VITA AKZENT® LC
Culori de pictură din compozit, pentru reproducerea fiabilă a tuturor caracterizărilor de culoare
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VITA – perfect match.

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
VITA AKZENT® LC este un sistem de pictare/glazurare
pentru caracterizarea tuturor restaurărilor indirecte
realizate din compozit, acrilat și ceramică hibridă.
Culorile de pictură permit reproducerea fidelă a
efectelor și corecția fiabilă a nuanței.

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

DATE ȘI CARACTERISTICI

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

VITA AKZENT® LC –
REPRODUCEREA NATURALĂ A EFECTELOR CROMATICE INDIVIDUALE

Ce?

• VITA AKZENT LC sunt culori de pictură fotopolimerizabile pentru reproducerea
efectelor cromatice individuale și pentru efectuarea corecturilor de nuanță
• Pe lângă varietatea de nuanțe oferite, sistemul de culori de pictură impresionează
prin aplicarea eficientă și precisă a culorilor și prin stabilitatea luciului

Pentru ce?

• Culorile de pictură se pot utiliza în mod universal pentru caracterizarea
extraorală a restaurărilor din ceramică hibridă, compozit de fațetare, baze de
proteze, polimeri acrilici pentru printare 3D, precum și pentru caracterizarea
internă folosind tehnica de stratificare în rășină

Cu ce?

Sistemul de pictare/glazurare include:
• 14 culori de efecte bogat nuanțate, patru intensificatori de culoare și o glazură
pentru sigilarea suprafeței
• Componente perfect armonizate ale sistemului precum pensule, palete de mixare,
lichide de modelare și curățare
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DATE ȘI CARACTERISTICI

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

VITA AKZENT® LC –
CULORI DE PICTURĂ PENTRU COMPOZIT, ACRILAT ȘI CERAMICĂ HIBRIDĂ

Dinți de proteză
Materiale pentru printare 3D

Compozite CAD/CAM

Ceramică hibridă CAD/CAM

Baze de proteze

Rășini de fațetare

VITA AKZENT® LC
• Cu utilizare universală pentru caracterizarea restaurărilor din ceramică hibridă,
compozite de fațetare și CAD/CAM, precum și dinți de acrilat
• Diferite utilizări pentru toate tipurile de restaurări indirecte de la materialele menționate mai sus:
de exemplu, coroane fabricate prin tehnica CAD/CAM, punți fațetate cu compozit,
proteze totale/parțiale și restaurări provizorii pe termen lung

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
DATE ȘI CARACTERISTICI

Peter Eiselt, manager laborator,
Bad Vilbel, Germania, 12/20
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Cu VITA AKZENT LC pot
caracteriza culorile exact la fel
cum fac la ceramică.
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Reproducere fiabilă

• Reproducere fidelă, naturală, a tuturor efectelor de nuanță a dentiției naturale
datorită gamei largi de culori de pictură strălucitoare

Modificare ușoară

• Nuanțare ușoară a culorilor printr-o simplă pensulare, controlând și planificând
totodată sistematic cromatica restaurărilor dentare

Prelucrarea eficientă

• Aplicare extrem de precisă a efectelor cromatice individuale și repartizarea efecientă a
nuanțării pe toată suprfața, datorită vâscozitătii perfect adaptate a culorilor de pictură

Rezultate fiabile

• Crearea unor restaurări cu o cromatică constantă și un luciu de durată,
datorită rezistenței optime la uzură și decolorare a culorilor de pictură
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CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
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Dr. Bernhild Elke Stamnitz,
Medic Dentist, Langen,
Germania, 12/20

DATE ȘI CARACTERISTICI
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VITA AKZENT LC îmi permite
personalizarea extrem de detaliată
a restaurărilor frontale.
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Pr

REPRODUCEREA FIDELĂ A EFECTELOR PENTRU REZULTATE NATURALE

VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS
• Sunt culori bogat nuanțate pentru reproducerea fidelă și naturală a efectelor
(de ex. colorații pe dinte/fisuri, zone incizale translucide, pete de calcifiere și altele)
• Permit aplicarea extrem de precisă și selectivă, datorită stabilității excelente
și a vâscozității perfect adaptate

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
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Cu VITA AKZENT LC pot reproduce cu
mare precizie mici detalii de nuanță.

white

khaki

DATE ȘI CARACTERISTICI

Dr. Harald Steinbrenner, Medic dentist,
Heppenheim, Germania, 02/21
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CORECTARE FIABILĂ A CULORII PENTRU O CORESPONDENȚĂ CROMATICĂ OPTIMĂ
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Cu VITA AKZENT LC pot crea cu
ușurință culori mai intense.
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Jürgen Freitag, Maestru tehnician
dentar, Bad Homburg, Germania, 11/20

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS
• Sunt culori customizate pentru controlul sistematic
și planificat al cromaticii în vederea unei corecturi fiabile
a culorii
• Permit de fiecare dată o aplicare eficientă pe toată suprafața,
fără striații
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DATE ȘI CARACTERISTICI
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DATE ȘI CARACTERISTICI
VITA AKZENT® LC a fost elaborat conform celor
mai înalte standarde de calitate. Descoperiți mai
jos cele mai importante date și multiplele avantaje
ale noilor culori de pictură pentru compozit.
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MOTIVE PENTRU OBȚINEREA UNOR REZULTATE PRECISE ȘI FIABILE
1. Fiabilitate demonstrată a aderenței

Test de aderență
VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC

Mostră originală: Dinți artificiali VITAPAN colorați înainte de simularea de îmbătrânire

Îmbătrânire simulată
prin cicluri termice
(5000 de cicluri, 5 °C / 55 °C)

Rezultat: Dinți artificiali VITAPAN colorați după simularea de îmbătrânire

Sursa: Studiu intern, VITA R&D, Raport 0628/19, 03/20
Dr. M. Gmehling ([1] vezi coperta broșurii)

VITA AKZENT® LC
• Asigură o aderență excelentă la materialele dentare pe bază de PMMA
• Prezintă o excelentă stabilitate a aderenței, în timpul testării,
la dinții de proteză (VITAPAN) după simularea îmbătrânirii

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

2. Aplicare de maximă precizie, de fiecare dată

Test de stabilitate

1. Aplicarea colorantului pe o placă de sticlă

DATE ȘI CARACTERISTICI

VITA AKZENT LC (white)

2. Testarea stabilității prin înclinarea plăcii

VITA AKZENT® LC
• Oferă culori de pictură stabile, cu vîscozitate ideală, cu o aplicare extrem de precisă
în vederea reproducerii exacte a tuturor caracterizărilor cromatice individuale

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

Sursa: Studiu intern, VITA PM,
Raport 0819/20, 09/20, H. Kimmich ([2]
vezi coperta broșurii)

MOTIVE PENTRU DURABILITATE REMARCABILĂ
1. Rezistență ridicată la uzură/luciu stabil

Testul rezistenței la uzură

Coroană colorată înainte de testul la uzură

Uzură simulată
(20 de ore)

Sursa: Studiu intern, VITA R&D, Raport 0083/21 07/21,
Dr. S. Aechtner ([1] vezi coperta broșurii)

Coroană colorată după testul la uzură

VITA AKZENT® LC
• Permite reproduceri cromatice foarte rezistente și luciu foarte stabil ,
datorită unei matrici de polimeri întărită cu umplutură de dioxid de siliciu
• Prezintă un nivel excelent de luciu, la testare, după 20 de ore de uzură simulată într-un test
de abraziune cu peria de dinți (20 de ore = 200 de zile de periaj de câte 2 x 3 minute pe zi)
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2. Rezistență remarcabilă la decolorare

Testul rezistenței la decolorare
12 săptămâni de depozitare
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VITA AKZENT LC, VITA

Ceai

Cafea
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1,5

OPTIGLAZE color, GC

VITA AKZENT® LC
• Prezintă o rezistență excelentă la decolorare, datorită suprafeței omogene
• Prezintă stabilitate cromatică excelentă la testare, după imersiune în apă,
ceai și cafea timp de 12 săptămâni

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

Sursa: Studiu intern, VITA R&D, Raport 0559/19, 03/20
Dr. M. Gmehling ([1] vezi coperta broșurii)

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE
VITA AKZENT® LC include o gamă largă de
culori și variante. Aflați mai multe despre
întreaga gamă de materiale disponibile și
componentele sistemului coordonat.
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ANSAMBLUL DE CULORI ȘI VARIANTE
VITA AKZENT ® LC Portofoliu de materiale
VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS

EFFECT
STAINS

Pentru reproducerea exactă a
caracteristicilor individuale/
efectelor

white

orange

dark-red

grey

cream

russet

purple

black

lemon

khaki

blue

sun

pink

grey-blue

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS
VITA classical A1–D4
CHROMA
STAINS

Pentru creșterea sistematică a
intensității

A

red-brown

corn-yellow

VITA AKZENT® LC GLAZE
glaze

Pentru sigilarea permanentă
cu luciu durabil

VITA AKZENT® LC COMPONENTS
Componente ale unui sistem
armonizat pentru prelucrare
fiabilă

red-sun

grey-brown

D

grey-red

M3 dark-yellow

R

light-red

C

VITA SYSTEM 3D-MASTER
L

GLAZE

B

• Cleaner
• Set de pensule
• Suport mixare

M2

red-yellow

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

OFERTA DE TRUSE
VITA AKZENT® LC Trusa de bază

STANDARD KIT

Conținut:
• 6 x EFFECT STAINS
(white, grey-blue, blue, orange, khaki, russet)
• 1 x GLAZE
• COMPONENTE:
Cleaner, set de pensule, suport mixare
VITA AKZENT® LC truse adiționale

EXPERT KIT CLASSICAL

EXPERT KIT 3D-MASTER

Pentru reproducerea efectelor și corecturi de culoare

Pentru reproducerea efectelor și corecturi de culoare

Conținut:
• 8 x EFFECT STAINS
(cream, lemon, sun, pink, dark-red,
purple, grey, black)
• 4 x CHROMA STAINS
• 1 x GLAZE
• COMPONENTE:
Cleaner, set de pensule,
suport mixare

Conținut:
• 8 x EFFECT STAINS
(cream, lemon, sun, pink, dark-red,
purple, grey, black)
• 4 x CHROMA STAINS
• 1 x GLAZE
• COMPONENTE:
Cleaner, set de pensule,
suport mixare
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VITA AKZENT® LC ansamblul de sortimente

Pentru reproducerea efectelor

GLAZE

CLEANER

MIXING PLATE

BRUSH

MODELLING LIQUID
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COMPONENTELE SISTEMULUI

SOLUȚII IDEALE PENTRU FLUXUL DE LUCRU

Determinarea culorii

• La determinarea digitală a culorii folosiți VITA Easyshade V,
iar pentru determinarea vizuală a culorii folosiți o cheie de
culori VITA.

Producător
restaurărilor din
VITA ENAMIC

• Realizați substructuri metalice sau restaurări monolitice din
ceramica hibridă VITA ENAMIC, sau din compozit și proteze
totale/parțiale cu dinți prefabricați VITA.

Fațetare*

• Stratificați substructurile metalice și restaurările anatomic
reduse din ceramică hibridă sau compozit
cu rășina de fațetare VITA VM LC.

Caracterizare
Glazurare

• Caracterizați restaurările cu VITA AKZENT LC STAINS
și sigiliați suprafețele cu glazura fotopolimerizabilă
VITA AKZENT LC GLAZE.

Polimerizare

• Folosiți o lampă de fotopolimerizare
recomandată de VITA.

Cimentarea

• Pentru cimentare folosiți sistemul auto-adeziv
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

*) Etapă opțională a procesului: Nu se aplică la restaurările monolitice.

SOLUȚII DE STRATIFICARE ȘI DE CARACTERIZARE VITA
Pentru un joc viu de culori și lumini cu toate nuanțele naturii.

VENEERING
CERAMIC

CERAMIC
STAINS

VENEERING
AND STAINING
SOLUTIONS

VENEERING
POLYMER

POLYMER
STAINS

LIGHT CURING (LC)

VITA AKZENT® LC:
Pentru reproducerea fiabilă a tuturor
nuanțelor
Culori de pictură din compozit cu aplicabilitate
universală pentru caracterizări naturale și precise,
corecții de culoare și stabilitate cromatică/luciu.

NOTE

SUNTEM LA DISPOZIȚIA DVS.
Informații suplimentare despre produse și prelucrarea acestora sunt disponibile și pe
www.vita-zahnfabrik.com
Hotline Asistență Vânzări
Dna Carmen Holsten și echipa sa
(Departamentul de Vânzări Interne)
vă poate ajuta la plasarea comenzilor
sau dacă aveți întrebări cu privire la livrare,
produse sau materiale pentru marketing.

Hotline Tehnic
Dacă aveți întrebări tehnice privire
la produsele VITA, îi puteți contacta
pe dl. Michael Tholey și echipa sa.

Telefon +49 (0) 7761 / 56 28 84
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99
8.00 - 17.00 CET
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Telefon +49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 - 17.00 CET
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Alte contacte internaționale se găsesc pe www.vita-zahnfabrik.com/contacts.

Informații suplimentare despre VITA AKZENT LC puteți găsi pe:
www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc
Referințe
1. Studii interne, VITA R&D:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Divizia pentru cercetare și dezvoltare
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dr. Stefan Aechtner, manager de proiect pentru VITA R&D, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Dr. Marina Gmehling, dezvoltator VITA R&D, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
2. Studii interne, VITA managementul produsului:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Hartmut Kimmich, Manager de produs, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Pentru informații detaliate despre teste, vezi Informații tehnice
VITA AKZENT LC;
Descărcați de pe www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

Atenţie: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucţiunilor de folosire.
Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau
prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte
de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv.
Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu
materialele şi aparatele altui producător şi din aceasta rezultă o pagubă. VITA Modulbox
nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucţiuni s-a făcut
la 2022-07:
Odată cu publicarea acestei ediţii cu informaţii privind utilizarea, toate ediţiile
precedente îşi pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteţi găsi la adresa
www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik este o firmă certificată, iar următoarele produse poartă marca
:
VITA AKZENT® LC

Rx Only
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen (Germany)

CH REP Zweigniederlassung Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

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

10612RU_0722_V03

Produsele/sistemele altor producători menționate în acest document sunt mărci
înregistrate ale producătorului respectiv.

