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Charisma Topaz ONE/Charisma Dimond ONE
Hajlítószilárdság vizsgálata – LMU München, Németország
Az új típusú, egyárnyalatú kompozit tömőanyagok kopásállóságának vizsgálata 

A napi rutin egyszerűsítése érdekében a direkt restaurációknak egy új irányzata alakult ki: létrejöttek az 
egyárnyalatú vagy nagyon szűk árnyalat-tartományú kompozitok. Ezeket az anyagokat a szakemberek 
elsősorban a hátsó régióban található fogak stresszmentes és gyors direkt restaurációjához fejlesztették 
ki. A posterior területre szánt kompozitoknak magas hajlítószilárdsági értékekkel kell rendelkezniük, mivel 
hatalmas rágóerőknek kell ellenállniuk. A posterior régióban mért maximális harapási erő duplája az 

anterior régióban mértnek1. Széles körben ismert, hogy a rezin bázisú tömőanyagok a szájüreg 
körülményei között öregednek2, azaz a hajlítószilárdság, valamint a kompozit rágási terheléssel szemben 
mutatott ellenállása az idő múlásával csökken. Ennek megfelelően alapvető elvárás, hogy a kompozit 
hajlítószilárdsága erős kopási körülmények között is megmaradjon, így elkerülhetővé téve a tömések 
sérüléseinek kockázatát.

Prof. Nicoleta Ilie kutatási eredményei (Ludwig-Maximilians Egyetem München) megerősítik a Charisma 
Diamond és a Charisma Topaz új ONE árnyalatának kivételes hajlítószilárdságát. Mindkét anyag  
magas értékekkel rendelkezik a mesterséges öregítés után is .

Giving a hand to oral health.
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Hajlítószilárdság vizsgálata – LMU München, Németország
Az új típusú, egyárnyalatú kompozit tömőanyagok kopásállóságának 
vizsgálata 

A vizsgálat célja
A tanulmány célja három különböző, egyárnyalatú kompozit hajlítószilárdságának összehasonlítása kezdeti állapotban és 
mesterséges öregítés után.

Módszerek
40 db rúd alakú mintát készítettek (2 x 2 x 18 mm) a következő kompozitok mindegyikéhez: Charisma Diamond ONE 
árnyalat, Charisma Topaz ONE árnyalat (mindkettő: Kulzer GmbH) és Omnichroma (Tokuyama Dental). A polimerizációhoz 
Translux Wave-t (Kulzer GmbH) használtak (> 1000 mW / cm2). Az összes mintát 24 órán át vízben (37 ° C) tárolták.
Az egyes összetett csoportok mintáinak fele ezen felül mesterséges koptatáson esett át 10 000 cikluson át (5 ° C és 55 ° C). 
Ezt követően a hajlítószilárdságot hárompontos hajlítási tesztben határozták meg, majd a mintákat egy univerzális 
tesztgépbe helyezték (Z 2.5, Zwick / Roell). A tesztelés során a mintákat szobahőmérsékleten vízbe merítették és törésig 
terhelték 0,5 mm / perc keresztsebességgel. A  teszt eredményeinek statisztikai összehasonlítására egy- és többutas ANOVA 
és Tukey post-hoc tesztet alkalmaztak (α = 0,05).

Charisma Topaz ONE shade (both Kulzer GmbH) and Omnichroma (Tokuyama Dental). The Translux Wave (Kulzer GmbH) 
was used for light curing (> 1,000 mW/cm2). All specimens were stored in water (37 °C) for 24 h. Half of the specimens of 
each composite group underwent additionally an artificial ageing by 10,000 cycles of thermocycling (5° and 55 °C). 
Afterwards, flexural strength was determined in a three-point-bending test. The samples were placed in a universal testing 
machine (Z 2.5, Zwick/Roell). During testing, the specimens were immersed in water at room temperature and loaded until 
fracture at a crosshead speed of 0.5 mm/min. 
Statistics were calculated using one- and multiple-way ANOVA and Tukey post-hoc test (α = 0.05) to compare the test results. 

Results

A Charisma Diamond- ill. a Charisma Topaz ONE -nal készített restaurációk az öregítés után is nagy ellenállást mutatnak a rágóerőkkel szemben
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Statisztikailag szignifikáns különbség mutatható ki az anyagok között 24 óra elteltével: Charisma Topaz> Charisma Diamond> 
Omnichroma (p <0,001). A mesterséges öregítés után nem találtak statisztikailag szignifikáns különbséget a két Charisma 
kompozit között, de ezek statisztikailag szignifikánsan nagyobb hajlítószilárdsági értékeket mutattak, mint az Omnichroma 
(p <0,001). Az öregítés utáni hajlítószilárdság csökkenése az Omnichroma és a Charisma Topaz esetében statisztikailag 
szignifikáns (p> 0,001), míg a Charisma Diamond nem mutatott statisztikailag szignifikáns csökkenést (p = 0,227).

Következtetés
A Charisma Diamond és a  Charisma Topaz ONE árnyalata szignifikánsan magasabb hajlítószilárdsági értékeket mutatnak, mint 
az Omnichroma.  Az öregedés hatása az elemzett anyagokban eltérő módon nyilvánul meg.

Megjegyzés
A tanulmány ismét megerősíti a Charisma Diamond és a Charisma Topaz magas mechanikai állóképességét, amely világszerte 
számos in vitro és in vivo vizsgálatban bizonyításra lelt az elmúlt évtized során. Az egyárnyalatú restaurációk főként a nagy 
rágóerőnek kitett posterior területen jelennek meg. A restaurációk töréses és repedéses sérüléseinek kockázatát a 
legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, ezért a tömőanyagnak az öregítés után is magas szinten maradó hajlítószilárdsági 
értékkel kell rendelkeznie. A Charisma Diamond és a Charisma Topaz valódi univerzális kompozitok, amelyek minden 
üregosztályhoz és esztétikai igényhez alkalmazhatók. Az új ONE árnyalatok kiegészítik mindkét kompozitot, mert a ONE 
árnyalat minden alapvető restaurációhoz felhasználható úgy, hogy a színválasztás szükségtelenné válik.

Forrás
Prof. Dr. Dipl. Ing. Nicoleta Ilie, Ludwig-Maximilians-University, München, Németország
Ilie, N.: Impact of aging on the flexural strength of novel, experimental resin-based composite restoratives designed  
for high aesthetics. Test report August 7th, 2020. Publikálatlan tesztjelentés. Adatok elérhetőek.
A vizsgálat összefoglalóját és kommentárját, illetve az összes diagramot és címet a Kulzer készítette.
A tesztelt termékek kémiai szempontból teljes mértékben megyegyeznek a Charisma Diamond, illetve a Charisma Topaz 
termékekkel.
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