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Celtra® Press

Ficha informativa

Propriedades da cerâmica de silicato de lítio reforçada com óxido de 
zircônio (ZLS)

O que é Celtra® Press? 

Celta Press é uma cerâmica para prensagem disponível 
na forma de pastilhas de 3 g e 6 g. Esta cerâmica foi 
desenvolvida especialmente para a produção indireta de 
restaurações cerâmicas em laboratórios de prótese.  
Celtra Press distingue-se por seu ótimo comportamento de 
fluidez em todos os tipos de restaurações.

Através do processo especial de PowerFire antes da 
aplicação de cerâmica ou glaze, as micro falhas da matriz 

vítrea decorrentes do jateamento/acabamento, são 
“restauradas”. Dessa forma, pode ser assegurada uma alta 
resistência estável de mais de 500 MPa. 

Por meio da colocação de apenas um sprue em pontes, 
a baixa viscosidade e consequentemente boa fluidez da 
cerâmica prensável, bem como um rápido processo de 
desinclusão e jateamento, podem ser alcançados tempos  
de processo mais curtos. 

Propriedades
Celtra Press é uma cerâmica vítrea multifásica constituída 
de uma matriz de vidro e cristais de silicato de lítio com um 
comprimento de cristal de aprox. 1,5 μm e fosfato de lítio em 
escala nanométrica (veja imagens de MEV). Além de Li2O e 
SiO₂, contém cerca de 10 % de dióxido de zircônio (ZrO2), 
que como no caso do Celtra Duo, é totalmente dissolvido na 
fase de vidro, e não está presente na forma cristalina.

Celtra Press distingue-se pela sua alta resistência de 
mais de 500 MPa (após o power-firing) e excelentes 

propriedades de fluidez durante a prensagem. Em conjunto 
com o revestimento recém desenvolvido, forma-se apenas 
uma mínima camada de reação, resultando em uma 
excelente adaptação e um acabamento mais rápido, já que 
se elimina a fase de limpeza com ácido.

Celtra Press pode ser polido com facilidade quando houver 
a necessidade de pequenas correções na boca do paciente. 
Um acabamento posterior em laboratório não é necessário, 
o que em nada compromete a excelente estética.

Dados técnicos sobre Celtra® Press

C.E.T. (25–500 °C): 9,7 *10-⁶ K-¹

Ponto de fusão EW: 820 °C

Temperatura de transição vítrea Tg: 560 °C

Resistência à flexão após o power firing: >500 MPa

Solubilidade química: <30 µg/cm2
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Fixação com o sistema de cimentação Celtra®
Dependendo da indicação, as restaurações Celtra Press 
podem ser cimentadas de forma autoadesiva ou totalmente 
adesiva, ou, tratando-se de coroas, pode-se optar pela 
fixação com cimento de ionômero de vidro. 

Materiais de cimentação adesiva comprovados e 
compatíveis estão disponíveis como parte da oferta de 
produtos Dentsply Sirona. Os materiais de fixação estão 
disponíveis separadamente.

Características estéticas
Celtra Press está disponível na escala de cores A-D 
Classical, com as quais podem ser realizadas quase todas 
as restaurações. As pastilhas são agrupadas nos graus 
de translucidez HT (alta translucidez), MT (translucidez 
média) e LT (baixa translucidez), aos quais são atribuídas 
diferentes indicações: 

 1  
As pastilhas HT estão disponíveis nos níveis de 
brilho I1, I2 e I3. Estas pastilhas possuem uma elevada 
translucidez e são adequados para restaurações tipo 
inlay, onlay e facetas.

2  As pastilhas MT estão disponíveis nas cores 
clássicas A-D. As pastilhas são adequados para 
coroas totalmente anatômicas, coroas parciais e 
pontes de 3 elementos. Em seguida, a restauração é 
individualizada com stains e glaze. Como alternativa, 
também podemos aplicar a cerâmica Celtra Ceram. 

3  As pastilhas LT estão disponíveis nas cores clássicas 
A-D. As pastilhas são adequadas para coroas, coroas 
parciais e pontes de 3 elementos no método cut-back. 
Em seguida, a restauração é revestida com Celtra 
Ceram para se obter uma aparência estética ideal. 

As cores do Celtra Press são ajustadas à cor da dentina 
das cores Vita. Devido à propriedade opalescente da 
vitrocerâmica Celtra Press, a borda incisal ou a região   
da cúspide tem uma aparência bastante natural também 
em restaurações que foram prensadas de forma  
totalmente anatômica. 

Celtra Press é fluorescente; a intensidade da fluorescência 
pode ser intensificada com o uso do sistema de glaze.

Com os pigmentos Celtra, a cor de todas as restaurações 
pode ser individualizada.

Autoadesivo
Totalmente 

adesivo
Ionômero de 

vidro

Inlays E SE -

Onlays E SE -

Coroas SE SE E

Facetas - SE -

Pontes SE SE E

E = Recomendável
SE = Muito recomendável
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Estudos in vitro
Estudos de simulação de mastigação e testes de 
envelhecimento das Universidades de Heidelberg e 
Regensburg, na Alemanha, bem como estudos internos, 
demonstraram que o Celtra Press tem um desempenho no 
mínimo comparável à cerâmica prensável de dissilicato de 
lítio, (LS₂) como por exemplo, o e.max Press.

Estudos in vitro sobre o comportamento ao desgaste 
entre o Celtra Press e um antagonista com esmalte natural 
demonstram que o comportamento à abrasão do Celtra 
Press, bem como da cerâmica prensável LS₂ existente, são 
semelhantes ao esmalte natural.

Filosofia de cor

Os três diferentes graus de translucidez do Celtra Press (HT, 
MT e LT) foram ajustados de tal forma que aqui existe um 
real ajuste de translucidez contínua para todas as cores nos 
graus de translucidez. As imagens da translucidez (página 
seguinte) na dependência das classes de translucidez e da 
série de cores A ilustram isso novamente. Enquanto que na 
vitrocerâmica LS2convencional os graus de translucidez não 
são homogêneos (p.ex., os MTs são mais opacos do que os 
LTs e, p.ex., A3 HT é menos translúcido do que A3 LT), o Celtra 
Press mostra um salto de translucidez independentemente da 
cor selecionada no âmbito do grupo de cores VITA A.

A segunda imagem (página seguinte) mostra o 
agrupamento de todos os níveis de translucidez e 

respectivas cores em comparação à vitrocerâmica LS₂ 
convencional e uma da massa de esmalte do Duceram 
Kiss (S03) e uma da massa de dentina DA3 do Duceram 
Kiss. No âmbito de um grupo de cores (p.ex. grupo A), a 
translucidez diminui (p.ex. de MT A1 – A3), mas mantém 
sempre a mesma diferença em termos da translucidez em 
relação ao próximo grupo de cores (LT A1 – A3) menos 
translúcido. Com esta sistemática fica mais fácil para o 
protético transferir as experiências adquiridas em uma 
classe de cor para uma outra (p.ex., do grupo A para o B, 
C ou D). A diminuição da translucidez no âmbito de um 
grupo de cores (p.ex., grupo A) está condicionada à maior 
cromatização, que também perde translucidez na série de 
envelhecimento de claro para escuro em dentes naturais. 

Portfólio de pastilhas Celtra Press

Tipo de restauração Translucidez Cor Técnica de individualização 
(stains e/ou glaze)

Incisal (inlay, onlay, veneer) HT                           I1        I2        I3 Glaze

Estrutura totalmente anatômica 
(SZ) MT BL2 A1 A2 A3 B1 C1 D2 Stain & Glaze

Técnica de cut-back (FZ) LT BL2 A1 A2 A3 B1 C1 D2 Estrutura Stain & Glaze

SISTEMA DE CORES INTELIGENTE 
Reduz custos de armazenamento e simplifica a seleção de cores
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Microestruturas
O primeiro par de imagens mostra as pastilhas do Celtra 
Press e uma vitrocerâmica LS₂ convencional.

As imagens do microscópio eletrônico de varredura (MEV) 
mostram as diferenças microestruturais da vitrocerâmica 
reforçada com óxido de zircônio em comparação à 
vitrocerâmica convencional. No primeiro par de imagens 
está representado o tamanho do cristal de dissilicato de lítio 
existente na pastilha, ou seja, no estado de fornecimento. 
Podem-se reconhecer nitidamente os cristais menores 

existentes na pastilhas do Celtra Press, o que resulta em 
uma melhor possibilidade de compressibilidade e fluidez 
(menor viscosidade) durante o processo de prensagem. 
Assim fica mais fácil fazer uma prensagem completa de áreas 
finas utilizando apenas um canal de prensagem (sprue).

O segundo par de imagens mostra o tamanho do cristalito 
do dissilicato de lítio na restauração final. Também aqui 
pode-se reconhecer a estrutura menor do cristal do Celtra 
Press, o que resulta em um polimento mais simples e rápido.

A nomenclatura desta cerâmica 
de dissilicato de lítio convencional 
(HT & LT) não é consistente em relação 
à translucidez.

Ao mesmo tempo, uma translucidez 
elevada sem a suficiente opacidade 
deixa os dentes acinzentados.
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Celtra® Press

Microestrutura da pastilha

Pastilha

Microestrutura restauração final

Vitrocerâmica de LS2 convencional
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Celtra® Press Investment
O revestimento Celtra Press Investment especialmente 
desenvolvida para o Celtra Press minimiza a formação 
de uma camada de reação entre o revestimento e a 
restauração prensada. Ao mesmo tempo, ela contribui para 
que a temperatura de prensagem do Celtra Press seja mais 
baixa em comparação às vitrocerâmicas LS2 convencionais 
(ao redor de 50 – 60°C). A combinação do revestimento 

Celtra Press Investment e o Celta Press eliminam o uso de 
ácido de limpeza que contém ácido fluorídrico. Eventuais 
resíduos de camadas de reação existentes podem ser 
removidos simplesmente com jatos de areia, sendo que 
a formação da camada de reação é significativamente 
menor devido à temperatura de prensagem mais baixa e o 
revestimento composto por nitreto de boro. 

No lado esquerdo usou-se apenas jatos de areia na 
desinclusão do sistema Celtra Press / revestimento Celtra 
Press, não havendo nenhuma camada de reação. No lado 
direito todo o sistema de cerâmica prensável de dissilicato 
de lítio convencional, aqui também só se usou jato de areia. 
Aqui podem ser vistos resíduos da camada de reação.
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Descrição

Celtra Ceram é um sistema 
extremamente versátil, utilizado 
especialmente para facetar estruturas 
em cerâmica pura dos mais variados 
materiais, incluindo silicato de lítio 
e óxido de zircônio. O sistema é 
inteligente e expansível para atender 
as diversas necessidades dos 
laboratórios dentários no mundo todo. 
Com o sistema universal Stain&Glaze, 
da Dentsply Sirona, nós oferecemos 
ao moderno laboratório dentário 
uma flexibilidade incomparável e um 
elevado conforto de trabalho.

Celtra Ceram, um material em 
cerâmica de feldspato, reforçado 
com leucita e com baixo ponto de 
fusão, é excelente para facetamento 
e caracterização das estruturas de 
silicato de lítio e de óxido de zircônio. 
O sistema foi otimizado nas estruturas 
fabricadas com o processo de 
prensagem a quente e de Celtra Press, 
um silicato de lítio reforçado com 
óxido de zircônio (SLZ).

Com um coeficiente de expansão 
térmica (CET) de 9,0 × 10-6 K-1 (25–
500°C) e uma temperatura de queima 
de 770 °C (1ª queima de dentina), 
Celtra Ceram também é apropriado 
para estruturas de dissilicato de 
lítio. Para as estruturas de óxido 
de zircônio, é recomendada uma 
temperatura de queima de 780 °C  
(1ª queima de dentina).

Vantagens
Primárias

• Sistema de realização de faceta 
completo e flexível de cerâmica pura 
para estruturas de silicato de lítio e 
de óxido de zircônio.

• Otimizado para adesão nas 
estruturas de Celtra Press, um 
silicato de lítio reforçado com óxido 
de zircônio (SLZ). A queima de 
dentina não é necessária.

• Desempenho excepcional devido a 
uma composição protegida, de base 
de feldspato, que leva a resultados 
robustos, confiáveis e extremamente 
estáveis mesmo depois de várias 
queimas. 

• Alta fidelidade de cor devido à 
possibilidade do uso direto das 
massas (sem misturas separadas).  

Secundárias

• A pigmentação orgânica variada 
das massas de cerâmica individuais 
permite ao protético dentário 
identificar ou diferenciar as 
camadas individuais de cerâmica 
durante a realização da faceta sem 
dificuldade. 

• A granulação fina otimizada das 
massas de dentina e de corte facilita 
a mistura da cerâmica com o fluido 
de modelagem para uma aplicação 
e revestimento descomplicados da 
cerâmica. 

• A massa de correção (correção/
add-on) pode ser queimada 
simultaneamente com Stain&Glaze, 
ou alternativamente também após a 
queima do esmalte/pigmento.

Indicações

• Estruturas de Celtra Press, de 
silicato de lítio reforçado com óxido 
de zircônio (SLZ): 
9,7 x 10-6 K-1 (C.T.E. 25-500 °C)

• Estruturas de dissilicato de lítio: 
10,0 – 10,5 x 10-6 K-1 (25-500 °C)

• Estruturas de óxido de zircônio 
Cercon ht 
10,5 x 10-6 K-1 (25-500 °C)

• Estruturas de óxido de zircônio 
Cercon xt 
10,1 x 10-6 K-1 (25-500 °C)

• Estruturas de óxido de zircônio: 
10,1 – 11,0 x 10-6 K-1 (25-500 °C)

Propriedades físicas

• C.E.T. (25–500 °C): 10,5 × 10-6 K-1

• Resistência à flexão (teste de flexão 
de três pontos): 108 N/mm2

• Dureza Vickers:  5000 N/mm2

• Solubilidade química 28 µg/cm2

Dentsply Sirona Celtra Ceram
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 Celtra Press DeguDent GmbH. Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Alemanha. +49 6181 59-50
Registrado por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633-412 – Pirassununga/SP – CNPJ 31.116.239/0001-55.
Indústria Brasileira – www.dentsplysirona.com – Central de Relacionamento: 0800 771 2226 – Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396. 
Registro ANVISA nº 80196880314 (Celtra Press - Porcelana/Cerâmica Odontológica)

 Conteúdo da embalagem, modo de preparo, condições de  armazenamento, conservação, advertências e precauções: Vide Instruções de Uso.


