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مالحظة.

ما هو ؟ نظام لحقن سيراميك (برس) الليثيوم دي سيليكات المقوى بالزيركون.
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لما هو؟ لصنع التعويضات الدقيقة كالفينير و االنالي  /االونالي )  ( inlay/onlayباالضافة للتيجان المختلطة و الكاملة
و الجسور ب  3قطع حتى الضاحك الثاني.

مع ماذا؟ نظام حقن السيراميك (برس) يحتوي على انغوت للحقن (برس) بثالث درجات من الشفافية ( ) T/HT/ST
ومقاسين لالنغوت (  , ) L,Sنظام للبواتق  ,مسحوق وسائل لالكساء ( انفستمنت)
باالضافة لمكابس للحقن (برس بالنجر).

 .1مجموعة المواد  /االستخدام

تحديد اللون

دليل تصميم األعمال

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج الشمعي )

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

VITA AMBRIA
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معلومات وبيانات تقنية

)* خطوة عملية اختيارية  :ال تطبق في التغويضات الكاملة تشريحيا

النظام ذو الكفائة العالية

مجموعة المواد /
االستخدام

 . 1مجموعة المواد  /االستخدام

 . 2دليل تصميم األعمال

 . 1مجموعة المواد  /االستخدام  . 2دليل تصميم األعمال

 1.1المفاهيم والطرق المتعددة لبناء التعويضات
تقنية العمل

درجة الشفافية

تقنية التلوين

تقنية تطبيق السيراميك

فينير اطباقي*

فينير

حشوة اينالي

حشوة أونالي

تاج جزئي

تاج أمامي

تاج خلفي

ممكن

جسر(المنطقة األمامية)

 ينصح به



–







جسر(منطقة الضواحك)

ST
Super
Translucent
**



أباتمنت
(كدعامة وسطية)

HT
High
Transluce
nt















تاج اباتمنت

T
Translucent





مجاالت التطبيق









–

–

–

–

–

–

– غير ممكن

*) ان تقنية التطبيق الجزئي للسيراميك غير ممكنة في الفينيير االطباقي
**) ان انغوتات ال  STمتوفرة فقط بالحجم S

تنويه:

المواد المتوفرة :
( )Translucent ( T VITA AMBRIAشاف) :
ان انغوت  Tمناسبة بشكل خاص لصنع التيجان والجسور بثالثة قطع باستخدام اما تقنية تطبيق السيراميك او تقنية
التلوين بالملونات الخارجية ,وذلك بفضل شافيته المنخفضة و مماثلتها و مطابقتها للون الدانتين المطلوب .
( ) High Translucent ( HT VITA AMBRIAعالي الشفافية) :
ان انغوت  HTمخصصة لصنع أعمال االنالي  ,األونالي  ,الفينير و التيجان المختلطة و ذلك بفضل نفوذيتها الضوئية األعلى
و مماثلتها للون المحدد المطابق للمزيج المتناغم بين الدانتين و الحد القاطع (كشفافية) .
( ) Super Translucent ( ST VITA AMBRIAسوبر شفاف) :
إن انغوت ال  STمناسبة بشكل خاص لحشوات اإنالي و األونالي و الفينيير بفضل شفافيتها العالية و خاصية مماثلتها
للون المحيطي حولها .
خبزة و مرحلة (  ( ) Power Glazeالباور غليز ) :
استعمل ( ) VITA AKZENT PLUS GLAZE LT
الصقل والتلميع اليدوي :
استعمال مجموعة فيتا سوبرينيتي ( ( )VITA SUPRINITYللمخابر والعيادات ) االحترافية للصقل األولي و التلميع العالي البريق .
تقنية التلوين بالملونات الخارجية :
استعمال مجموعة فيتا اكزنت بالس ( )VITA AKZENT PLUSللملونات و غليز ( )GLAZE LTوغليز
( )FLUOGLAZE LTو ذلك لعملية انتاج و ضبط اللون و التلميع بالغليز لألعمال المصنوعة من فيتا أمبريا .
تقنية تطبيق السيراميك \ التطبيق الجزئي للسيراميك :
استعمال مجموعة السيراميك فيتا لوميكس ( )VITA LUMEX ACلتقنية تطبيق السيراميك فوق األعمال المصممة
بطريقة االنقاص التشريحي الجزئي (مثال :الكات باك) المصنوعة من فيتا أمبريا.
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مجموعة المواد /
االستخدام

 . 1مجموعة المواد  /االستخدام

 . 2دليل تصميم األعمال

 2.1سير العمل و خطوات عملية و خيارات لصنع التعويضات
خطوات سير العمل في العيادة و المختبر

العيادة

دليل تصميم األعمال

تحديد لون األسنان المطلوب
تحضير األسنان و أخذ الطبعة

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج الشمعي )

تنفيذ النموذج الشمعي

رقميا الكاد  /كام او بالطابعة ثالثية االبعاد

بشكل يدوي

عملية الكسي ( انفستينغ )

مختبر األسنان

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

عملية الحقن (
)PRESSING
ازالة الكاسي  /االنهاء

تقنية تطبيق السيراميك

تقنية الملونات

الصقل و التلميع اليدوي

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تقنية تطبيق السيراميك

الملونات
تقنية
باور غليز

الصقل اليدوي و التلميع
العالي البريق

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

التجربة في الفم
التهيئة و االلصاق

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية

7
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .1مجموعة المواد  /االستخدام العملي  .2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )

 .2دليل تصميم األعمال
 1.2حدود و قياسات التصميم

جسور

تيجان

فينيير
اطباقي

فينيير

اينالي /
اونالي
Inlay /
onlay

تاج جزئي

المنطقة
الخلفية

قاطع /
طاحن

1.0

0.4 – 0.7

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

المقطع
العرضي
للوصلة

–

–

–

أقصى عرض
للدمية

–

–

–

–

–

–

16 mm2

16 mm2

–

–
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تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج الشمعي )

محيطي

1.0

0.3 – 0.6

1.0
عرض
الحجرة

1.5

1.2

1.5

1.2

1.5

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

سن أمامي

سن خلفي

المنطقة
األمامية

–

دليل تصميم األعمال

الحدود الدنيا لسماكات فيتا أمبريا عند تطبيق تقنية الملونات ( القياسات بالميلي متر )

الحدود الدنيا لسماكات فيتا أمبريا لتقنية التطبيق الجزئي للسيراميك ( القياسات بالميلي متر )
جسور

تيجان

فينيير
اطباقي

فينيير

اينالي /
اونالي
\ Inlay
onlay

تاج جزئي

محيطي

–

0.4

–

1.5

1.2

1.5

1.2

1.5

قاطع /
طاحن

–

0.5

–

0.8

0.6

0.8

0.8

0.8

الحدود الدنيا لسماكات فيتا أمبريا

0.4

0.5

0.6

0.8

1

1.1

1.3

1.6

الحدود القصوى لساماكات طبقات
السيراميك لفيتا لومكس AC

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.2

1.4

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

السماكة الكلية لطبقات التعويض

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

2.0

2.5

3.0

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

سن أمامي

سن خلفي

المنطقة
األمامية

المنطقة
الخلفية

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

تنويه:
ــ في تقنية التطبيق الجزئي للسيراميك  ,يتم حقن الهيكل الداعم لشكل السن بشكل منقوص ( جزئي ) ليتم بعدها تطبيق و بناء
سيراميك فيتا لوميكس  ACفوقه العطاء الشكل النهائي و الكامل للسن ( التعويض ).

ــ ال تطبق تقنية بناء و تطبيق السيراميك في الفينير االطباقي و االنالي و االونالي ) .( inlay / onlay

ــ يجب الحرص على تطبيق فيتا لومكس  ACبشكل متجانس حول كامل سطوح التعويض .
ــ مع ذلك  ,يجب ان ال تتجاوز سماكة طبقات فيتا لوميكس  1.5 ACمم ( السماكات مابين  0,7و  1,2هي مثالية ).
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معلومات وبيانات تقنية

ــ ان الهيكل المتين المحقون من فيتا أمبريا يجب ان يشكل ما ال يقل عن  %50من السماكة الكلية للتعويض .

 .1مجموعة المواد  /االستخدام العملي  .2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )

 2.2تصميم التعويضات الكاملة تشريحيا

تصميم تاج خلفي

تصميم تاج أمامي

تنويه:
ــ يجب ان تأخذ الحدود الدنيا للسماكات المخصصة لهذه المادة بعين االعتبار التباعها .
ــ الهدف هو الحصول على سماكات متجانسة من المادة .
مالحظات هامة:
ــ ستجدون المعلومات المخصصة لتحضير األسنان المالئم لتعويضات السيراميك في بروشور ( )Clinical Aspectsرقم 1696
https://t.me/Vita_zahnfabrik_additional_info/29

 3.2تصميم للتعويضات بتقنية التطبيق الجزئي للسيراميك ( كات باك )

تصميم الهيكل لسن أمامي
لتقنية الكات باك

تنويه:
ــ يجب تجنب اجراء الخطوط والزوايا الحادة بشكل عام عند تصميم الهيكل الداعم .
ــ يجب اتباع الحدود الدنيا للسماكات المخصصة للهيكل الداعم .
ــ عند تصميم الهيكل الداعم يجب اتباع شكل السن التشريحي منقوصا .
ــ يجب دعم االرتفاعات و مناطق الحدبات بشكل يالئم تشريح األسنان .
ــ يجب تطبيق السيراميك بسماكات متجانسة وبشكل يغطي كامل المناطق المراد التطبيق عليها .
تنويه هام:
ــ في التعويضات ما فوق الزرعات و حسب مراحل التصنيع  ,قد تتشكل خطوط و زوايا حادة للدعامة ( األباتمنت ) مما قد يؤدي الى كسر في
الهيكل الموضوع فوق الدعامة  .لذلك يجب تجنب أي خطوط و زوايا حادة و و يجب تدويرها .
مثال  :وضع قليل من الشمع على هذه الزوايا قبل مرحلة ( .)scan
مالحظات هامة:
ــ ستجدون المعلومات المخصصة لتحضير األسنان المالئم لتعويضات السيراميك في بروشور ( )Clinical Aspectsرقم 1696
https://t.me/Vita_zahnfabrik_additional_info/29
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .1مجموعة المواد  /االستخدام العملي  .2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )

 4.2تصميم وصالت الجسور

دليل تصميم األعمال

 9مم
منطقة الضواحك
حتى الناب

11مم
منطقة االسنان األمامية

العرض األعظمي لوحدات الجسور في المنطقة األمامية و المنطقة الخلفية .

تنويه هام:
ــ ان عرض الوحدة المسموح للجسور في منطقة األسنان األمامية هو  11مم و في منطقة الضواحك ( من الناب حتى الضاحك الثاني ) هو  9مم
و يجب عدم تعدي هذه الحدود .

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

ارتفاع الوصلة بالشكل األعظمي

ارتفاع الوصلة و عرضها متساويان

تهيئة مؤديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

ــ ان العرض األعظمي المسموح به لوحدات الجسور يختلف بين المنطقة األمامية و الخلفية بسبب اختالف شدة القوى الماضغة بين المنطقتين .

ارتفاع الوصلة أقل من عرضها

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تنويه:
ــ ان ارتفاع سطح الوصلة يكون في أعظم قيمة يمكن الوصول اليها  ( .الشكل ) 1
ــ االرتفاع يجب أن يكون بنفس العرض على األقل  (.الشكل  1و ) 2
ــ يجب تجنب أي حواف او زوايا حادة .
مالحظات هامة:

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ ستجدون المعلومات المخصصة لتحضير األسنان المالئم لتعويضات السيراميك في بروشور Clinical
 )Aspects)https://t.me/Vita_zahnfabrik_additional_info/29رقم 1696

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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12

مجموعة المواد /
االستخدام

.2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية ازالة الكاسي

 .3تهيئة موديل العمل
 1.3تصميم الموديل والدعامات الجبسية

دليل تصميم األعمال

تهيئة موديل العمل والدعامات

الموديل بعد تطبيق 2
مقسي الجبس ()hardener

1

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج الشمعي )

تنويه:
ــ يصنع الموديل المجزأ ( موديل الدعامات ) ليكون مودبل العمل .
ــ يجب ملء التجويفات (أندر كات) عند وجودها.
ــ ينصح بتطبيق مقسي الجبس ( )hardenerلتقسية السطوح وذلك لحماية الدعامات أثناء العمل.

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

ــ يجب أن ال يؤددي تطبيق مقسي الجبس ( )hardenerألي تغيير في أبعاد الدعامات.

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع
طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية

13

.2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية ازالة الكاسي

 2.3تطبيق مادة االسبيسر

تطبق طبقة اضافية على السطوح ما بين 3
التاجية على كال الدعامات الجبسية التاجية

الطبقة الثالثة من االسبيسر كما هو
موضح بالصورة

3

طبقة ثانية من االسبيسر .هذه االجراءات 2
مماثلة في حالة التيجان.

تطبق مادة االسبيسر على الدعامة بحيث 1
تكون أبعد من حواف التحضيرب  1مم

تطبق طبقة ثانية من االسبيسر .تطبق في 2
حاالت الجسور األمامية و الخلفية.

تطبق مادة االسبيسر على الدعامات بحيث 1
تبتعد عن حواف التحضير ب  1مم

طبقة ثانية من االسبيسر.

2

طبقة من االسبيسر .هذه االجراءات تشمل 1
.االنالي و االونالي و التيجان المختلطة.

ـ تنويه:
ـ يجب ان تكون سماكة كل طبقة من االسبيسر بحدود ال .+/-10 μm
ـ في حاالت تعويض فيتا أمبريا فوق دعامات الزرع تتخذ نفس االجراءات المتبعة على الدعامات الجبسية .
روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية : www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/prep":
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مجموعة المواد /
االستخدام

.2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية ازالة الكاسي

 3.3تهيئة األعمال (الشمع) للتعويضات الكاملة تشريحيا

تهيئة موديل العمل
عملية الكسي /عملية الحقن
( تصنيع النموذج الشمعي )
عملية ازالة الكاسي

ختم الحواف في منطقة (المارجن) إلنالي .

دليل تصميم األعمال

تشميع (الشمع) لتاج أمامي بشكل
كامل تشريحيا .

تشميع (الشمع) لتاج خلفي بشكل
كامل تشريحيا .

تشميع (الشمع) إلنالي .

تنويه:
ــ بعد صنع الموديل و تحضير الدعامات الجبسية يتم تهيئة أعمال الشمع (مودبلينغ) على المثال .
ــ قبل عملية الكسي (إنفستمنت) يجب تدعيم نقاط التماس على الشمع .
ــ في حاالت اإلنالي خصوصا يجب الحرص على تحقيق ختم جيد للحواف في مناطق المارجن .

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع
طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية

15

.2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية ازالة الكاسي

 4.3تهيئة األعمال (الشمع) للتعويضات المختلطة  /تقنية الكات باك

التحقق من انقاص موديل الشمع
(كات باك) بواسطة الدليل السيليكوني .

3

2صنع و وضع الدليل السيليكوني
(اندكس) قبل اإلنقاص من الشمع .

2

تشميع لجسر بالشكل الكامل تشريحيا 1

انقاص من الثلث القاطع لموديل الشمع
(كات باك)

2

1

تشميع بشكل تشريحي كامل لفينيير

تنويه:
ــ يتم تشميع العمل بشكل كامل تشريحيا كمرحلة أولى ثم بعدها يتم عمل الكات باك .
ــ يتم االنقاص (كات باك) من الموديل الشمعي فقط من الثلث القاطع .
ــ يجب عدم تصنيع الثلمات القاطعة (الماميلون) بشكل مبالغ به لتجنب الحواف الحادة .
ــ يجب أن تأخذ الحدود الدنيا للسماكت لكال مادتي الحقن (البرس) و السيراميك بعين االعتبار .
تنويه هام:
ــ عند استخدام تقنية التشميع اليدوي يجب استخدام شموع عضوية قابلة لالحتراق بشكل سهل و ال تؤدي لرواسب احتراق حصرا .
ــ يجب التقيد بالحدود الدنيا للسماكات و المقاطع العرضية لوصالت الجسور كما ذكرنا سابقا كما يجب أخذ التقنيات و دواعي االستخدام بعين االعتبار .
ــ يجب ان يكون العمل المنجز بالتشميع دقيقا و خاصة عند حواف التحضير (المارجن) .
ــ ان صنع حواف أطول من الالزم في منطقة المارجن سيؤدي الى مشاكل في االنطباق و زيادة وقت االنهاء بعد مرحلة الحقن (. )PRESSING
ــ للحصول على انطباق (فيتينغ) مثالي في التعويضات الكاملة تشريحيا بعد عمليتي التلوين و الغليز  ,تذكر ان التشميع ( واكس آب ) كمادة ممكن أن
تحدث تغيرا طفيفا بالحجم .
روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/wax :
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مجموعة المواد /
االستخدام

.2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية ازالة الكاسي

 5.3تصميم األعمال بتقنية الكاد/كام
تنويه:

دليل تصميم األعمال

ــ الخطوات عند استخدام تقنية الكاد/كام لتصميم االعمال :
المسح الضوئي للموديل ( . ) model scan
التصميم بواسطة برنامج التصميم .
خراطة أو طباعة التعويضات اما بالشمع الخاص بالخراطة أو بالريزين .
تنويه هام:
ــ يجب التحقق و التأكد من أن الشموع و األكريليك المخصصة للخراطة ( )Millingو األكريليك المخصص للطباعة ()3D Printing

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج الشمعي )

ذات خاصية االحتراق بدون شوائب .
ــ يجب التقيد بحدود السماكات الدنيا و أبعاد المقاطع العرضية للجسور المنصوص عليها سابقا .
ــ عند استخدام األكريليك المخصص للخراطة أو للطباعة يتوجب ما يلي :
يجب تغطية السطوح الخارجية لألكريليك بطبقة رقيقة من الشمع لتفادي عدم تجانس سطوح مادة اإلكساء اثناء اإلحماء األولي ,
و يوصى بتقصير حواف التيجان بمقدار 1ــ 2مم و ختم هذه الحواف بالشمع المخصص لها .

 6.3التوتيد على نظام البواتق (100 )Muffel Systemغ 200 /غ

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

 10مم كحد ادنى

 10مم
كحد ادنى

 16مم
كحد أعلى
 3ــ  8مم

إنالي في بوتقة إكساء 100غ

 10مم كحد أدنى

 10مم
كحد أدنى

 16مم
كحد أعلى

3ــ 8مم
45–60°

 10مم
كحد أدنى

 16مم
كحد أعلى

 10مم
كحد أدنى

 16مم
كحد أعلى

 3ــ  8مم

 3ــ  8مم

فينيير أو تاج أمامي

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

45–60°

45–60°

جسر بثالث قطع

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

 10مم كحد أدنى

 10مم كحد أدنى

تاج خلفي أو أونالي أو تاج جزئي

تنويه:
ــ لتحقيق إنسياب جيد و خال من المشاكل للمادة خالل عملية الحقن  ,يجب أن تكون األوتاد دائما في جهة اإلنسياب
و متصلة بأقوى نقطة من التعويض .
ــ يجب تحقيق مسافة  10مم كحد أدنى ما بين قطع الشمع و حلقة أو اسطوانة البوتقة السيليكونية (. )Silicon Ring

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

ــ يجب عدم تجاوز مسافة الطول األعظمي (قطعة الشمع  +الوتد) وهي  16مم .
ــ يجب توتيد القطع على قاعدة البوتقة بزاوية تتراوح بين  45ــ  ْ 60درجة .
ــ تحقق من عملية التوتيد الصحيحة بمساعدة االسطوانة السيليكونية الشفافة .
تلميح :
ــ إلجراء عملية إكساء أسهل يجب أن يتم توتيد التاج بحيث يكون الوجه الداخلي منه الى األعلى .
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معلومات وبيانات تقنية

روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/sprue :

.2دليل تصميم األعمال  .3تهيئة موديل العمل ( تصنيع النموذج الشمعي )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية ازالة الكاسي

 7.3عملية التوتيد

تثبيت األوتاد
تعويض بسن واحد
قاعدة بوتقة األكساء

100غ و 200غ

200غ
3 øــ 4مم

عرض مقطع وتد الشمع

 3مم كحد أدنى ــ  8مم كحد أعلى

طول الوتد
طول الوتد والتعويض معا
نقطة تثبيت الوتد
بالتعويض أو قطع الشمع

 16مم كحد أعلى

تصميم نقطة تثبيت الوتد

عند تيجان الدعامات (طرفي الجسر)
ال يتم توتيد الدمية

أقوى نقطة من القطعة الشمعية
(النقطة ذات السماكة األكبر)

زاوية تثبيت الوتد مع قطعة الشمع
زاوية تثبيت الوتد على قاعدة البوتقة

تعويض بجسر ثالث قطع

مع محور السن
لبوتقة ال 100غ  80 :ــ  ْ 90لبوتقة ال 200غ  45 :ــ ْ 60
مدورة و محدبة قليال بدون زوايا و حواف حادة

المسافة بين قطع الشمع

 3مم كحد أدنى
 10مم كحد ادنى

المسافة بين القطع و االسطوانة السيليكونية

انغوت  ( Sانغوت قياس صغير)
وزن الشمع
نظام البواتق

حتى  0,75غ كحد أعلى
100غ و 200غ

انغوت ( Lانغوت قياس كبير)
حتى  1,7غ كحد أعلى
فقط 200غ

تنويه هام:
ــ قبل عملية الكسي  ,يجب أن يحسب وزن الشمع ( مع األوتاد ) بعدها نختار نوع انغوت الحقن المناسبة من فيتا أمبريا .
ــ ال يمكن إكساء أنواع مختلفة من التعويضات معا في ذات البوتقة (مثال  :إنالي و تاج ) و ذلك بسبب اختالف نسب المزج لكل نوع
من التعويضات عن اآلخر .
ــ ان كل بوتقة من البواتق ( 100غ و 200غ ) لها دليلها الخاص بالتوتيد .
ــ يجب توتيد القطع في بوتقة ال 200غ بزاوية تتراوح بين  45ــ  , ْ 60أما في بوتقة ال 100غ يجب التوتيد بزاوية ما بين  80ــ . ْ 90
ــ يتم االحتيار المناسب بين البواتق ( 100غ ــ 200غ ) حسب وزن و /أو عدد القطع المراد حقنها .
ــ في حال استخدام فرن  EP 5000من إيفوكالر فيفادينت للحقن يجب االنتباه لما يلي :
في حال الرغبة بحقن قطعة واحدة فقط في البوتقة يجب وضع وتد آخر ( بدون أي قطعة ) في الجهة المقابلة على قاعدة البوتقة لضمان
تفعيل ميزة ( إيقاف الحقن ) عند االنتهاء من الحقن بنجاح في هذا الفرن .
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مجموعة المواد /
االستخدام

.3تهيئة موديل العمل (الشمع )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع

 .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي
 1.4التحكم بعامل التمدد

دليل تصميم األعمال

نسبة تركيز السائل
دواعي االستخدام

نسبة سائل الكاسي ( ) %

نسبة الماء المقطر ( ) %

جسر ثالث قطع

 65ــ 75

 35ــ 25

فينيير  /فينيير اطباقي

 50ــ 60

 50ــ 40

إنالي (سطح واحد  /سطحين)

 35ــ 45

 65ــ 55

إنالي (أنسي ـ اطباقي ـ وحشي) ()MOD

 40ــ 50

 60ــ 50

 85ــ  90كحد أعلى

 15ــ 10

 onlayأونالي

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

تاج

 60ــ 70

 40ــ 30

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

نسب المزج للتراكيز المختلفة لسائل الكاسي
النسب المؤية = نسبة سائل الكاسي  :نسبة الماء المقطر ب مل

30 %

7 :16

14 :32

35 %

8 :15

16 :30

40 %

9 :14

18 :28

45 %

10 :13

20 :26

50 %

11.5 : 11.5

23 :23

55 %

13 :10

26 :20

60 %

14 :9

28 :18

65 %

15 :8

30 :16

70 %

16 :7

32 :14

75 %

17 :6

34 :12

80 %

18.5 : 4.5

37 :9

85 %

19.5 : 3.5

39 :7

90 %

20.5 : 2.5

41 :5

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

25 %

6 :17

12 :34

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

التركيز

100 g

200 g

تنويه:

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

ــ في األسنان األمامية و الضواحك يجب االنتباه الى أن زيادة معدل التمدد ستؤدي الى تحسين في االنطباق ( فيتينغ )
في األسنان المحضرة الصغيرة و الرفيعة .
ــ إن قيم التمدد المجدولة أعاله تعتبر مرجعية  ,ولكن التغيير فيها قابل الحدوث و ذلك تبعا مثال ألنواع التحضير ,
أو نوع و حرارة فرن اإلحماء األولي  ,أو حرارة الحقن إلخ ......
ــ عند استخدام األكريليك ( بديال عن الشمع ) قد تختلف مقادير التمدد عن المجدولة أعاله .

ــ يستعمل  23مل من السائل ( مجموع سائل كاسي و ماء مقطر ) لكل  100غ من بودرة الكاسي .
ــ يستعمل  46مل من السائل ( مجموع سائل كاسي و ماء مقطر ) لكل  200غ من بودرة الكاسي .
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معلومات وبيانات تقنية

تنويه هام:

.3تهيئة موديل العمل (الشمع )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع

 2.4عملية الكسي

امأل الكاسي حتى حواف اسطوانة البوتقة 3 .

اسكب مادة الكاسي بانسياب رفيع وصوال
للتعويضات .

2

قبل عملية الكسي تحقق من وزن الشمع 11
و األوتاد ومن صحة التوتيد .

اضبط المؤقت لمدة  20دقيقة حيث يجب 4
اإللتزام بهذه المدة الزمنية .

تنويه:
ــ تم عمل إجراءات عملية الكسي بمواد إكساء فيتا أمبريا إنفست (  , ) VITA AMBRIA INVESTعند اإلكساء استعمل
نظام البواتق المناسب من فيتا ( . ) VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM
تنويه هام:
ــ يمكن استعمال و بخ مزيل التوتر السطحي على قطع الشمع مما يساعد على انسياب الكاسي و عدم ظهور الفقاعات
بشرط أن يجف مزيل التوتر تماما قبل البدء باإلكساء .
ــ تقيد بحرارة حفظ مواد اإلكساء ما بين  ْ 18و  ْ 25درجة كحد أقصى .
ــ عند مزج وتحريك مادة اإلكساء يجب تجنب استنشاق الغبار المتصاعد  ,استخدم الوقاية بارتداء كمامة أو ماسك .
ــ بالنهاية امأل التجاويف بمادة اإلكساء بواسطة أداة رفيعة ( مثال ريشة ) مع التأكد من عدم أذية الحواف الرقيقة للقطع .
ــ ضع االسطوانة السيليكونية على قاعدة االكساء دون أن تتضرر قطع الشمع .
ــ يجب أن تدخل االسطوانة السيليكونة بدفعها على قاعدة االكساء .
ــ قم بملئ االسطوانة والقاعدة بحذر عبر اهتزاز خفيف حتى حواف االسطوانة العليا .
ــ دع اسطوانة اإلكساء لكي تتصلب بعيدا عن أي اهتزاز .
ــ بعد انتهاء زمن التصلب األولي ( من  20ــ  30دقيقة ) ضع البوتقة في فرن اإلحماء .
تنويه:
ــ للمزيد عن المعلومات التفصيلية عن عملية الكسي الرجاء قراءة تعليمات االستخدام لفيتا أمبريا إنفست
( )VITA AMBRIA INVEST INSTRUCTON FOR USE 920 – 02800
روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/invest :
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عملية الكسي
المدة الزمنية

1ــ مرحلة المزج اليدوي

المزج يدويا ما بين  30 – 20ثانية

2ــ مرحلة المزج اآللي

 60ثانية

دليل تصميم األعمال

العملية

التوضيح
بعد معايرة الكمية المطلوبة من السائل يوضع السائل في وعاء المزج ثم
يضاف إليه مسحوق ( بودرة ) الكاسي و يمزج يدويا بواسطة االسباتوال
الى أن يتشرب المسحوق كامل كمية السائل و يصبح المزيج متجانسا .

يتم المزج لمدة  60ثانية تحت التخلية الهوائية ( فاكيوم ) .

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

يجب التأكد المستمر من سالمة عمل جهاز الفاكيوم .
إن مقدار التخلية الهوائية ( الفاكيوم ) غير الكافي يؤدي الى انطباق
غير دقيق إضافة لظهور فقاعات في الكاسي .

3ــ عملية الكسي
( إنفستنغ )

–

امأل اسطوانة البوتقة بالكاسي ( انفستمنت )  .يستعمل جهاز الهزاز
لمساعدة مادة الكاسي على االنسياب حيث يجب أن يضبط الهزاز على
درجة االهتزاز الخفيف .

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

ان زيادة مقدار االهتزاز بشكل كبير يؤدي الى مزيج غير متجانس
للكاسي و الى ظهور فقاعات و تشققات .

تنويه هام:
ــ المدة الزمنية لوقت العمل هي ما بين  5ــ  9دقائق عندما تكون درجة حرارة الغرفة تقريبيا  ْ 21درجة مؤية ( سيليسيوس ).
ــ تعتمد المدة الزمنية لوقت العمل على درجة الحرارة المحيطة في الغرفة  .الحرارة الزائدة تؤدي الى تقصير هذه المدة ِ.

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع
طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 3.4اإلحماء األولي

أزل الحواف الزائدة من البوتقة بدون ان 3
يدخل أي منها في قناة الحقن .

اضغط إلخراج البوتقة خارج االسطوانة
السيليكونية بحذر .

2

يجب عدم وضع اي من البالنجر او االنغوت !
في فرن اإلحماء .

أزل القاعدة السيليكونية من البوتقة
بحركة دائرية .

1

ضع البوتقة في فرن اإلحماء بحيث تكون 4
فتحة القناة نحو األسفل دون أن تالمس
جدران الفرن .

 1.3.4مراحل عملية الكسي
مراحل عملية الكسي عند استعمال الشمع
العملية

22

المدة الزمنية

التوضيح

1ــ تصلب مادة الكاسي

بين  20دقيقة و  30دقيقة .

أزل اسطوانة و قاعدة السيليكون بعد  20دقيقية .

2ــ وضع البوتقة في فرن اإلحماء

الحد األقصى  30دقيقة من بداية المزج

يجب تسوية سطح قاعدة البوتقة بشكل مستوي مسطح بسكين الجبس .

3ــ اإلحماء األولي للبوتقة

بعد انتهاء التصلب ضعها في فرن اإلحماء

درجة اإلحماء هي  ْ 850درجة  .يجب إحماء الفرن جيدا قبل مدة زمنية جيدة

وقت االنتظار في فرن اإلحماء

بوتقة ال  100غ  50دقيقة على األقل
بوتقة ال  200غ  75دقيقة على األقل

يحتسب بداية وقت االنتظار عند الوصول لدرجة الحرارة العليا وهي  ْ 850د.
في حال وضع أكثر من بوتقة معا في فرن اإلحماء ( ثالث بواتق  100غ ) أو
( بوتقتان  200غ ) أو أكثر يجب زيادة وقت اإلنتظار في فرن اإلحماء
ب  15دقيقة ( لكل بوتقة ) .

مجموعة المواد /
االستخدام
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مراحل عملية الكسي عند استخدام اإلكريل أو الريزين

2ــ وضع البوتقة في فرن اإلحماء

ليس بعد أكثر من  30دقيقة
و عند  ْ 2503درجة.

يجب تسوية سطح قاعدة البوتقة بشكل مستوي مسطح بسكين الجبس .
2

3ــ اإلحماء األولي للبوتقة

لمدة  60دقيقة عند  ْ 250درجة.

حرارة اإلحماء األولي هي  ْ 250درجة كحد أقصى .

4ــ معدل ارتفاع درجة الحرارة

بمعدل  10درجات في الدقيقة .

وصوال الى درجة اإلحماء النهائية وهي  ْ 850درجة .

وقت االنتظار في فرن اإلحماء

بوتقة ال  100غ  50دقيقة على األقل
بوتقة ال  200غ  75دقيقة على األقل

دليل تصميم األعمال

1ــ تصلب مادة الكاسي

على األقل  20دقيقة و ليس اكثر
من  30دقيقة .

أزل اسطوانة و قاعدة السيليكون بعد  20دقيقية .

1

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

العملية

المدة الزمنية

التوضيح

يحتسب بداية وقت االنتظار عند الوصول لدرجة الحرارة العليا وهي  ْ 850د.
في حال وضع أكثر من بوتقة معا في فرن اإلحماء ( ثالث بواتق  100غ ) أو
( بوتقتان  200غ ) أو أكثر يجب زيادة وقت اإلنتظار في فرن اإلحماء
ب  15دقيقة ( لكل بوتقة ) .
!

4

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

تنويه:
ــ إن الخطوات اإلضافية التالية مهمة للتهيئة السليمة لعملية اإلحماء األولي :
أزل عيوب الكاسي في حال وجودها على الوجه السفلي للبوتقة وتسويتها بسكين الجبس بحذر .
التأكد من وضعية البوتقة داخل فرن اإلحماء بحيث تكون قائمة ( بزاوية  90درجة ) .
عند القيام بإحماء عدة بواتق سوية قم بتعليم كل بوتقة بداللة نوع أو لون اإلنغوت المخصصة لها .

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تنويه هام:
ــ عند العمل على بواتق ذات مواد إكساء ( انفستمنت ) مختلفة السرعة يجب ترك الفاصل الزمني المناسب بين كل بوتقة .
ــ يجب وضع البوتقة في فرن اإلحماء خالل فترة تقريبية و هي  20دقيقة .

ــ لتجنب مشاكل اإلحتراق الزائد عند استعمال أنواع اإلكريل أو الريزين  ,يجب وضع البوتقة في فرن اإلحماء على درجة  ْ 250درجة مؤية مع
وقت انتظار ساعة كاملة  ,و بعدها ترفع الحرارة تدريجيا للوصول الى الدرجة النهائية .
ــ يجب عدم وضع بواتق الحقن ( البرس ) مع أي بواتق أخرى لصهر المعادن أو عند وجود أجزاء معدنية للصب أو اللحام داخل الفرن ,
و ذلك تجنبا ألي تصبغات تنتج من أكاسيد المعادن ِ.

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ عند وضع البوتقة في فرن اإلحماء يجب االنتباه الى عدم هبوط درجة حرارة الفرن بشكل كبير .
ــ ان وقت االنتظار في فرن اإلحماء ( هولدينغ تايم ) يبدا بعد إعادة وصول درجة الحرارة الى حدها األعلى و هو  ْ 850درجة مؤية .

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 4.4عملية الحقن

جهز البالنجر البارد و االنغوت الباردة
حسب نوعها و لونها .

3

بعد فتح الفرن ستظهر رسالة إدخال مواد 2
الحقن على الشاشة .

ستظهر درجة الحرارة المطلوبة على
الشاشة حين وصول الفرن اليها.

1

ضع بالنجر الحقن المعد لالستعمال مرة
واحدة داخل البوتقة فوق االنغوت .

6

أدخل االنغوت داخل البوتقة بحيث يكون 5
شعار المنتج لألعلى .

ضع البوتقة الساخنة فوق قاعدة الفرن
في المكان المخصص لها .

4

بعد خروج البوتقة من الفرن ضع البوتقة 8
لتبرد في مكان مناسب .

ابدأ عملية الحقن بالضغط على زر 7 START

المعايير الخاصة بالحقن
بوتقة ال  100غ
تعويضات ألسنان مفردة
تعويض لجسر بثالث قطع
وضع االنغوت و البالنجر المخصص للحقن مرة واحدة

بوتقة ال  200غ

انغوت واحدة قياس صغير ()S
–

انغوت واحدة قياس صغير( )Sأو واحدة قياس كبير()L
انغوت واحدة قياس كبير()L

ضع انغوت بدون إحمائها مسبقا ( باردة )

تنويه:
ــ شغل فرن الحقن (  ) VITA VACUMAT 6000 MPمسبقا إلعطائه الوقت المناسب للوصول الى درجة الحرارة المناسبة للحقن
( إحماء ما قبل الحقن ) أو شغل برنامج الحقن بشكل مسبق و الفرن فارغ ( من دون بوتقة ) .
ــ جهز برنامج الحقن الموافق لقياس الرينغ (البوتقة) و جهز االنغوت المراد حقنها .
ــ أدخل البوتقة الساخنة داخل فرن الحقن الساخن خالل مدة ال تتجاوز ال  30ثانية .
ــ بعد انتهاء الحقن أخرج البوتقة الساخنة مباشرة بعد انتهاء الحقن بواسطة ملقط البواتق و ضعها بعيدا في مكان مناسب لتبرد .
تنويه هام:
ــ ال تعرض البوتقة للتبريد السريع و ال تستعمل الهواء المضغوط بهدف التبريد.
ــ ان االنغوت مصممة لالستخدام مرة واحدة ( ال تعيد حقن االنغوت المحقونة مرة أخرى )
روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية :
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 5.4عملية إزالة الكاسي ( ديفيستينغ )

دليل تصميم األعمال

افصل البوتقة في مكان القطع بواسطة
سكين الجبس .

3

اقطع بالعمق باستخدام القرص حسب
العالم المحدد سابقا .

2

حدد عمق البالنجر داخل البوتقة
باستخدام بالنجر آخر كما في الصورة .

1

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )
عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

النتيجة النهائية بعد الترميل قطع نظيفة 6
خالية من طبقة التفاعل .

ثم طبق الترميل الدقيق إلزالة طبقة التفاعل 5
عن القطع و بضغط  2بار .

طبق عملية الترميل األولي لكشف األوتاد 4
2
باستخدام رمل  50ميكرون و بضغط  4بار

تنويه:
ــ نستخدم أوال لتفريغ البوتقة رمل تحت ضغط  4بار ثم بعدها تحت ضغط  2بار للترميل الناعم و خاصة عند الحواف .
تتم عملية إزالة الكاسي بواسطة رمل أوكسيد األلمينيوم عيار (. (50 µm
ــ أزل طبقة التفاعل بشكل كامل من داخل و خارج القطع  .إن بقاء أجزاء من طبقة التفاعل يؤدي الحقا الى مشاكل في ارتباط
السيراميك فوق القطع المحقونة .

ــ لمنع حدوث أي ضرر عند ترميل القطع و خاصة في منطقة الحواف يجب مراعاة زاوية الترميل ( 45درجة ) و البعد بين فوهة قلم الترميل و
هذه الحواف ( 5-3سم ).

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تنويه هام:
ــ يجب أن تتم عملية الترميل بزاوية مائلة على سطح القطع ( غير عامودية ) .

روابط و فيديوهات تعليمية :

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/devest :

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 6.4إنهاء األعمال الكاملة تشريحيا

3

قص األوتاد بقرص ماسي (دياموند) رفيع 2

قم بإنهاء السطوح و التفاصيل بشكل مناسب 6

5

التعويض (التاج) بعد قص الوتد

أزل ما تبقى من وتد الصب

للقص و اإلنهاء استعمل البيرز المناسبة

1

اضبط االنطباق (فيتينغ) و تأكد من
انهاء نقاط التماس

4

قم بتنظيف سطوح التاج من الغبار
و شظايا اإلنهاء بالبخار

7

روابط و فيديوهات تعليمية :
ـ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليميةwww.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/rework:
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انهاء األعمال المختلطة و التهيئة لتطبيق السيراميك

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

6

قم بترميل القطع برمل أكسيد األلمينيوم 5
 50ميكرون بضغط  2بار كحد أقصى

4

دليل تصميم األعمال

قم بإنهاء و تشذيب القطع و بزوايا
غير حادة قدر المستطاع

3

قم بفحص مقدار الكات باك بواسطة الدليل 2
السيليكوني حيث يقتصر اإلنقاص بالثلث القاطع

قم بإنزال القطع (فيتينغ) و إزالة ما تبقى 1
من أوتاد الحقن

تجنب الماميلون ذات الزوايا الحادة !
و األخاديد العميقة

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تجنب الفصل بين القطع بالقرص الفاصل
منعا لخلق نقاط ضعف قد تؤدي لحدوث كسر

!

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

قم بتنظيف القطع باالستيمر ( البخار )
لتهيئتها للتطبيق الجزئي للسيراميك

التعويضات على الموديل بعد اإلنتهاء
من التشذيب

تنويه:
ــ قم باستخدام البيرز ( سنابل و أقراص ) المخصصة للسيراميك ( أحجار البرد الهيتليس أو الدايموند ذو حبيبات الناعمة )

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

لتجنب اإلحماء الزائد للقطع .
ــ يجب عند استعمال القرص األلماسي (الدايموند) القص بضغط خفيف و استمرارية ترطيب القطع ,قم بقص أوتاد الحقن
بأبعد مسافة عن القطع تجنبا لحدوث الصدوع ( كراكس ).
ــ أزل مادة االسبيسر عن الدعامات الجبسية ثم قم بتنزيل القطع (فيتينغ) بشكل مناسب! .

!

ــ قم بتفقد نقاط التماس و نقاط اإلطباق وقم بتشذيبها إذا لزم األمر .
ــ قم بتشذيب مكان الوتد على القطع بحذر .
تنويه هام:

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

ــ إن استخدام البيرز غير المناسبة و التشذيب بضغط شديد سيؤدي الى إحماء مفرط أو حدوث التصدعات و خاصة عند الحواف .
ــ حاول أن تكون التعديالت على القطع بأقل ما يمكن .
ــ يجب عدم الفصل بين وصالت الجسر بالقرص تجنبا لحدوث بدايات تصدعات تؤدي الى نقاط كسر .
ــ يجب التقيد بالحد األدنى لسماكة الهيكل عند التشذيب و إنهاء القطع .
روابط و فيديوهات تعليمية :
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معلومات وبيانات تقنية

ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/rework :

.3تهيئة مثال العمل ( الشمع )  .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع

 8.4برنامج الباور غليز ( ) Power Glaze
برنامج الباور غليز (  ) Power Glazeل VITA AMBRIA

تنويه:
ــ عند االنتهاء من إزالة اعاقات الدخال – الفيتينغ -ثم التشذيب يمكن تتفذ مرحلة الباور غليز .
ــ إن هذه العملية تطبق على جميع أنواع التعويضات بغض النظر اذا سوف تصقل و تلمع أو يطبق عليها الملونات أو السيراميك في ما بعد .
نقوم بعمل هذه الخبزة بغليز  , VITA AKZENT Plus GLAZE LTو هي ستؤدي الى تنعيم سطوح التعويض بشكل عام و أيضا الى
زيادة في صالبة المادة .
تنويه هام:
ــ يجب عدم ترميل القطع بعد مرحلة البور غليز الن ذلك سيؤدي الى فقدان جزء من صالبة المادة .
ــ يجب االلتزام بمدة التبريد البطيء في برنامج البور غليز.
تنويه:
ــ للمزيد من المعلومات حول درجات الحرارة و برامج الخبز/الحرق الرجاء العودة الى القسم رقم  4.7الموجود في هذا الكتيب .
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  . 5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك

 .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع
 1.5خيارات و طرق عمل التعويضات الكاملة تشريحيا

دليل تصميم األعمال

خطوات و مراحل العمل في العيادة و مختبر األسنان

تحديد و اختيار لون األسنان

العيادة
تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

تحضير األسنان  /أخذ الطبعة
تنفيذ النموذج الشمعي

بشكل يدوي

رقميا في كاد  /كام او بالطابعة ثالثية االبعاد

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

عملية الكسي

إزالة الكاسي  /اإلنهاء

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تقنية الملونات

باور

مختبر األسنان

عملية الحقن

الصقل اليدوي و التلميع العالي النصوعية
غليز

تقنية الملونات

الصقل و التلميع اليدوي

العيادة

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

التهيئة لإللصاق

اإللصاق

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

تنويه:
ــ ان خطوات و مراحل عمل التعويضات الكاملة تشريحيا ( الصقل و التلميع اليدوي و تقنية الملونات )
لتعويضات مصنعة من  VITA AMBRIAحصرا.

معلومات وبيانات تقنية
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 .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  . 5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك

 2.5الصقل اليدوي و التلميع العالي البريق

اختياريا  ,يمكن زيادة بريق اللمعة
باستخدام معجون التلميع

3

للتلميع استعمل قرص التلميع العالي
البريق الناعم

التعويض المصقول بالنتيجة النهائية

2

5

التاج ما بعد الباور غليز

بعدها يتم تنظيف القطعة بالبخار
( الستيمر )

1

4
1

تنويه:
ــ يمكن زيادة البريق و لمعان التعويض بعد خبزة الباور غليز بالصقل اليدوي .
ــ للصقل ما قبل التلميع استعمل القرص الزهري من مجموعة  VITA SUPRINITYللصقل و التلميع بسرعة ما بين  7000ــ rpm 12000
ــ للتلميع العالي البريق استعمل القرص الرمادي من مجموعة  VITA SUPRINITYللصقل و التلميع بسرعة ما بين  4000ــ rpm 8000
تنويه هام:
ــ تجنب اإلحماء الزائد للقطع أثناء الصقل أو التلميع .
ــ تأكد من تطبيق ضغط خفيف و متجانس على القطع أثناء الصقل أو التلميع .
ــ إن تنفيذ مرحلة الباور غليز ما قبل الصقل و التلميع تزيد من ضمان و ديمومة العمل .
تلميحات و نصائح :
ــ لتحقيق بريق أعلى استخدم معجون الدايموند للصقل .
تنويه:
ــ للمعلومات عن إلصاق التعويضات المصنوعة من  VITA AMBRIAالرجاء مراجعة القسم المخصص لاللصاق رقم 8.7
في هذا الكاتالوك .
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  . 5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك

 3.5طريقة التلوين

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

النتيجة بعد الخبز في الفرن

5

دليل تصميم األعمال

استعمل الملونات لضبط اللون من 3
السطح الدهليزي ( باكال ) .....

التعويض الجاهز للعمل على الموديل

2

يتم تخشين السطوح بالترميل ثم إزالة
و تنظيف بقايا الغبار العالقة على السطح

1

ثم ضع الغليزعلى باقي السطوخ

4

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

بشكل بديل يمكن استخدام بخاخ الغليز !
( سبراي ) المنخفض اإلنصهار

تنويه:
ــ تستخدم مجموعة  VITA AKZENT Plusللملونات و الغليز LTفي ضبط اللون و الغليزينغ .

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ يجب تنظيف القطع المحقونة بالبخار ( الستيمر ) إلزالة أي دهون أو غبار عالق غلى األسطح .
ــ للحصول على نتائج دقيقة عند استخدام الملونات كرر العملية بدل عن تسميك أو تكثيف المادة المطبقة .
ــ لترطيب جيد عند استخدام الملونات  ,استخدم سائل  VITA AKZENT Plusعلى السطوح قبل تطبيق الملونات .
تنويه هام:
ــ للتعويضات المصنعة من  VITA AMBRIAو  VITA LUMEX ACيجب استخدام غليز
 ( VITA AKZENT Plus LTإما البودرة أو البخاخ ) .

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

ــ إن استخدام كمية رقيقة من الغليز ستؤدي الى لمعة خفيفة أو غير كافية وبنفس الوقت إن التطبيق المبالغ به بالسماكة ,قديؤدي الى
تشكل فقاعات بعد الخبز .
ــ عند استعمال الغليز البخاخ  ,قم ببخ السطوح بشكل متجانس بحيث تكون بعد الفوهة عن السن ما بين  10ــ  15سم و بضغط متقطع .
ــ تجنب وصول الغليز الى السطوح الداخلية للقطع عند استخدام البخاخ.
ــ إن تأدية خبزة الباور غليز ما قبل الصقل و التلميع تزيد من ضمان و ديمومة العمل .

معلومات وبيانات تقنية
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 .4عملية الكسي  /عملية الحقن  /عملية إزالة الكاسي  . 5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك

 4.5توصيات للتخصيص بالملونات و التلميع بالغليز

تنويه:
ــ ضبط اللون بواسطة الملونات ( الستينينغ )
ل مؤثرات إضافية و لمحاكاة شفافية األسنان الطبيعية في منطقة الحد و الثلث القاطع في األسنان األمامية و منطقة السطح الطاحن
في األسنان الخلفية يمكن استعمال مؤثرات و ملونات  VITA AKZENT Plusـــ . ) ES10 , ES11 , ES12 , ES13 ( EFFECT STAINS
اجراء تلوين االختياري لمناطق الحدبات الكاسبات و الميازيب استعمل مؤثرات  VITA AKZENT Plusـــ . ) ES05 , ES07 ( EFFECT STAINS
لتكثيف لون الصبغة في منطقة جسم السن استخدم مؤثرات مجموعة  VHTA AKZENT Plusــ . CHROMA STAINS

ــ التلميع بالغليز
عند خبز الغليز يمكن استعمال أي نوع من الغليز  LTسواء بودرة  ,معجون أو بخاخ ( سبراي ) .
يستعمل بخاخ الغليز  VITA AKZENT Plusــ  FLUOGLAZE LTلتعزيز الفلوريسنس في التعويض .
يمكن تعبئة مناطق النقص في نقاط التماس باستخدام  VITA AKZENT Plusــ . FINISHING AGENT
يجب إزالة اي بقايا الغليز من داخل السن بواسطة الريشة قبل عملية الخبز .
تنويه:
ــ التعليمات التفصيلية حول ضبط اللون و الغليز موجودة في كاتالوج  VITA AKZENT Plusلتعليمات االستخدام رقم 1925
ــ لمعلومات إضافية حول برامج الخبز يرجى مراجعة قسم اعادة ضبط اللون و الغليز رقم  5.7في هذا الكتيب .
ــ للمعلومات عن إلصاق التعويضات المصنوعة من  VITA AMBRIAالرجاء مراجعة القسم المخصص لاللصاق رقم  8.7في هذا الكاتالوك .
روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/stain :
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع  .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  .7اعادة انتاج اللون  /برامج الخبز

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك
 1.6خطة سير العمل للتعويضات المختلطة

دليل تصميم األعمال

خطوات و مراحل العمل في العيادة و مختبر األسنان

تحديد و اختيار لون األسنان

العيادة
تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

تحضير األسنان  /أخذ الطبعة
تنفيذ النموذج الشمعي

رقميا في كاد  /كام او بالطابعة ثالثية االبعاد

بشكل يدوي

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

عملية الكسي

إزالة الكاسي  /اإلنهاء

مختبر األسنان

عملية الحقن

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

غليزالسيراميك
باورتطبيق
تقنية بناء و

تقنية تطبيق السيراميك

العيادة

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

التهيئة لإللصاق

اإللصاق

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

تنويه:
ــ ان خطوات و مراحل عمل التعويضات الكاملة تشريحيا ( الصقل و التلميع اليدوي و تقنية الملونات )
لتعويضات مصنعة من  VITA AMBRIAحصرا.

معلومات وبيانات تقنية
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 .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع  .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  .7اعادة انتاج اللون  /برامج الخبز

 2.6مثال عن طريقة الكات باك ( التعويضات المختلطة *) لجسر

التعويض بعد الخبزة األولى

التعويض بحالته النهائية بعد تطبيق
و خبز الغليز

3

2
تطبيق السيراميك في مناطق الكات باك
باستخدام مواد ( enamelو(translucency
من سيراميك VITA LUMEX AC

6

5

النتيجة التهائية بعد الخبزة الثانية و
انهاء القطع

الجسر النظيف ما بعد الباور غليز

11

عند الحاجة لتصحيح الشكل قم بتطبيق
السيراميك لخبزة ثانية

4

تعويضات المختلطة :هي جسور او عدة قطع متجانبة منفصلة تحتوي على سن على األقل كت باك
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•

مجموعة المواد /
االستخدام

 .5طريقة التلوين  /الصقل و التلميع  .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  .7اعادة انتاج اللون  /برامج الخبز

 3.6مثال عن طريقة الكات باك ( التعويضات المختلطة ) لفينير

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

الفينيير بعد الخبزة األولى

5

قم بتثبيت الفينيير على حامل قاعدة الخبز
بواسطة معجون VITA Firing Paste

4

دليل تصميم األعمال

3
تطبيق السيراميك في مناطق الكات باك
باستخدام مواد ( enamelو )translucency
من سيراميك VITA LUMEX AC

التعويض بعد االنتهاء من خبزة
الباور غليز

2

قم بانهاء الفيتينغ و الكات باك ثم تنظيف
الفينير ما بعد الحقن

1

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

النتيجة النهائية بعد الصقل و التلميع
العالي النصوعية

6

تنويه:
ــ في تقنية الكات باك  ,تطبق المواد الخاصة بالحدود القاطعة و شفافياتها المختلفة من سيراميك VITA LUMEX AC
على التعويضات المصنوعة من  VITA AMBRIAعند مناطق االنقاص ( الكات باك ) أي الحدود القاطعة و الطاحنة .
ــ يعاد بناء الشكل التشريحي الكامل للسن باستخدام سيراميك . VITA LUMEX AC

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تنويه هام:
ــ في تقنية الكات باك و عند استعمال سيراميك  VITA LUMEX ACال داعي للقيام بخبزة الواش .
ــ يوصى باستعمال سائل البناء  VITA LUMEX AC MODELLING LIQUEDلسيراميك . VITA LUMIX AC
ــ إن تأدية خبزة الباور غليز ما قبل البناء بالسيراميك تزيد من صالبة و قساوة المادة .

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

تنويه:
ــ للمزيد من التفاصيل حول بناء السيراميك الرجاء قراءة دليل استخدام السيراميك الخاص :
VITA LUMEX AC Instructions for Use #10605.
تنصح الشركة دوما بالحصول على احدث نسخة من إصدارات التعليمات.
ــ لمعلومات إضافية حول برامج الخبز يرجى مراجعة قسم اعادة تخصيص اللون و الغليز رقم  5.7في هذا الكتيب .
ــ للمعلومات عن إلصاق التعويضات المصنوعة من  VITA AMBRIAالرجاء مراجعة القسم المخصص لاللصاق رقم 8.7
في هذا الكاتالوك .

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

روابط و فيديوهات تعليمية :
ــ تعلم المزيد بواسطة الفيديوهات التعليمية www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/ambria/all/ifu/veneer :

معلومات وبيانات تقنية
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات والبيانات التقنية

 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز
 1.7إعادة انتاج اللون بتقنية الملونات الخارجية
VITA classical A1-D4 shades 1.1.7

دليل تصميم األعمال

مكونات انتاج اللون للتعويضات الكاملة تشريحيا باستخدام مجموعة VITA AKZENT PLUS

–

A2

A2

–

A3

A3

–

A3,5

A3.5

CS A

A3,5

A4

–

B1

B1

–

B2

B2

–

B3

B3

Incisal:

CS B

B3

B4

ES10,ES11,
ES12,ES13

Individual application:
ES01–ES07

–

C3

C3

CS C

C3

C4

–

D2

D2

–

D3

D3

CS D

D3

D4

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

–

C2

C2

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

–

C1

C1

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

–

A1

A1

EFFECT STAINS

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

CHROMA STAINS

Pellet shade

VITA classical A1-D4
Tooth shade

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 المعلومات والبيانات التقنية.8  برامج الخبز/  إعادة انتاج اللون. 7  طريقة بناء و تطبيق السيراميك.6

VITA SYSTEM 3D-MASTER shades 2.1.7
VITA AKZENT PLUS مكونات انتاج اللون للتعويضات الكاملة تشريحيا باستخدام مجموعة
VITA classical A1-D4
Tooth shade

Pellet shade

CHROMA STAINS

0M1

0M1

–

0M2

0M1

CSM2 + ES01

0M3

0M3

–

1M1

1M1

–

1M2

1M2

–

2L1.5

2M1

CSM2* + CSL*

2L2.5

2M2

CSM3* + CSL*

2M1

2M1

–

2M2

2M2

–

2M3

2M2

CSM3

2R1.5

2M1

CSM2* + CSR*

2R2.5

2M2

CSM3* + CSR*

3L1.5

3M1

CSM2* + CSL*

3L2.5

3M2

CSM3* + CSL*

3M1

3M1

–

3M2

3M2

–

3M3

3M2

CSM3

3R1.5

3M1

CSM2* + CSR*

3R2.5

3M2

CSM3* + CSR*

4L1.5

4M1

CSM2* + CSL* + 1/5CSIO

4L2.5

4M2

CSM3* + CSL* + 1/5CSIO

4M1

4M1

–

4M2

4M2

–

4M3

4M2

CSM3 + 1/5CSIO

4R1.5

4M1

CSM2* + CSR* + 1/5CSIO

4R2.5

4M2

CSM3* + CSR* + 1/5CSIO

EFFECT STAINS

Individual application:
ES01–ES07
Incisal:
ES10,ES11,
ES12,ES13

:تنويه
: ــ للمزيد من التفاصيل و المعلومات حول تخصيص اللون و الغليز يرجى قراءة كتيبي االستعمال
#10375 (VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS) and #1925 (VITA AKZENT Plus).

38

/ مجموعة المواد
االستخدام

 المعلومات والبيانات التقنية.8  برامج الخبز/  إعادة انتاج اللون. 7  طريقة بناء و تطبيق السيراميك.6

دليل تصميم األعمال

 إعادة انتاج اللون بطريقة البناء الجزئي للسيراميك2.7
VITA classical A1-D4 shades 1.2.7

معلومات وبيانات تقنية

/ اعادة انتاج اللون
برامج الخبز

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

/ طريقة التلوين
الصقل والتلميع

عملية الحقن/ عملية الكسي
عملية ازالة الكاسي

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
) الشمعي

VITA AKZENT PLUS مكونات انتاج اللون للتعويضات الكاملة تشريحيا باستخدام مجموعة
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Tooth shade

Pellet shade

VITA LUMEX AC
enamel
material
s

VITA LUMEX AC
translucen
t materials

A1

A1

light

–

A2

A2

light

–

A3

A3

light

–

A3.5

A3,5

medium

A4

A3,5

medium

B1

B1

medium

B2

B2

medium

B3

B3

medium

B4

B3

medium

C1

C1

medium

C2

C2

medium

C3

C3

light

C4

C3

light

D2

D2

medium

D3

D3

medium

D4

D3

medium

INDIVIDUAL
APPLICATION
:
OPAL
TRANSLUCENT
opalneutral
opal-sky
opal-azure

CHROMA STAINS

EFFECT STAINS

–
CS A
–
–
–

TRANSLUCENT
smokywhite lightblonde
misty-rose
sunlight
sunintense
deep-blue
water-drop
foggy-grey

CS B

PEARL
shell

–

–
–
–
CS C
–

CS D

Individual
application:
EFFECTSTAINS
ES01–ES07
Incisal
application:
EFFECT STAINS
ES10, ES11,ES12,
ES13

 المعلومات والبيانات التقنية.8  برامج الخبز/  إعادة انتاج اللون. 7  طريقة بناء و تطبيق السيراميك.6

VITA SYSTEM 3D-MASTER shades 2.2.7
VITA AKZENT PLUS مكونات انتاج اللون للتعويضات الكاملة تشريحيا باستخدام مجموعة
Tooth shade

Pellet shade

VITA LUMEX AC
enamel
material
s

VITA LUMEX AC
translucen
t materials

0M1

0M1

light

–

0M2

0M1

light

CSM2 + ES01

0M3

0M3

light

–

1M1

1M1

light

–

1M2

1M2

light

–

2L1.5

2M1

light

CSM2* + CSL*

2L2.5

2M2

light

2M1

2M1

light

2M2

2M2

light

Individual
application
:

CHROMA STAINS

EFFECT STAINS

CSM3* + CSL*
–
–

ENAMEL
Clea
r
fog

2M3

2M2

light

2R1.5

2M1

light

2R2.5

2M2

light

3L1.5

3M1

medium

3L2.5

3M2

medium

3M1

3M1

light

3M2

3M2

light

3M3

3M2

light

3R1.5

3M1

light

3R2.5

3M2

medium

4L1.5

4M1

light

4L2.5

4M2

light

4M1

4M1

light

4M2

4M2

intense

4M3

4M2

intense

CSM3 + 1/5 CSIO

4R1.5

4M1

light

CSM2*+CSR* +1/5CSIO

4R2.5

4M2

intense

CSM3*+CSR* +1/5CSIO

OPAL
TRANSLUCENT
opalneutral
opal-sky
opal-azure

CSM3
CSM2* + CSR*
CSM3* + CSR*
CSM2* + CSL*
CSM3* + CSL*
–

–
TRANSLUCENT
smokyCSM3
white
lightCSM2* + CSR*
blonde
misty-rose
CSM3* + CSR*
sunlight
sunCSM2*+CSL* +1/5CSIO
intense
CSM3*+CSL* +1/5CSIO
deep-blue
water-dropfoggy-grey
–
PEARL
–
shell

Individual
application:
EFFECTSTAINS
ES01–ES07
Incisal
application:
EFFECT STAINS
ES10, ES11,ES12,
ES13

:تنويه
: ــ للمزيد من التفاصيل حول بناء السيراميك الرجاء قراءة دليل استخدام السيراميك الخاص
VITA LUMEX AC Instructions for Use #10605.
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات والبيانات التقنية

 3.7برامج الحقن
برنامج الحقن لبوتقة ال  100 gفي فرن VITA VACUMAT 6000 MP

Start

Stop

دليل تصميم األعمال

Laboratory

1: Standby

100 g investment ring

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

Temperature

Standby

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

Save

Back

Night program

Process data

Switch off

برنامج الحقن لبوتقة ال  200gفي فرن VITA VACUMAT 6000 MP

Start

Stop

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

Laboratory

1: Standby

200 g investment ring
Temperature

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

Standby

Save

Back

Night program

Process data

Switch off

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

تنويه:
ــ إن هذه البرامج لكل من أنواع اإلنغوت T,HT,ST
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معلومات وبيانات تقنية

تنويه هام:
• معايرة فرن الحقن :
عند الحقن ألول مرة يجب معايرة فرن الحقن و يتم ذلك بوضع شبكة شمع مع التعويض ليتم حقنها معه  ,ان نتيجة الحقن بعدها
ستحدد امكانية تعديل حرارة الفرن و احتمال تكرار العملية للوصول للنتيجة المثلى .
للتفاصيل الكاملة حول المعايرة الرجاء قراءة الجدول المخصص لذلك . Chart No. 10642

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات والبيانات التقنية

 4.7برنامج الباور غليز ( ) POWER GLAZE
برنامج الباور غليز ل VITA AMBRIA

تنويه:
ــ إن خبزة الباور غليز الخاصة يجب أن تطبق على كل تعويض باستخدام غليز . VITA AKZENT Plus GLAZE LT
ــ يجب تطبيق خبزة الباور غليز دائما بغض النظر عن نوع العملية أو التطبيق الذي يليها .
ــ ستؤدي خبزة الباور غليز الى تنعيم سطوح التعويض بشكل عام كما تؤدي الى زيادة صالبة و تماسك المادة حتى تصل القساوة الى (.) mpa 550
تنويه هام:
ــ يجب عدم ترميل القطع بعد عملية الباور غليز فذلك سيؤدي الى فقدان جزء من صالبة المادة .
ــ خالل مدة التبريد البطيء يجب أن تكون فتحة الفرن عند . %75
ــ لتفادي أي تصبغ للقطع داخل الفرن ينصح باستخدام فخارات شكل خاليا النحل و أوتاد البالتينيوم .
ــ يمكن استخدام معجون الخبز الخاص لعمل صينية خاصة لدعم التعويضات عليها .
ضع فقط كمية صغيرة من معجون الخبز على األوتاد لتثبيت التعويضات عليها .
يجب عدم ملء التعويض بالمعجون .

42

مجموعة المواد /
االستخدام

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات والبيانات التقنية
برنامج تقنية التلوين بمجموعة VITA AKZENT Plus

 5.7برامج الملونات الخارجية و الغليز
برامج تقنية التلوين بمجموعة VITA AKZENT Plus

*500

–

1:00

750

5:50

80

0:00

400

Glazing

*500

–

1:00

750

5:50

50

4:00

400

Glaze with
GLAZE LTpowder

*500

–

1:00

750

5:50

50

6:00

400

Glaze with
GLAZE LT spray

*500

–

1:00

750

5:50

50

8:00

400

Glaze with
GLAZE LT Paste

دليل تصميم األعمال

–

–

1:00

700

7:12

80

4:00

400

Setting stains

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

*500

–

2:00

800

7:16

55

4:00

400

PowerGlaze

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

°C

VAC
min

min

approx.
temp.°C

min

°C/min

min

Predry. °C

VITA VACUMAT 6000 M

 6.7برامج تقنية تطبيق السيراميك
برامج التطبيق الجزئي للسيراميك باستخدام مجموعة VITA LUMEX AC

*500

7:12

1:00

755

7:06

50

6:00

400

2. Dentin

–

–

1:00

700

3:45

80

4:00

400

Setting stains

*500

–

1:00

750

4:23

80

0:00

400

Glazing

*500

–

1:00

750

7:00

50

4:00

400

Glaze with
GLAZE LTpowder

*500

–

1:00

750

7:00

50

6:00

400

Glaze with
GLAZE LTspray

*500

–

1:00

750

7:00

50

8:00

400

Glaze with
GLAZE LT Paste

*500

6:30

1:00

725

6:30

50

4:00

400

Correction

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

–

7:12

1:00

760

7:12

50

6:00

400

1. Dentin

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

*500

–

2:00

800

7:16

55

4:00

400

PowerGlaze

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

°C

VAC
min

min

approx.
temp.°C

min

°C/min

min

Predry. °C

VITA VACUMAT 6000 M
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معلومات وبيانات تقنية

)* يوصى بعملية التبريد البطيئ الى الحرارة النهائية المحددة في القسم األخير من البرنامج .
إن نسبة فتحة باب فرن  VITA VACUMAT 6000 Mيجب أن تكون <  % 75و بعد فتح الفرن يجب حماية التعويضات
من أي تيار هوائي أو غبار .

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات والبيانات التقنية

 7.7توصيات حول الخبز/الحرق

تنويه:
ــ عند الخبز /الحرق ال تنصح الشركة باستخدام فخارة السيراميك أو األوتاد العادية  .و في حال استخدامها يجب عدم وضع التعويضات
المصنوعة من  VITA AMBRIAمباشرة عليها بل يفضل استخدام اوتاد البالتينيوم أو استعمال معجون  VITA Firing pasteبحيث ال
يحصل تماس مباشر لهذه التعويضات مع األوتاد أو الفخارة .
ــ في حال استخدام أفران غير أفران  VITAيجب مراعاة ما يلي :
يجب أن تتوفر ميزة التبريد البطيئ في هذه األفران باإلضافة للفاكيوم .
يجب معايرة الفرن قبل استخدام مواد  VITA AMBRIAو ذلك حسب توصيات الشركة المصنعة .
ــ بعد االنتهاء من الخبز يتم إخراج التعويضات المصنوعة من  VITA AMBRIAو تركها لتبرد الى حرارة الغرفة المحيطية .
يجب حماية هذه التعويضات من الغبار كما يجب عدم لمسها بأي جسم أو ملقط في حال ما تزال ساخنة .

تنويه هام:
ــ ينصح عند الخبز استخدام أقراص ( وسادات ) الفايبر و األوتاد البالتينية .
ــ إن درجات الحرارة في برامج الخبز المذكورة سابقا مثالية عند استخدام أفران  VITA VACUMATو بشكل خاص
أفران ( . ) VITA VACUMAT 6000
ــ عند استخدام أفران غير أفران  VITAقد تحتاج تعديالت في الحرارة  -/+ 5cحتى  ( -/+ ْ 10cاو اكثر) لضبط النتيجة المثالية.
تلميحات و نصائح :

ــ لتفادي اللمعان المفرط للغليز أو اي مشاكل بعد الخبز يجب إعادة ضبط حرارة الفرن بشكل دوري .
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7اإللصاق  .8المعلومات والبيانات التقنية

 8.7اإللصاق
 1.8.7توصيات حول اإللصاق

إنالي ,أونالي ,تاج جزئي



–

–

تاج أمامي





تاج خلفي





جسر بثالث قطع





ممكن

دليل تصميم األعمال

فينيير



–

–

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

 ينصح به

VITA AMBRIA

Adhesive
s bonding

Selfadhesive
bonding

Convention
al
bonding

–

– غير ممكن

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

 2.8.7اإلجراءات

 ( Indicationدواعي االستعمال )

فينيير ,إنالي ,أونالي  ,تيجان جزئية  ,تيجان أمامية و خلفية  ,جسر بثالث قطع حتى الضاحك الثاني كدعامة

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

 ( Materialالمادة )

VITA AMBRIA
سيراميك الليثيوم دي سيليكات الزجاجي المقوى بالزيركون

عادي أو ذاتي التصلب و ذلك يعتمد على نوع التعويض و دواعي االستعمال  -راجع الجدول في ألعلى
يجب التمييز بين نوعي الكومبوزيت الالصق ( ذات التصلب الثنائي أو التصلب الضوئي ) :

 ( Type of bondingنوع رابط اإللصاق )

 ( Etchingالتخريش )
 ( Conditioning / silanizingتكييف السطح )

–
بواسطة جل

 hydrofluoric acidلمدة  20ثانية () VITA CERAMICS ETCH

لمدة  60ثانية بمواد مالئمة لالستعمال مع السيراميك الزجاجي .
بمواد الصقة خاصة لالستعمال و الصاق السيراميك الزجاجي .

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

SHADE REPRODUCTION/
FIRING

 ( Bondingاإللصاق )

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

 ( Sandblastingالترميل )

يستعمل الالصق ذات التصلب الثنائي ( ضوئي و كيميائي ) في حاالت التعويضات ذات الجدران
السميكة أو الداكنة أما الالصق ذات التصلب الضوئي يستعمل في حاالت الفينيير و التعويضات الرقيقة
السماكات ( حيث يمكن للضوء النفوذ إليها بسهولة )

معلومات وبيانات تقنية
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 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7اإللصاق  .8المعلومات والبيانات التقنية

 3.8.7خيارات اإللصاق
ــ اإللصاق بواسطة تهيئة السطوح ( ) Adhesive Bonding
في حالة اإللصاق بواسطة تهيئة السطوح  ,يحدث رابط اإللصاق بين مادة اإللصاق و التعويض من جهة و بين هذه المادة
و نسج السن الطبيعي الصلبة من جهة وذلك بواسطة رابط كيميائي أو ميكروميكانيكي لذلك فإن التحضير المتحفظ غير مطلوب
ولحدوث رابط اإللصاق مع نسج السن الطبيعي يستعمل نظام تهيئة السطوح السنية بمواد خاصة على النسج السنية و اعتمادا
على نوع مواد اإللصاق المستخدمة  .إن اإللصاق بتهيئة السطوح يزيد من القساوة الإلجمالية للتعويض بعد اإللصاق .
ــ اإللصاق بواسطة تهيئة السطوح الذاتي التهيئة ( ) Self-Adhesive Bonding
في هذا النوع من اإللصاق ال يتم معالجة سطوح السن الطبيعي بأية مواد وذلك إلحتواء مادة اإللصاق على مواد التخريش
الالزمة ضمنها و هي كافية لتخريش السن الطبيعي فقط و لكن ليس التعويض  ,لذلك للحصول على قوى إلصاقية متجانسة
و مناسبة يفضل تحضير األسنان بشكل متحفظ ألن رابط اإللصاق الكيميائي أو الميكروميكانيكي يتم بشكل جزئي من التعويض .
ــ اإلصاق العادي
يمكن استعمال اإللصاق العادي حصرا في حاالت التيجان فوق األسنان الطبيعية  ,ومن الضروري عندها عمل التحضير
المحافظ و حيث يتم تحضير السن الطبيعي بحيث يتبع تشريح السن و لكن بشكل منقوص مع األخذ بعين االعتبار الحدود
الدنيا لسماكات التعويض  .يعتمد اإللصاق في هذا النوع على التثبيت االحتكاكي ( ميكانيكي ) بين الالصق و كال سطوح
التعويض و السن الطبيعي  .و للحصول على أفضل تثبيت ممكن  ....يجب عمل تحضير متحفظ و بزاوية تحضير تقريبا 6 – 4
درجة لجدران السن المحضر  ,أيضا يجب تطبيق حمض التخريش  VITA Ceramic Etchداخل السن المحضر
لمدة  20ثانية .

 4.8.7تكييف و تهيئة السطوح
ــ تهيئة سطوح التعويض
في البداية لفحص انطباق و مناسبة تعويضات السيليكات السيراميكية على السن الطبيعي يجب عدم استخدام أي معجون يحتوي
على مادة السيليكون بسبب زيت السيليكون الذي يعلق على أسطح التعويض الداخلية و من الصعب إزالته  ,مما يؤدي فيما بعد الى عدم
وصول مواد التهيئة وعدم فاعليتها على هذه األسطح .
أيضا يجب أن تكون سطوح السيراميك نظيفة و خالية من أي شوائب لضمان اتمام عملية تهيئة السطوح بشكل مناسب  ,يمكن
استخدام الكحول لتنظيف التعويضات المجربة في الفم .بعدها يتم تخريش سطوح السيراميك الداخلية بحمض hydrofluoric acid
و لمدة  20ثانية  ,يجب التأكد من وصول التخريش حتى حواف التعويض ,ثم يغسل التعويض بالماء مع دفق من الهواء  .يفضل بعدها
تنظيف التعويض باأللتراسونيك بكحول نسبة  %98لمدة  3 – 1دقائق .
إن استخدام السيالن مهم للحصول على قوة الصاق جيدة .الستخدام السيالن يوصى ما يلي :
قبل وضع السيالن  ,يجب تجفيف السطوح بعد وضع كحول نسبة  , %98إن تجفيف السطح تماما يمهد لعملية وضع سيالن ناجحة
عند وضع السيالن يترك ليتفاعل لمدة دقيقة واحدة ثم يمد لنشره على كامل األسطح بطبقة رقيقة و متجانسة .
عند استعمال السيالن ذات المكون الواحد يجب التأكد من تاريخ الصالحية الموجود قبل االستخدام  ,أما استعمال السيالن الثنائي
المكونات ( المخصص ليمزجا معا ) يضمن مزيجا حديث الصالحية في كل مرة من االستخدام .
يمكن ( ولكن من غير الضروري )استعمال مواد التهيئة السطحية التي تعتمد على التصليب الضوئي عند استعمال كومبوزيت يصلب
ضوئيا  ,ولكن يجب استعمال مواد التهيئة السطحية التي تصلب ضوئيا عند استعمال الكومبوزيت ذات التصلب الثنائي
( ضوئي و كيميائي ) .
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 .6طريقة بناء و تطبيق السيراميك  . 7اإللصاق  .8المعلومات والبيانات التقنية

دليل تصميم األعمال

ــ إجراءات تهيئة أجزاء السن الطبيعي
إن أهم عامل لنجاح اإللصاق بتهيئة األسطح هو خلو هذه األسطح من أي تلوث أو شوائب .
إذا كان باإلمكان  ,يجب تغطية العاج المكشوف ( عند التحضير سابقا ) بكومبوزيت الصق للعاج أو يجب تنظيف العاج قبل
البدء بعملية التهيئة للسطوح  ,و هذا يمكن حدوثه بشكل كامل عن طريق ترميل السطح ببودرة الجليسين أو أكسيد األلمينيوم .
إن استخدام بودرة البيكاربونات لترميل و تنظيف السطح يؤدي الى انقاص رابط اإللصاق في العاج و يجب تجنبها .
بشكل بديل  ,يمكن تنظيف التحضير بواسطة فرشاة دوارة و بإضافة بودرة الخفاف أو معجون البروفيالكسيت الخالي من الفلورايد.

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

ــ إجراءات تقنية اإللصاق بتهيئة األسطح التقليدية
يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة لمادة االلصاق بما يتعلق بخطوات و إجراءات تهيئة االسطح التقليدية !
ــ في حال وجود الميناء الطبيعي  ,يتم التخريش لمدة  30ثانية  ,التنظيف والغسل بالبخ ل  30ثانية ثم التجفيف لمدة  20ثانية .
بعدها يجب ظهور السطح بمظهر أبيض كتيم ( طبشوري )
ــ يوضع مخرش الدنتين التمهيدي( برايمر ) بفرشاة صغيرة لمدة  30ثانية ثم يجفف بالهواء ل  15ثانية .
ــ توضع طبقة من رابط مهيئ السطح لمدة  20ثانية ثم تفرش على كامل السطح بحذر عن طريق الهواء لمدة  5ثوان  ,يجب
ازالة أي زوائد ناتجة ثم يصلب ضوئيا لمدة  60ثانية .

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

ــ اجراءات بخصوص أباتمنت التيتانيوم
يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة بما يتعلق باجراءات تهيئة سطوح التيتانيوم !
اذا كان ترميل السطوح المراد تهيئتها مقبول من ضمن تعليمات الشركة يجب اتباع التعليمات التالية :
ــ أوال يجب حماية كونتور ما حول الحواف ( اللثوية ) واألباتمنت و حماية فتحة قناة البرغي ( بجيل الجليسين مثال )
ــ قم بترميل األسطح باتباع تعليمات و توصيات الشركة المصنعة .
ــ بعدها قم بالتنظيف بتيار البخار ( ستيمر ) أو حمام مائي باأللتراسونيك ثم تجنب التماس مع تلك السطوح مجددا.
ــ تابع خطوات تهيئة السطوح بالمواد الالزمة لمدة  60ثانية  .ثم جفف البقايا الزائدة بالهواء .

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع
طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ إجراءات بخصوص أباتمنت الزيركونيا
يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة بما يتعلق باجراءات تهيئة سطوح الزيركونيا !
ــ قم بتنظيف أبامنت الزيركونيا بالكحول ( داخل الفم ) أو باألسيتون ( خارج الفم )
ــ قم بوضع برايمر الزيركونيا حسب تعليمات الشركة المصنعة .
ــ قم بوضع الالصق حسب تعليمات الشركة المصنعة .

SHADE REPRODUCTION/
FIRING

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات و البيانات التقنية

 .8المعلومات و البيانات التقنية
 1.8بيانات فيزيائية تقنية

approx. 9.4

10-6 · K-1

approx. 400

MPa

)Biaxial strength (after pressing

approx. 550

MPa

)Biaxial strength (after tempering

approx. 30

µg/cm2

دليل تصميم األعمال

القيمة

وحدة القياس

الخواص الفيزيائية
CTE

Solubility

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

 2.8بيانات التركيبات الكيميائية

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

Wt%

المكونات

8–12

)ZrO2 (zirconia

58– 66

)SiO2 (silicon dioxide

12– 16

)Li O (lithium oxide
2

< 10

Pigments

> 10

Various

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

تنويه:
ــ إن القيم التقنية  /الفيزيائية المعطاة هي نتائج نموذجية تم أخذها بعد القيام بتجارب خاصة على عينات و بواسطة
أجهزة القياس داخل الشركة .

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ إن تحضير العينات باستخدام طرق و معدات مختلفة سيؤدي الى ظهور نتائج قياس مختلفة .

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات و البيانات التقنية

 3.8االستخدامات
يمكن استخدام  VITA AMBRIAلكل مايلي :
الفينيير*  ,الفينيير اإلطباقي*
اإلنالي*  ,األونالي* )  ,) onlay ,inlayالتيجان المختلطة *
التيجان في المنطقة األمامية و الخلفية
جسر بثالث قطع في منطقة األسنان األمامية حتى الضاحك الثاني كدعامة
تعويض بتاج واحد فوق أباتمنت الزرع
تعويض جسر بثالث قطع فوق أباتمنت الزرع حتى الضاحك الثاني كدعامة
تعويض لسن واحد كأباتمنت ثانية (ما تحت التاج النهائي) فوق أباتمنت الزرع
تاج أباتمنت واحد في منطقة األسنان األمامية و الخلفية
* إلصاق بتهيئة السطوح الكيميائي حصرا ) ( adhesive

 4.8مضادات االستخدام
مضادات االستخدام
عند العناية الفموية السيئة
في حاالت التحضير السيئ أو غير الكافي
عند غياب النسج السنية الداعمة ( سن ذو جدران غير صلبة )
عندما تكون السماكات المتاحة قليلة
عند المرضى من لديهم حركات مفرطة أو غير طبيعية في الفك ( كمرضى الصرير)
تعويض أسنان غير حية عند مرضى لديهم حركات مفرطة أو غير طبيعية في الفك
التيجان بقناة لبية محضرة ( تاج ببوست لبي )
الجسور في منطقة األسنان الخلفية ( المولرز )
جسور بأكثر من ثالث قطع
جسور اإلنالي  /جسر ميريالند
الجسور المجنحة ( ذات دمية معلقة بدعامة واحدة )
عند المرضى من لديهم حساسية ألي من مواد المكونات
استخدام اإللصاق العادي أو الذاتي التهيئة ( سيلف أدهيسيف ) لإلنالي,األونالي,التيجان المختلطة,الفينييرز و الفينير اإلطباقي
اإللصاق المؤقت لألسنان

تنويه هام:
ــ ال يمكن ضمان سير العمل بنتائج ناجحة ب  VITA AMBRIAفي الحاالت التالية :
عند محاولة حقن أكثر من انغوت واحدة في نفس البوتقة .
عند استعمال و تطبيق سيراميك غير مناسب ل  VITA AMBRIAأو حرارة خبزه أكبر من 770ْ c
عند تجاوز حدود السماكات و ثخانة الوصالت المنصوص عليها و المذكورة سابقا .
 VITA AMBRIAغير مناسبة للحقن فوق هياكل الزيركون أو المعدن .
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 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات و البيانات التقنية

 5.8تعليمات عامة
تنويه:

دليل تصميم األعمال

ــ الرجاء تفقد التغليف عند استالم المواد مباشرة و التأكد من سالمة المواد .
ــ يجب أن يكون التغليف محكم الختم .
ــ إن كلتا عالمتي الشركة المصنعة  VITA Zahnfabrikو شعار جودة المواصفات  CEيجب أن تكونا ظاهرتين على التغليف .
تنويه هام:
ــ الرجاء قراءة كتيب تعليمات اإلستخدام بشكل دقيق قبل فتح و استعمال االنغوت لما يحويه هذا الكتيب من معلومات هامة لسالمتك
وسالمة المريض .
ــ يجب استخدام انغوتات  VITA AMBRIAللحقن في صناعة األسنان و اتباع التعليمات المذكورة في الكتيب كما ذكرت .

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

تنويه:
ــ األخطار :
يمكنك الحصول على المعلومات حول تقارير الحوادث و الحاالت المتعلقة بالمواد الطبية  ,األخطار العامة المتعلقة بالمعالجات
السنية  ,األخطار المتبقية  ,و كما ذكر سابقا تقرير مصغر عن شروط السالمة السريرية على الموقع التالي :
 www.zahnfabrik.com/service_risksأو بواسطة ( سكان ) للكود التالي او النقر عليه في نسخة .PDF

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع
طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

تنويه:
يجب حفظ  VITA AMBRIAداخل علبها األصلية و في مكان جاف .
يوجد على علبة المنتج رسوم توضيحية تدل على احتوائها بعض المواد الخطرة ,فعند االنتهاء يجب التخلص منها على هذا
األساس ( كنفايات خطرة ).
أما المواد القابلة إلعادة التدوير ( األوراق و البالستيك ) فيجب أيضا التخلص منها وفق نظام إعادة التدوير المناسب .
يجب تنظيف مواد المنتجات الملوثة قبل التخلص منها في النفايات و ذلك حسب قوانين البلد أو اإلقليم المتواجد به .
يجب ان يكون المنتج نظيفا قبل أو أثناء استعماله ( مثال عند عملية الحقن )

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات و البيانات التقنية

 6.8تفسير الرموز
ر
الشكة المصنعة
VITA Zahnfabrik
بيانات التصنيع

جهاز طبي

Rx only

ن
للمتخصصي فقط

تاريخ الصالحية

راجع تعليمات االستخدام

رقم المنتج

الحدود الحرارية

رقم دفعة االنتاج

تحفظ في مكان جاف

ال يعاد استخدامها

 7.8السالمة أثناء العمل و حماية الصحة
السالمة أثناء العمل و
حماية الصحة

• أثناء العمل يجب ارتداء النظارات الواقية و القفازات و المالبس الواقية المناسبة
• يجب انجاز األعمال بوجود جهاز شفط الغبار حصرا
• يجب ارتداء قناع حماية الفم أو الكمامة أثناء العمل
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 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات و البيانات التقنية

 8.8بيانات السالمة العامة
VITA AMBRIA INVEST P

هام

دليل تصميم األعمال

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

يحتوي على كوارتز و كريستواوباليت .
يحدث ضرر في الرئتين عند االستنشاق على المدى الطويل أو المتكرر .
يجب عدم استنشاق غبار المادة .
في حال اإلصابة بتوعك  ,اتصل بالطبيب .
يجب التخلص من فضالت و بقايا المادة وفق القونين المنصوص عليها .

خطر
– GLAZE LT Spray
– FLUO GLAZE LT Spray

عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

VITA Firing Paste

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

VITA AKZENT PLUS:

ــ بخاخ سريع و شديد االشتعال يحتوي على أيروسول و غليز للسيراميك .
ــ لالستعماالت السنية فقط  .غير مخصص لالستعمال الداخل فموي .
رج االسطوانة جيدا قبل االستعمال  .االسطوانة مضغوطة .
االسطوانة قد تنفجر عند االحماء  .ال تثقبها و ال تعرضها للحرارة.
يجب حماية االسطوانة من ضوء الشمس المباشر و عدم تعريضها
لحرارة فوق ال  50درجة مئوية .
يجب عدم ثقبها أو حرقها حتى لو بعد انتهائها .
ال تبخ خالل أو على اللهب أو األسطح المتوهجة .
يجب حفظها بعيدا عن مصادر االحتراق أو االشتعال  .عدم التدخين .
ــ باختصار يجب حفظها بعيدا عن كل مصادر الحرارة أو االشتعال أو النار
و السطوح الحارة و الملتهبة .

خطر صحي  /تحذير

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

ــ قد يسبب السرطان عند االستنشاق  .يسبب حكة جلدية .
لالستخدام التجاري فقط .
ــ ضع واقيات العينين و الفم و الوجه ,ارتدي قفازات لأليدي و مالبس الحماية .
استخدم وسائل و أدوات الحماية الشخصية المطلوبة.
ــ تحتاج الثياب الواقية الى معاملة خاصة حيث يجب غسلها قبل اعادة ارتدائها .
ــ تخلص من فضالت و بقايا المادة وفقا للقوانين المنصوص عليها إقليميا أو
دوليا أو حسب قوانين البالد للمستخدم .
انتبه  :إن الغبار الخطير يتشكل عند
تفتيته في مرحلته الجافة أي ما بعد الخبز في الفرن .

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

تنويه:
ــ يمكنك الحصول على معلوملت اضافية في صفحات معلومات السالمة المطابقة :
()The corresponding safety data sheets
التي يمكن الحصول عليها عبر :

أو عبر fax at (+49) 7761 562-233.

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز
معلومات وبيانات تقنية
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 المعلومات و البيانات التقنية.8  برامج الخبز/  إعادة انتاج اللون.7

 معلومات توافق االنغوت مع دليل األلوان9.8

VITA AMBRIA ) ( انغوت الحقن
) للفنير الرقيق (الريفراكتوري ) والتيجان التجميلية الكاملة و كت باك والجسور بثالث قطع ( حتى الضاحك الثاني كدعامة

• Translucent T*
• High Translucent HT*
• Super Translucent ST*

VITA AMBRIA types/shades

اللون

الحجم

درجة الشفافية

Press pellets
•S
•L

• monochromatic

VITA classical
A1–D4/Bleached
VITA classical
A1–D4 Shades
Stains

A1

A2

A3

A3,5

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D2

D3

Translucent
High Translucent

VITA
classical
A1–D4/Bleached
Shades
VITA
SYSTEM
3D-MASTER
/Bleached
Shades
Stains

0M1

0M3

1M1

1M2

2M1

2M2

3M1

3M2

4M1

4M2

Translucent
High Translucent

VITA classical
Shades
VITAA1–D4/Bleached
ENAMEL**
Stains

ENL

ENM

ENI

Super Translucent
2021 متوفرة باأللوان الجديدة اعتبارا من أوكتوبر

•

)S( ** متوفرة فقط بالحجم الصغير
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مجموعة المواد /
االستخدام

 .7إعادة انتاج اللون  /برامج الخبز  .8المعلومات و البيانات التقنية

 10.8حلول من أنظمة VITA

ــ لإلكساء استعمل كاسي VITA AMBRIA INVEST P+L
ونظام البواتق VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

تطبيق السيراميك *

تخصيص اللون و
التلميع بالغليز

طريقة و تقنية بناء و تطبيق
السيراميك

ــ لضبط اللون و التلميع بالغليز استعمل مجموعة VITA AKZENT
 PLUSللملونات و الغليز . LT

عملية الحقن

طريقة التلوين /
الصقل والتلميع

ــ لتطبيق السيراميك استعمل  VITA LUMEX ACوهو السيراميك
المثالي لالستخدام مع . VITA AMBRIA

عملية الكسي
عملية الكسي /عملية الحقن
عملية ازالة الكاسي

ــ للحقن استعمل انغوت  VITA AMBRIAبواسطة فرن الحقن المدمج
 VITA VACUMAT 6000 MPو بلنجرات VITA AMBRIA
المعدة لالستعمال لمرة واحدة .

الشمع

تهيئة موديل العمل
( تصنيع النموذج
الشمعي )

ــ ( التشميع ) استعمل شمع خالي الشوائب عند االحتراق
أو شمع الخراطة الخاص .

دليل تصميم األعمال

ــ لتحديد اللون بالطريقة الديجيتال استعمل جهاز ()VITA eazyshade V
وللتحديد بالطريقة البصرية استخدم VITA SHADE GUIDE

تحديد لون األسنان

الصقل و التلميع
ــ للصقل و التلميع اليدوي ينصح باستعمال مجموعة VITA SUPRINITY
الخاصة بالصقل و التلميع .

اعادة انتاج اللون /
برامج الخبز

ــ إللصاق التعويضات المصنوعة من  VITA AMBRIAاستعمل مجموعة:
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

اإللصاق
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معلومات وبيانات تقنية

*) إن هذا لبند اختياري حيث ال نقوم بتطبيق السيراميك في خيار التعويضات الكاملة تشريحيا .

PRESS SOLUTIONS

®

VITA AMBRIA

خاص بنسخة الموبايل
يجب تحميل برنامج تيلغرام
لتحميل برنامج تيليغرام :ألجهزة اندرويد

ألجهزة IOS

القناة الرسمية في ....................................VITA /ar - Telegram
قناة الشهادات لشركة ....................................VITA /ar - Telegram
قناة الكتيبات باالنكليزية ....................VITA /MOBILE - Telegram
الروابط الفعالة بهذا الكتيب

كافة مقاطع الفديو التعليمية

مت اصدار هذه النسخة بتاريخ 8/12/2021

فراس موسى
إدارة فريق التدريب باللغة العربية
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روابط خاصة بالفريق العربي الموحد

VITA ZAHNFABRIK AR

يمكنك استخدام كاميرا الموبايل لمسح رمز QR
او النقر عليه في نسخة  PDFلالنتقال المباشر الى الروابط التالية :

الدعم التعليمي
LUMEX AC

الصفحة الرسمية
FACEBOOK

VITA Downloads
Additional info

قناة توثيق الشهادات

الدعم التعليمي
VITA AR

قام بتنفيذ ترجمة و اعداد هذه النسخة
أ .فادي خازم
تحديث المعلومات بما يتوافق مع كافة البلدان الناطقة بالعربية:
ا .عبد الحليم فارس ا .محمد شعبان
بالتعاون مع -أ .فراس موسى
-أ .راشد مطيط
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NOTES

You can find more information on VITA AMBRIA at:
www.vita-zahnfabrik.com/ambria

Please note: Ourproducts must be used in accordance with the instructions for use. We
accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The user is
furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the
intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in
conjunction with materials and equipment from other manufacturers that are not
compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The
VITA Modulbox is not necessarily a component of the product. Date of issue of this
information:2021-11
After the publication of this information for use any previous versions become obsolete.
The current version can be foundat www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik has been certifiedand the following productsbearthemark
:
VITA AMBRIA®, VITA LUMEX®AC, VITA AKZENT®Plus
The products/systems of other manufacturers mentioned in this document are registered
trademarks of the respective manufacturers.
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Rx Only

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 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

