
Pentru a crea adancime de culoare, fara a o schimba nuanta

Opalescent (Luster) si Portelan CCV

Atentie

CCV-3

CCV-1

CCV-4

CCV-2

Similar CCV-3, insa cu o nuanta mai rosiatica

Opalescentul reproduce suprafaþa finã ºi luciu dintelui natural.
O combinaþie unicã de particule cu suprafata fina produce o reflexie selectivã a luminii dând acelaºi 
aspect opalescent observat la dintele natural.
Are culori vii, transparente, luminoase, de aceea nu apare întunecarea la nivelul marginii incizale sau al 
suprafeþei ocluzale. Modificãrile de culoare ale dintelui natural cu vârsta au fost studiate cu atenþie la 
Noritake. 
Oferã o paletã de culori care include ºi nuante specifice dintilor persoanelor varstnice.
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?
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Proprietati
speciale

�

Nuante si aplicatii

LT0
(Luster T0) 

Folosit în general pentru o transparenþã mãritã la marginea incizalã ºi pentru a simula un smalþ foarte 
transparent, care permite observarea dentinei subiacente.

LT0
(Luster T1) 

Eficient în atingerea unei luminozitãþi ca a dintelui natural. 

Tblue
(albastru transparent) 

Folosit în general la restaurãrile pentru tineri la limita incizalã pentru a reproduce un albastru pal, 
transparenþã tinereascã.

Incisal Aureola
(aureola incizala)

Folositã pentru a reproduce efectul halou cauzat de reflexia totalã a luminii la limita incizalã.

Sun Bright
(lumina solara)

Folosit pentru a reproduce culoarea portocalie a smalþului la limita incizalã aºa cum se întâlneºte la vârsta 
medie ºi la vârstnici. Poate realiza ºi nuanþe de portocaliu închis

Creamy Enamel
(smalt cremos)

Folosit pentru a atinge o culoare densã, laptoasa. Se poate folosi ºi în combinaþie cu alte nuanþe de 
Opalescent.

Folosit de obicei la cuspizi ºi creste de smalþ ale molarilor, ºi uneori în zonele adiacente unghiurilor mezio 
sau disto-incizale ale frontalilor cu precãdere pe feþele aproximale 

Creamy White
(alb cremos)

Aqua Blue 1
(albastru marin 1)

Aqua Blue 2
(albastru marin 2)

Mai albastrui decat T Blue. Se recomanda mixarea cu Luster sau Tx.

Mai albastrui decat T Blue si mai gri decat Aqua Blue 1. Se recomanda mixarea cu Luster sau Tx.

Folosit in general pe muchiile incizale si pe suprafetele proximale, pentru a reproduce translucenta 
caracteristica dentitiei persoanelor varstnice.

LT Natural

LT Super Gray Mai gri decat LT Natural. Este util pentru crearea unui efect estetic de contrast cu portelanul translucent. 

LT Yellow
Folosit pentru a reproduce un usor efect de halou, pentru a reproduce o adancime in suprafata central-
ocluzala . Se aplica pe nuanta Mamelon Orange pentru a evita ca nuanta Orange sa transpara.

Când nu se foloseºte Opalescentul:
�Atunci când distanþa dintre vârful capei metalice ºi muchia incizalã a porþelanului este prea micã.
?Atunci când porþelanul nu acoperã în întregime suprafaþa ocluzalã a dintelui.
?Atunci când grosimea porþelanului este foarte micã ºi un exces de transparenþã ar duce la o reflexie excesivã a opacului.
Pentru cazurile enunþate mai sus, ar trebui sã folosiþi smalþ ºi transparent în loc sã folosiþi LP. Veþi obtine un efect natural.

CCV (Cervical Transparent) 

Nuante si aplicatii

Pentru nuante deschise - de la A1 la A3 Pentru nuante inchise - de la A3.5 la A4

Pentru a reproduce suprafetele expuse din 
cauza retractiei gingiilor

Portelan Opalescent (Luster) 
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Exemplu de stratificare

Nuante

LT1 este nuanta de baza a portelanului opalescent. Tblue se aplica pe 
muchia incizala, pentru a obtine o translucenta albastruie a smaltului. 
LT0 se aplica pe muchia incizala, pentru a obtine o translucenta 
superioara.

Utilizati Creamy Enamel pentru a crea aspectul natural al smaltului in 
centrul coroanei. Se foloseste si pe crestele marginale ale fetei linguale.

Exceptand zona cervicala, aplicati Lt1 pe toata suprafata coroanei. 
Aplicati LT1 si LT Yellow pe fata linguala, pentru a crea intensitatea 
cromatica.

Aplicati CCV-1 si CCV-2 pe zona cervicala, pentru a crea o nuanta 
cervicala luminoasa. Apoi, introduceti in cuptor.

Lucrarea finala

LT 0 LT 1 T Blue Aqua
Blue 1

Aqua
Blue 2

LT Natural LT Super 
Gray

LT Yellow Incisal
Aureola

Sun Bright Creamy
Enamel

Creamy
White
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