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Nacera® Pearl Natural



NACERA® PEARL NATURAL
TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

ü Minden indikációs területre tervezve: szóló monolitikus 
koronától, a komplex szuprakonstrukciókig front és a 
hátsó régióba egyaránt

ü Maximális pontosság, a torzulásmentes alapanyagnak 
köszönhetően

ü Abszolút megbízható, mivel nincs kritikus pozicionálása a 
tömbbe való elhelyezéskor

ü Természethű szín és fényáteresztés az élethű monolit 
pótlásoknak

ü Hajlítószilárdsága  
DIN EN ISO 6872) ≥ 1000 Mpa az incizális 
és ≥ 1200 Mpa a nyaki régióban

KÉSZÍTETTE
Manuel Reikowski, DT

Svájc

TECHNIKAI ADATOK

ü Geometria: Standard 98,3 mm átmérőjű tömbök 16mm 
és 20mm vastagságban

ü 3Y és 5Y anyag összetétel: magas hajlítószilárdság, nagy 
fényáteresztéssel párosítva, amely minden tipusú munkára 
alkalmas (Class 5, Type II, DIN EN ISO 6872)

ü magas fényáteresztésű színátmenetes anyag

ü Elérhető színek: Stellar White, 0M2, 0M3, A1, A2, A3, A3,5, 
B2, C2, D3



A CIRKÓNIUM OXID ESZTÉTIKAI FEJLŐDÉSE

A Doceram Medical Ceramics GmbH bemutatja a legújabb 

fejlesztésű anyagát, amely kiemelkedő tulajdonsága: 

az egyszerű felhasználás és a természethűség.

Az új anyag a könnyű és megbízható feldolgozhatóság mellett a 

természetes foghoz hasonló színátmenetet és fényáteresztést 

kínál. A speciális anyagtulajdonságnak köszönhetően a monoliti-

kus szóló koronától egészen a garantáltan torzulás mentes 

szuprakonstrukciókig terjed a felhasználási területe.

A Nacera® Pearl Natural egy olyan egyedileg gyártott cirkónium 

oxid, mely mechanikai és fotó-optikai tulajdonságai tényleg 

leegyszerűsítik a feldolgozását: 

bárhová elhelyezhetjük a tömbbe, a statikai követelményeknek 

megfelel. A fényáteresztése pedig nem követel semmiféle 

korrekciót a kerámikustól.

NACERA® PEARL NATURAL

Összehasonlítása a hagyományos multi layer cirkon oxidnak (bal oldalon)
a Nacera® Pearl Natural- lal (jobb oldalon)
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