VITA Easyshade® V
Оптимално определяне на цвета, максимална сигурност

Редакция 2021-10

„Ефективно определяне и комуникиране на цвят
е възможно само дигитално – най-добре с VITA Easyshade® V.”
Дентален лекар Philipp Grohmann
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VITA Easyshade® V
Най-прецизно определяне на цвят. Сигурно възпроизвеждане на цвят
VITA Easyshade V е дигитален уред за прецизно, бързо и надеждно измерване на цвета на естествени зъби,
както и на облицовани керамични възстановявания.
VITA Easyshade V е в помощ на денталните лекари и зъботехници от процеса на определяне и комуникация на
цвета на зъба, през възпроизвеждането му, до проверката на цвета на готовото керамично възстановяване,
като по този начин подобрява сигурността на процеса.
VITA Easyshade V

• надеждни, прецизно изчислени цветови информации за зъби
благодарение на интелигентна, обективна измервателна техника

• пестящо време и разходи определяне на цвят в рамките на секунди
чрез получаване на резултати от измерване само с едно натискане на бутон

• сигурно определяне на материал и възпроизвеждане на цвят

посредством точни и детайлни информации за цвета на зъба
• лесно предаване на информация за цвета на зъба и дентални снимки
към лабораторията, благодарение на софтуер или приложения
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VITA Easyshade® V

Един уред. Многостранни възможности за употреба.
VITA Easyshade V предлага на денталните практики и зъботехническите лаборатории ефективна и надеждна помощ при
• прецизното определяне на цвят на естествени зъби и облицовани възстановявания
• оптимален избор на най-подходящ материал за възстановяването
• професионалното планиране и контролиране на избелващи терапии
• проверка на качеството на целевия цвят при наслоени керамични възстановявания
• безпроблемна връзка между денталната практика и зъботехническата лаборатория
Детайли за продукта
• компактен ергономичен спектрофотометър със сензорен дисплей и интуитивно меню
• модерна измервателна техника за определяне на основния цвят и цветовете в отделните зони на зъба
• получаване на резултати в рамките на цветовите стандарти VITA, както и показване на избелени цветове
съгласно American Dental Association (Aмериканска Дентална Асоциация)
• показване на лабораторни и LCh-стойности
• Bluetooth-интерфейс за безжична комуникация с компютърния софтуер и приложенията
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VITA mobileAssist.

Най-лесният начин цветовете да комуникират мобилно.
Благодарение на практичното
приложение VITA mobileAssist,
предаването на информация за цвета на
зъба между клиниката и лабораторията
става лесно и ефективно. Посредством
вътрешния Bluetooth - интерфейс
данните от VITA Easyshade V могат да се
прехвърлят безжично в приложението,
където се комбинират със снимка на
пациента и могат да бъдат изпратени с
електронна поща. Всички важни
информации, относно цветове на зъби и
снимки на пациенти, могат да бъдат
изпращани лесно и удобно чрез мобилни
устройства като смартфони и таблети.

VITA Assist.

Професионална комуникация и документация на цвета на зъба
за клиниката и лабораторията.
Windows-базирания компютърен
софтуер VITA Assist позволява
професионално документиране и
управление на стоматологични находки
и информации за цвета на зъбите.
VITA Assist дава възможност за
интегриране на резултатите от
измерванията на VITA Easyshade V
в цифрови снимки на пациенти и
предлага допълнителни инструменти за
редактиране на изображения, както и
широк спектър от функции за коментари.
С помощта на банката данни можете да
управлявате всеки отделен пациентски
случай и ефективно да обменяте
информация между клиника и
лаборатория.
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Един уред. Безбройни приложения.

Определяне на основния цвят
на естествен зъб

Определяне на осреднен
цвят на мултихроматични
естествени зъби.

Определянена цвят на зона
от естествен зъб за
цервикалната, централната
и инцизалната област.
Определяне цветовете на
до 6 фронтални зъба за
планиране и контрол при
избелване.

Определяне цвета на
възстановяване в процеса на
изработването му и проверка
на качеството на целевия цвят.
Интраорално определяне на
цвят на налични керамични
възстановявания

Комуникация чрез
приложението
VITA mobileAssist Арр
Комуникация чрез
VITA Assist
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VITA системи.
Най-добри решения за процеса на обработване
• За дигитално определяне на цвят използвайте уреда

Определяне
на цвят

VITA Easyshade V, а за визуалното определяне на цвят
примерно VITA Linearguide 3D-MASTER или
VITA classical A1–D4.

• За CAD/CAM изработка имате на разположение

CAD/CAM
производство

високоестетична фелдшпатна керамика,
високоякостна стъклокерамика, иновативна
хибридна керамика и циркониев диоксид от VITA –
просто изберете най-подходящия за Вашия индивидуален
случай материал.
• При фелдшпатна керамика, стъклокерамика и циркониев

Цветова
модификация*

диоксид използвайте оцветителите VITA AKZENT Plus и
облицоващите керамики VITA LUMEX AC, съответно
VITA VM 11. За хибридната керамика използвайте
оцветителите VITA AKZENT LC и за индивидуализиране VITA VM LC flow.
• За изпичане на глазура, на оцветители и/или на дентин, както

провеждане
на печене*

Полиране

и за кристализационно печене в зъботехническата лаборатория,
най-добре използвайте първокласната пещ VITA VACUMAT 6000 M,
а в денталната практика - специално създадената за работа в
кабинет първокласна пещ VITA SMART.FIRE.
• Идеалната опция за синтеровъчно печене е използването
на пещта VITA ZYRCOMAT 6100 MS.
• Указание: При хибридната керамика не се провежда печене.
• За фелдшпатна керамика на VITA употребявайте

подходящите за силикатна керамика полиращи системи
(например VITA Karat Diamantpolierset).
• За VITA стъклокерамиката, както и за хибридната керамика
е най-добре да използвате полиращите комплекти
VITA SUPRINITY/ VITA ENAMIC Polishing Sets.

Фиксиране

• VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS са предназначени за

VITA материали за адхезивно фиксиране на възстановявания
от фелдшпатна, хибридна и стъклокерамика.

* Указание „Optionale Prozessschritte/Brandführung (Oпционални етапи в процеса/управлението на печенето)“: Материалите фелдшпатна
и хибридна керамика могат след изрязване и полиране да бъдат вградени директно. Следователно за фелдшпатната керамика
горепосочените етапи на работа са опционални. Принципно за хибридната керамика важи същото, при което не трябва да се
извършва печене. При циркониевия диоксид преди характеризиране / индивидуализиране се извършва синтеровъчно печене.
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С уникалната VITA SYSTEM 3D-MASTER® всички
естествени цветове на зъби се определят систематично
и се възпроизвеждат изцяло.

Да се има предвид: Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните
за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят се задължава преди употреба да
провери продукта за неговата пригодност за предвидената област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът се обработва в
недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и устройства на
други производители, вследствие на което е възникнала щета. VITA Modulbox не
е задължителна съставна част на продукта. Издаване на тази информация за
потребителя: 2021-10
С издаването на това Ръководство за работа, всички предишни издания губят
своята валидност. Валидната в текущия момент версия ще намерите на електронен
адрес www.vita-zahnfabrik.com
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VITA Easyshade® V има CE обозначение по смисъла на директивата на ЕС 2006/95/
EG, 2004/108/EG und 2011/65/EG.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

