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Natural PRISMATIC DENTIN 
Specjalne materiały do zaawansowanego warstwowania

Masy dentynowe PRISMATIC DENTIN były badane 
przy współpracy z technikiem dentystycznym Nunzio 
Rosa i są idealne do wykonania naturalnych uzupeł-
nień - bardzo estetycznych i doskonale zintegrowa-
nych w jamie ustnej.

Masy PRISMATIC DENTIN, począwszy od młodego 
wieku, przez dorosły do dojrzałego - pozwalają naśla-
dować efekt starzenia zębów w części dentynowej.

Warstwowanie - masy PRISMATIC DENTIN są podzie-
lone w grupach wiekowych zębów: 
MŁODY dla młodych zębów, DOROSŁY dla zębów 
u pacjentów dorosłych, SENIOR dla starszych zębów.

Wszechstronne i wielofunkcyjne masy dentyn  pry-
zmatycznych można użyć do wykonania kompletnej 
części dentyny oraz do charakteryzacji i stosowania 
w klasycznej technice warstwowania.

Materiały PRISMATIC DENTIN są: dostępne dla wszyst-
kich linii Natural Ceramic: HT, LF i ZiR.
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Na schematach kilka przykładów zaawansowanej stratyfikacji
z wykorzystaniem mas i technik  stratyfikacji Natural Prismatic Dentin
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MASTER FLUO  
Wysoce fluorescencyjna masa opakerowa

Specjalna masa Prismatic Dentin 
MASTER FLUO została zaprojekto-
wana we współpracy z technikiem 
dentystycznym  Nunzio Rosa - jest 
optymalna do realizacji naturalnych 
uzupełnień estetycznych  doskonale
 zintegrowanych w jamie ustnej.

Masa MASTER FLUO pozwala Bu-
dować  bazę fluorescencyjną w głę-
bokim „rdzeniu” dentyny, tworzący 
kolor bardzo „gorący” i intensywny, 
typowy dla naturalnych zębów.

na schematach kilka przykładów zaawansowanej stratyfikacji z wykorzystaniem mas
i technik  stratyfikacji Natural Prismatic Dentin
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Prismatic Dentin ADULT 
Masa dentynowa dla dorosłych zębów

Materiał Prismatic Dentin ADULT jest 
optymalny do budowania dorosłych zę-
bów. Charakteryzuje się żywym i ozna-
czonym  kolorem z dobrą jasnością.

Odtwarza aspekty wewnętrzne zęba 
dorosłego, który nie jest już młody, ale 
jeszcze nie stary - z mocno zdefiniowa-
ną chromatycznością - na których można 
odtwarzać efekty indywidualne na przy-
kład charakteryzacje z powodu palenia 
tytoniu,  odbarwienia lub inne cechy.

Prismatic Dentin YOUTH   
Masa dentynowa dla młodych zębów

Materiał Prismatic Dentin YOUTH  jest 
optymalny do budowania młodych zę-
bów, charakteryzuje się niskim nasyce-
niem koloru i wysoką jasnością.

Odzwierciedla „podstawowe” aspekty 
- młody, jasny ząb, z chromatycznością, 
która nie jest decydująca, ale z  bardzo 
wysoką „witalnością” koloru.
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Prismatic Dentin SENIOR 
Masa dentynowa dla zębów starszych 

Prismatic Dentin SENIOR jest optymalna  
o tworzenia starszych zębów – niska ja-
sność, bardzo duża głębia dentyny, niska 
przezierność. Prismatic Dentin SENIOR 
to połączenie wysokiej chromatyczności 
i niskiej jasności.

Odtwarza typowy efekt zęba osoby star-
szej, charakteryzujący się niską opakero-
wością i dużą głębią koloru.

Chromatyczność masy SENIOR jest dość 
wyraźna, ale może być dodatkowo kondy-
cjonowana masą Modifi Dentin i masą Cro-
matizer, które pozwalają na dokładniejszą 
identyfikację dominującego koloru.
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Na zdjęciach przykłady zaawansowanego nakładania z wykorzystaniem mas i techniki
nakładania warstw Natural Prismatic Dentin:
fot. 1A-1B: Prismatic Dentin YOUTH  po pierwszym wypalaniu (1A) i po odbudowie (1B)
fot. 2A-2B: Prismatic Dentin ADULT  po pierwszym wypalaniu (2A) i po uzupełnieniu (2B)
fot. 3A-3B: Prismatic Dentin SENIOR po pierwszym wypalaniu (3A) i po uzupełnieniu (3B)



SPECIAL ENAMEL MASTER 
Specjalny brzeg sieczny

Masa SPECIAL ENAMEL MASTER jasna, 
z ektem perłowym i mlecznym; używana 
ekstensywnie jest idealna do tworzenia 
typowego efektu siecznego młodego 
i jasnego zęba; używana w mniejszości 
do innych, bardziej szarych mas szkliwa, 
pozwala na realizację efektów trójwymia-
rowych w obszarze siecznym.

Special Enamel MASTER pozwala two-
rzyć efekty bardzo estetyczne i / lub 
szczególne. 

Używana tylko na brzegu siecznym, two-
rzy aureolę o kremowym odcieniu o du-
żej wartości związaną z wysoką opale-
scencją

Special Enamel MASTER w odpowied-
nim połączeniu z innym szkliwem o niż-
szej wartości (Smalto Speciale Meteorite, 
Smalto Speciale LuNe) lub o wyższej war-
tości (Smalto S58, Smalto SC57, Smalto 
Speciale FB1) tworzy niestandardowe 
efekty z grą opalescencji i wysoce este-
tycznej jasności.
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Natural Ceramic System to najbardziej kompletna gama 
ceramiki Dentystycznej przygotowanej dla sukcesu Two-
jego laboratorium:
Natural Ceramic System is the most complete range of 
dental ceramics for the success of your laboratory:
DSL pastylki dwukrzemianu litu do prasowania 
DSL pressable lithium silicate ingots
HT Ceramika do stopów tradycyjnych, odpowiednia do 
nakładania warstw na konstrukcji ze stopu i na ceramikę 
tłoczoną
HT ceramic for traditional alloys, suitable for layering on 
alloy frame and pressing full ceramic restorations Cera-
mika
LF do stopów szlachetnych, odpowiednia do nakładania 
warstw na konstrukcji ze stopów i na ceramikę tłoczoną
LF ceramic for universal alloys, suitable for layering and 
pressing both on alloy frame and full ceramic restora-
tions
ZiR Specjalna ceramika do cyrkonu i dwukrzemianu litu 
do warstwowania zarówno na cyrkonie oraz ceramice 
pełnokonturowej ZiR special ceramic for zirconia and 
lithium silicate for layering and pressing both on zirco-
nia frame and full ceramic restorations
STAINS farby uniwersalne w proszku i paście, jasne 
i błyszczące, mocno fluorescencyjne
STAINS universal, bight and glossy, highly fluorescent 
powder and paste stains
GLAZE FX pełna gama materiałów do glazurowania: 
proszek, pasta, pasta fluorescencyjna i spray fluorescen-
cyjny
GLAZE FX a full array of glazing materials: powder, pa-
ste, fluorescent paste and fluorescent spray
MASTER SET Masy koloryzujące dla kolorów spoza skali 
A-D
MASTER SET advanced shades for off-scale colors A-D
MONOWARSTWA The One to oryginalna ceramika - 
monomasa do stopów i cyrkonu
MONO-LAYER The One is the original mono-layer cera-
mic for alloys and zirconia
MICRO-LAYER proszki i specjalne pasty do mikronakła-
dania (gruntowania) na dwukrzemian litu i cyrkon peł-
nokonturowy
MICRO-LAYER special powders and paste for micro-lay-
ering on lithium silicate and full contour zirconia
CRYSTAL kompletny zestaw specjalnych past  cera-
micznych do mikrowarstwowego „malowania” tlenku 
cyrkonu, dwukrzemianu litu i ceramiki na tradycyjnych 
stopach.
CRYSTAL special ceramic pastes for micro-layering on 
zirconia, lithium silicate and traditional alloys-ceramic

Natural Ceramic System: ceramika dentystyczna w stylu 
włoskim
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Nunzio ROSA
TECHNIK DENTYSTYCZNY

Nunzio Rosa, urodzony w Castel-
nuovo Bocca d’Adda (LO), ukoń-
czył kierunek technik dentystycz-
ny w instytut „Enrico Fermi” w Este 
(PD).

Zdobył wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
ceramiki na metalu, a następnie rozwiązaniach 
cyrkonowych oraz badaniach nad zwiększeniem 
wydajności i estetykilicowania prac protetycz-
nych. Uczestniczył przez lata w różnych profesjo-
nalnych  kursach doszkalających prowadzonych 
przez techników światowej sławy, w tym Michela 
Magne, Marca André Leriche, Willi Gellera.

Właściciel laboratorium dentystycznego od 1984 
w Casale di Scodosia (PD), stworzył profesjonalne 
zdigitalizowane laboratorium protetyczne wyspe-
cjalizowane w budowie konstrukcji i ceramiki na 
cyrkonie.

Współpracuje z Tressis Italia w realizacji kursów 
na podstawowym i zaawansowanym poziomie za-
wodowym. Należy do grupy R&D (Badania i Roz-
wój) firmy Tressis Italia, w której prowadzi badania 
w zakresie rozwoju innowacyjnych mas.

PRISMATIC DENTIN
by Nunzio Rosa

Natural
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