VITA Easyshade® V
Optimális színmeghatározás, maximális biztonság

VITA Farbkommunikation

Kiadva: 2021.09.

„A fogak színét gazdaságosan meghatározni és továbbítani
csak digitálisan lehet – erre a legjobban VITA Easyshade® V képes.”
Dr. med. dent. Philipp Grohmann (FT)
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VITA Easyshade® V

Abszolút pontos színmeghatározás. Megbízható színhelyreállítás.
VITA Easyshade V olyan digitális színmérő eszköz, amellyel a természetes fogak, valamint a leplezett
kerámia fogpótlások színe precízen, gyorsan és megbízhatóan határozható meg.
VITA Easyshade V segítségére van a fogorvosoknak és fogtechnikusoknak a fogszín meghatározásától
és továbbításától kezdve a helyreállításon át egészen az elkészült fogpótlás színének ellenőrzéséig,
javítva ezzel a folyamatbiztonságot.
VITA Easyshade V

• megbízható, pontos fogszín-meghatározás

az intelligens, objektív mérési technikának köszönhetően

• idő- és költséghatékony színmeghatározás másodpercek alatt
mérési eredmények egy gombnyomásra

• biztonságos anyagválasztás és színhelyreállítás

a pontos és részletes fogszín-információk révén
• fogszín- és képinformációk egyszerű továbbítása
a laborhoz, szoftver vagy alkalmazás segítségével
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VITA Easyshade® V

Egy eszköz. Sokoldalú felhasználás.
VITA Easyshade V hatékonyan és megbízhatóan támogatja a fogorvosi rendelőket és laborokat
• a természetes fogak és leplezett fogpótlások színének meghatározásában
• a megfelelő fogpótlási anyagok optimális kiválasztásában
• a fogfehérítő kezelések profi megtervezésében és ellenőrzésében
• rétegezett kerámia fogpótlások minőségellenőrzésében, a megcélzott fogszínre vonatkozóan
• a rendelő és labor közötti zökkenőmentes kommunikációban
Termékinformáció
• kompakt, ergonomikus kialakítású spektrofotométer intuitívan kezelhető érintőképernyővel
• modern méréstechnika az alapszín és az egyes fogrégiók színének meghatározásához
• eredmények megjelenítése a VITA színszabványokban, valamint fehérített színek kijelzése
az American Dental Association (ADA) szerint
• Lab- és LCh-értékek kijelzése
• Bluetooth illesztőegység a megfelelő szoftverrel és alkalmazással való vezeték nélküli kommunikációhoz
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VITA mobileAssist.
A fogszín mobilos adatátvitelének egyszerű módja.
A praktikus VITA mobileAssist
alkalmazással egyszerűvé és
hatékonnyá válik a fogszín-információk
továbbítása a rendelő és a labor között.
VITA Easyshade V adatai belső Bluetooth
illesztőegység segítségével vezeték
nélkül vihetők át az alkalmazásra,
ott páciens-fotók rendelhetők hozzá
és e-mailben elküldhetők. Minden
releváns fogszín-információ, valamint
a páciensek fotói kényelmesen
továbbíthatók okostelefonon vagy
tableten.

VITA Assist.
Professzionális fogszín-kommunikáció és
-dokumentáció rendelőnek és labornak.
A windows alapú VITA Assist PCszoftverrel professzionális módon
dokumentálhatók és kezelhetők a
fogászati eredmények és fogszíninformációk. VITA Assist lehetővé teszi,
hogy VITA Easyshade V mérési
eredményeit a páciensek digitális fotóiba
integráljuk, illetve kiegészítő
képfeldolgozó eszközöket és sokféle
kommentelési funkciót is kínál. Az egyes
esetek adatainak kezelése és az
információcsere rendelő és labor között az
adatbank segítségével valósítható meg.
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Egy eszköz. Számtalan alkalmazás.

Alapszín meghatározása
természetes fogon.

Átlagszín meghatározása
multikromatikus természetes
fogaknál

Fogrégió színének
meghatározása természetes
fogon, cervikális, centrális és
incizális tartományban.
Legfeljebb 6 frontfog színének
meghatározása fogfehérítő
kezelés tervezéséhez és
ellenőrzéséhez

Fogpótlás színének
meghatározása fogpótlás
készítése közben, valamint a
célszín minőségellenőrzése.
Intraorális színmeghatározás
meglévő kerámia fogpótlásokon

Kommunikáció VITA
mobileAssist App segítségével

Kommunikáció
VITA Assist szoftverrel

6

VITA rendszerek.
A legjobb megoldások a megmunkálás során
• Digitális színmeghatározáshoz használja a VITA Easyshade V-t,

Színmeghatározás

vizuális színmeghatározáshoz pedig pl. a VITA Linearguide
3D-MASTER vagy VITA classical A1–D4 színkulcsot.

• A CAD/CAM-előállításhoz VITA rendkívül esztétikus

CAD/CAMelőállítás

földpátkerámiát, nagyszilárdságú üvegkerámiát,
innovatív hibridkerámiát és cirkónium-dioxidot kínál
Önnek – egyszerűen válassza ki az Ön egyéni igényeinek
legmegfelelőbb anyagmegoldást!

• Földpát- és üvegkerámiánál, ill. cirkónium-dioxidnál használja a

Színbeli
módosítás*

VITA AKZENT Plus festékeket és a VITA LUMEX AC, ill.
VITA VM 11 leplező kerámiát. A hibridkerámiához használjon
VITA AKZENT LC, individualizálás céljára pedig VITA VM LC flow
anyagot.
• A fényre égetést, színrögzítő égetést és/vagy dentin- ill.

Kiégetés*

Polírozás

kristályosító égetést laborban legjobban a VITA VACUMAT 6000 M
prémiumkályhával, rendelőben pedig a kifejezetten szék melletti
ellátásokhoz igazított VITA SMART FIRE prémiumkályhával
végezheti el.
• Szinterégetéshez legideálisabb a VITA ZYRCOMAT 6100 MS
használata.
• Fontos: Hibridkerámia esetén nincs kiégetés!

• A VITA földpátkerámiához használja a szilikátkerámiákhoz alkalmas

polírozó rendszereket (pl. VITA Karat Diamantpolierset).
• A VITA üveg- és hibridkerámiához a VITA SUPRINITY/

VITA ENAMIC polírozó készletek használata a legelőnyösebb.

Rögzítés

• A VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS komponensei

VITA anyagokkal összehangolt, földpát-, üveg- és hibridkerámiából
készült fogpótlások adhezív rögzítésére alkalmas termékek.

* Megjegyzés „Folyamat opcionális lépései/kiégetés“ részhez: A földpát- és hibridkerámia anyagok csiszolás és polírozás után közvetlenül
beilleszthetők. A földpátkerámiára vonatkozóan tehát a folyamat fenti lépései opcionálisak. Elvileg ugyanez érvényes a hibrid kerámiára is,
annál azonban nem szabad kiégetést végezni. Cirkónium-dioxid esetében a szinterégetés megelőzi a karakterizálást/individualizálást.
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Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER® rendszerrel minden természetes fogszín szisztematikusan meghatározható
és teljes egészében helyreállítható.

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni.
Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy
feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt
ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja,
ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel
együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező
eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2021.09
Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti.
A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com
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VITA Easyshade® V a 2006/95/EK, 2004/108/EK és 2011/65/EU irányelveknek megfelelő
CE-jelzéssel van ellátva.

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

