
Tak rychlý.
Tak odolný. Tak jednoduchý.

“Pssst … je to ten nalevo.“

Lava™ Ultimate
CAD/CAM materiál



Snadno frézovatelný, vytvářející 

překrásné, 
elegantní výsledky
Materiál Lava™ Ultimate použijete všude tam, kde 
nyní používáte sklokeramiku … ale s větší jistotou. 

Indikace:

Materiál je indikován pro celé spektrum permanentních, 
adhezivních, jednočlenných protetických náhrad. 

• korunky

• korunky na implantáty

• onlaye

• inlaye

• fazety

Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová 
kategorie materiálu v CAD/CAM stomatologii, pryskyřičná nanokeramika (RNC, Resin Nano Ceramic). 
Nejedná se o kompozit, není to ani samotná keramika. Materiál představuje kombinaci obojího, 
s výraznou převahou keramiky. Náhrady z Lava Ultimate proto vypadají přirozeně, jsou krásně naleštěné 
a odolné proti frakturám a opotřebení. 

Technologie RNC v Lava Ultimate:
• nanokeramické částice (80 % hmotnosti) 

• hluboce tvrzená pryskyřičná matrix 

• patentovaný výrobní proces 

Keramické klastry - 
unikátní opravdová 
nanotechnologie 3M

Vysoce provázaná pryskyřičná matrix 
- patentovaný vytvrzovací proces

ix

Nanokeramické částice zasazené do hluboce 
zpolymerované pryskyřičné matrix



Materiál Lava™ Ultimate CAD/CAM má odlišné vlastnosti než leucitová sklokeramika 
a kompozitní materiály. Tento nový materiál se vyznačuje vyšší pevností v ohybu 
a lomovou houževnatostí – což vede k větší dlouhodobé odolnosti.
Zdroj: 3M ESPE interní data
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Pryskyřičná nanokeramika

Kompozit

Sklokeramika

Tak rychlý
Brilantní estetika 
s dlouhotrvajícím leskem 
• opravdový “chairside” proces 

s vyšší produktivitou 
• materiál se nevypaluje a tak přináší 

značnou časovou úsporu 
• naleštění korunky za necelé 4 minuty 
• rychlé a kvalitní frézování

Pacienti ocení krásnou, přirozeně vypadající 
náhradu … a zhotovenou za jedinou návštěvu. 

Tak odolný
• odolný proti abrazi       
• šetrnější k protiskusu - minimální 

abraze antagonisty 
• snižuje riziko odštípnutí (chippingu) 
• pružný - funguje jako tlumič nárazů, 

optimální pro implantáty 
• minimální úbytek materiálu
• pevnost v ohybu 204 MPa 

Lava Ultimate si po celý čas udrží 
vysoký výkon.

Impozantní trvanlivost a odolnost pryskyřičné 
nanokeramiky vychází z vysoké pevnosti 
v ohybu a lomové houževnatosti materiálu. 

Fraktura korunky zhotovené 
ze sklokeramického materiálu. 
Původní korunka nahrazena 
korunkou vyfrézovanou z CAD/CAM 
materiálu Lava™ Ultimate. 

Vypadá 
přirozeně 
a je odolný.

Před Po

2,2



Tak jednoduchý
Jednoduché vyfrézování 
… a také jednoduchá 
následná práce!
• nevypaluje se 
• snadné úpravy a opravy pomocí 

kompozit používaných v ordinaci 
• snadné cementování - narozdíl 

od sklokeramiky není třeba leptat HF 
• snadná individualizace za pomoci 

kompozitních dobarvovacích systémů 
používaných běžně v ordinaci 

Materiál Lava Ultimate 
přináší nový význam 
slovům „chairside 
produktivita“.

Dokončení práce s nově 
vyfrézovanou náhradou 
Lava Ultimate je otázkou 
několika málo kroků. 

• Nižší riziko rozlomení 
práce při zkoušce díky 
nižší křehkosti

• Velmi snadná úprava bez 
rizika oslabení materiálu

• Jednoduchá příprava pouze se silanem – bez nutnosti leptání kyselinou 
fluorovodíkovou

• Funguje dobře se samoadhezivními a adhezivními cementy. Ideálním cementem 
pro Lava Ultimate jsou cementy z rodiny RelyX™

• Rychlé 
naleštění 
bez nutnosti 
vypalování

1. Zkouška

5. Nasazení4. Cement3. Silanizace

2. Dokončení

Tak přesný

Obrázky z elektronového mikroskopu MOD inlaye zubu 16 vyfrézované v CAD/CAM systému. Materiál 
Lava™ Ultimate CAD/CAM vykazuje menší chipping na okraji náhrady, než jaký vykazuje sklokeramika 
včetně lithium disilikátové. Zdroj: 3M ESPE interní data 

Přesnost okraje jakou 
potřebujete.

Méně křehká povaha materiálu 
Lava Ultimate usnadňuje frézování 
- i v těžko dostupných místech. 
Výsledkem je nepřehlédnutelně 
vyšší kvalita okraje u náhrad 
z CAD/CAM bločků Lava Ultimate. 

Lava™ Ultimate CAD/CAM 
 materiál

Feldspathic sklokeramika Lithium disilikát



Každé doplňkové balení obsahuje 5 bločků jednoho odstínu velikosti 12 nebo 14L.

3M, ESPE, Lava, Paradigm and RelyX 
jsou registrované ochranné známky 
3M nebo 3M Deutschland GmbH.
CEREC, IPS e.max, IPS Empress and 
VITABLOCS nejsou registrované ochranné 
známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH.

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111, 113
Fax: 261 380 110
E-mail: 3MCesko@3M.com
www.3MESPE.cz

Dostupný v osmi odstínech a dvou stupních translucence

HT = vysoká translucence     LT = nízká translucence

Odstín

Translucence
(vysoká nebo nízká)

Lava™ Ultimate pro CEREC® – doplňková balení 

 NÍZKÁ TRANSLUCENCE  VYSOKÁ TRANSLUCENCE

ODSTÍN VELIKOST 12 VELIKOST 14L VELIKOST 12 VELIKOST 14L

Obj. č. Obj. č. Obj. č. Obj. č.

A1 3312A1-LT 3314A1-LT 3312A1-HT 3314A1-HT

A2 3312A2-LT 3314A2-LT 3312A2-HT  3314A2-HT

A3 3312A3-LT 3314A3-LT 3312A3-HT 3314A3-HT

A3.5 3312A3.5-LT 3314A3.5-LT

B1 3312B1-LT 3314B1-LT 3312B1-HT 3314B1-HT

C2 3312C2-LT 3314C2-LT

D2 3312D2-LT 3314D2-LT

Bleach 3312BL-LT 3314BL-LT

K dostání i bločky ve variantě pro použití v systému Lava™

Informace pro objednání

A1 A2 A3 A3.5 B1 C2 D2 Bleach

HT

LT

 www.3MESPE.cz

Lava™ Ultimate – souhrn technických údajů

Lava™ Ultimate

Lomová houževnatost
K1c 2,02

StDev 0,15

Pevnost v ohybu 
MPa 204,00

StDev 19,00

Modulus ohybu 
MPa 12,80

StDev 1,00

Modulus pružnosti (GPa) 
MPa 12,77

StDev 0,99

3-bodový ACTA test úbytku materiálu způsobeného 
opotřebením ve 200k cyklech (mm)

um los 6,3

StDev 0,4

Kompresní odolnost MPa 383

StDev 32

Velikost 
(12 nebo 14 mm)

© 3M 2012
Všechna práva vyhrazena.

Nový CAD/CAM materiál LAVA Ultimate mne velice příjemně překvapil. Na 
okrajovém uzávěru je i pouhým okem vidět hladší frézování, tudíž i vyšší 
přesnost, oproti frézované křemičité keramice. Povrch je velmi snadno a rychle 
leštitelný, nevýhodu vidím pouze v monochromatičnosti materiálu. Díky velké 
houževnatosti preferuji tento materiál na onlaye, endo-korunky a kořenové 
nástavby. 

MUDr. Josef Kunkela 
prezident České společnosti CAD/CAM stomatologie 

Foto: S laskavým svolením Dr. J. Kunkela




