
Olası Problemler ve Çözüm Önerileri 
Internal Live Stain 

 
I- Internal Live Stain , External (dış renklendirmede) kullanılabilir mi? 
 -  Internal Live Stain dış renklendirmede kullanılamaz, parlak bir yüzey elde edilemez. Internal Live Stain üzeri  
mutlaka Transpa porselen ile kapatılmalıdır.   
 
II- Internal Live Stain tozları, Dentin Modifier olarak karıştırılabilir mi, Dentin ile karıştırılması, Şeffaf 
yüklemesi sonrası normal pişim işleminden geçmesi mümkün mü? 
- Internal Live Stain, Dentin Modifier olarak kullanılabilir fakat Internal Live Stain likiti kullanılmamalıdır. Pişim 
yapılmayacak porselen ile kullanılamaz. 
 
III- Internal Live Stain  uygulamasından sonra  Transpa porselen kalınlığı ne olmalıdır? 
- Internal Live Stain uygulamasından sonra uygulanacak Transpa porselen kalınlığı yaklaşık olarak 0.3 mm 
olmalıdır. Eğer Dentin ve Şeffaf ilk yüklemesi yapılıyorsa, pişim öncesinde istenilen final kalınlık elde 
edilmelidir, fırınlama sonrasında küçülme olacak doğru miktarda alan kalacaktır.  

 
IV- Internal Live Stain ve External Stain Likitini karıştırabilir miyiz? 
- ILS ve ES Likitlerinin karıştırılması uygun değildir. Çünkü ILS Likiti yağ bazlı, ES Likiti su bazlıdır. 
 
V- Renklendirmeyi daha az efektif (daha belirgin olmayan) şekilde yapmak için uygulama öncesi extra likit 
girişi yapıldığında, renk tonu beklediğimiz şekilde çıkmıyor, fırınlama sonrasında  koyulaşıyor. 
Neden (1) :  Internal Stain ve External Stain çok yüksek renk doygunluğundadır (kroma) çok az ışık yansıtır bu 
sebeple likit girişi ile renk şiddetinin kontrolü zordur. 
-  Noritake ILS Bright tozu (açıcı toz) renk doygunluğunu (kromayı) düşürmek için kullanılır. 
 
VI- Yüzeyin her yerine aynı düzgünlükte uygulama yapmak zordur. 
- Renklendiricinin çok iyi karıştığından emin olun. Eğer gerekli ise bir parça daha likit ilavesi yapılabilir. 
 
VII- Toz Stain içerisindeki tane/ parçaçıklar sebebiyle uygulama yapmak zordur, bunun çözümüne yönelik 
bir yöntem var mıdır? 
- Renklendirici tozu ve likiti karıştırmadan önce, tozu palet üzerine yayınız  ve iri taneleri ezebilmek için ayırınız. 
Eğer  Noritake Internal Stain Paleti kullanırsanız bu ezme işlemi çok kolaydır çünkü ezme işleminin yapılabilmesi 
için cam çubuk vardır. 
 
VI- Renk çok şiddetli 
- Noritake ILS Bright tozu (açıcı toz) renk doygunluğunu (kromayı) düşürmek için kullanılır, renk doygunluğunun 
düşmesi renk şiddetinin düşmesi anlamına gelir. 
Internal Live Stain dentin/şeffaf pişim sonrası üzerine uygulanmasından tercihen opak üzerine uygulanır.  
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