco Cossu - Lugano, Szwajcaria

1) sytuacja przed leczeniem - m∏oda 
pacjentka z bulimià

5) efekt ostateczny

4) gotowe uzupe∏nienie na modelu; gruboÊç
warstwy porcelany wynosi 0,7-0,9 mm

2) podbudowy Lava o gruboÊci Êcian 0,3 mm
zapewniajàcej wysoki stopieƒ transparencji

3) warstwy porcelany na powierzchni podbudów
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Korony i mosty Lava™

Przypadek kl iniczny II
Lek. stom. Francesco Ferrini - Rzym
i technik dentystyczny Antonello di Felice - Rzym

System Lava mo˝na stosowaç równie˝ do uzupe∏nieƒ na implantach.

1) odbudowa na implancie - kontrola rtg

3) efekt ostateczny

2) efekt ostateczny
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Pewna i skuteczna procedura
- od pobrania wycisku do cementowania
Innowacyjne produkty 3M ESPE ustanawiajà nowe standardy w gabinecie
stomatologicznym, upraszczajà etapy pracy i oferujà kompleksowe 
rozwiàzania.

Wykonanie precyzyjnego wycisku jest zawsze najwa˝niejszym momentem
po opracowaniu z´bów, wp∏ywajàcym na dalsze etapy pracy lekarza
i technika. Powodzenie tej fazy leczenia i ostateczny sukces uzupe∏nienia
protetycznego w du˝ym stopniu zale˝à od jakoÊci zastosowanej masy.
W tym wzgl´dzie Pentamix™, urzàdzenie do automatycznego mieszania mas
wyciskowych, sta∏ si´ synonimem precyzji, pewnoÊci oraz wygody.

Zalety urzàdzenia Pentamix:

• uzyskanie jednorodnej,
pozbawionej p´cherzyków
powietrza masy,

• dok∏adne, zawsze identyczne
dozowanie,

• powtarzalna, doskona∏a jakoÊç
mieszaniny,

• efektywnie rozplanowany czas.
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3M ESPE jest jedynym producentem mas polieterowych, które od ponad 
35 lat wyznaczajà standardy w dziedzinie precyzyjnych wycisków. Gama mas 
3M ESPE obejmuje masy mieszane r´cznie, w systemach automatycznego
mieszania Garant™ i Pentamix™. Dzi´ki najwy˝szej precyzji odwzorowania
szczegó∏ów masy polieterowe Impregum™, a tak˝e poliwinylosiloksanowe
masy Express™ sà wysoko cenione w gabinetach 
i pracowniach na ca∏ym Êwiecie. 

Przy wykonywaniu koron i mostów niezb´dnym etapem post´powania jest
zastosowanie odpornego oraz estetycznego uzupe∏nienia tymczasowego.
Materia∏ kompozytowy nowej generacji Protemp 3 Garant™, umo˝liwia 
wykonanie stabilnych, odpornych na z∏amania prac tymczasowych, które
nie wywo∏ujà podra˝nieƒ tkanek mi´kkich. Dzi´ki podajnikowi Garant™
stosowanie materia∏u jest wyjàtkowo szybkie i proste.

Wykonane uzupe∏nienia tymczasowe mo˝na osadziç stosujàc cement 
tymczasowy RelyX™ Temp NE.

Wycisk z masy polieterowej Impregum Penta
DuoSoft, przeznaczonej do wycisków 
dwuwarstwowych.

Masy wyciskowe 3M ESPE
- niedoÊcigniona precyzja
i dok∏adnoÊç odwzorowania

Zalety mas 3M ESPE:

• szeroka gama mas, 
dostosowana do indywidualnych
potrzeb lekarzy,

• hydrofilnoÊç przed i po 
zwiàzaniu masy, która jest
cechà charakterystycznà 
mas polieterowych,

• doskona∏e zap∏ywanie, 

• g´stoÊç strukturalna,

• natychmiastowe wiàzanie,

• wysoka precyzja wycisku,

• stabilnoÊç wymiarów
umo˝liwiajàca przechowywanie
wycisku przez 2 tygodnie.

Uzupe∏nienia tymczasowe 3M ESPE 
- nowy wymiar wytrzyma∏oÊci
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Cementy 3M ESPE
- na pewno
Do ostatecznego cementowania uzupe∏nieƒ Lava zaleca si´ stosowanie
samoprzylegajàcych, uniwersalnych cementów kompozytowych: RelyX™
Unicem w dost´pny w kapsu∏kach oraz RelyX™ U100 w podajniku Cliker™.
Cementy te pozwalajà na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia adhezji 
i d∏ugotrwa∏ego, doskona∏ego uszczelnienia brze˝nego z pomini´ciem 
klasycznych etapów: wytrawiania, aplikacji primera oraz materia∏u ∏àczàcego.
RelyX Unicem i RelyX U100 umo˝liwiajà szybkie i trwa∏e cementowanie
prac protetycznych, zgodnie z wymogami nowoczesnej stomatologii 
estetycznej. 

Zbli˝one efekty mo˝na tak˝e uzyskaç przy pomocy modyfikowanego ˝ywicà
cementu szk∏o-jonomerowego Ketac™ Cem Plus, a tak˝e tradycyjnego
cementu kompozytowego RelyX™ ARC, dost´pnych w podajnikach
Clicker™. Wysoka wytrzyma∏oÊç struktur na bazie tlenku cyrkonu umo˝liwia
zastosowanie równie˝ tradycyjnego cementu szk∏o-jonomerowego Ketac™
Cem Easymix lub Ketac™ Cem Radiopaque.

Zalety RelyX™ Unicem 
i RelyX™ U100:

• silne ∏àczenie z tkankami 
bez wytrawiania i zastosowania
systemu ∏àczàcego, 

• zmniejszone ryzyko 
wystàpienia nadwra˝liwoÊci
pozabiegowej,

• doskona∏a szczelnoÊç brze˝na,

• wysoka odpornoÊç mechaniczna,

• doskona∏a estetyka 
i odpowiednia przeziernoÊç,

• uwalnianie jonów fluoru,

• wysoki stopieƒ adhezji 
do powierzchni podbudowy
Lava oraz do innych materia∏ów
stosowanych w protetyce,

• uniwersalne zastosowanie.
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Naturalna doskona∏oÊç

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dzia∏ Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn 3M, ESPE i Lava sà znakami
Tel.: 0 22 739 60 81 (-80) handlowymi 3M lub 3M ESPE AG.
Fax: 0 22 739 60 05
e-mail: 3mespepl@mmm.com Wyprodukowano w Polsce.
www.3mespe.pl © 3M 2007

Lava™
Korony i Mosty
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