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Milí obchodní partneři, milí zájemci,
zdravé, krásné zuby vytvářejí hodně - dobrý pocit ze života, atraktivitu
a v neposlední řadě mezilidskou komunikaci. O to více působí ztráta
zubů bezprostředně na sebevědomí. Srdečně nenucený smích už není
pro mnoho postižených možný.
Starost o ztrátu zubů a špatně padnoucí zubní náhradu byly proto až do
60. let minulého století velmi rozšířené. Jedinečně náročné a zároveň
nákladné individuální řešení byla celokeramická jacketová korunka na
zub. Umělohmotné fazety se eliminovaly z důvodu barevných změn
v ústech jako dlouhodobě estetické můstkové náhrady.
Na tomto pozadí zahájila VITA v roce 1962 s prvním metalokeramickým
fazetovacím systémem VITA VMK novou éru. Od té doby mají lidé
většinou přístup k vysoce kvalitním dentálním náhradám. Pro mnohé to
bylo opětovné zrození jejich přirozenosti a nezaujatosti. Metalokeramické fazetované korunky a můstky se pak staly estetickým
optimem, VITA VMK na celém světě synonymem metalokeramiky.
Jako průkopník a vedoucí firma v oblasti inovací jsme náš fazetovací
systém neustále vyvíjeli. Tak jsou VITA fazetovací hmoty do dnes
určující pro estetické, chemicko-fyzikální a vlastnosti a vlastnosti
technologie zpracování moderní metalokeramiky.
Také v celokeramice je VITA průkopníkem, který poskytuje nové impulzy.
Naše keramiky nastavují po generace měřítka ať už je to komfort
zpracování, dlouhá životnost nebo přirozená estetika. Tak jsou všechny
fazetovací hmoty VITA VM vždy barevně a fyzikálně perfektně navzájem
sladěny. Spolu se všemi ostatními vlastnostmi VITA VM je to vaší
zárukou mistrovských rekonstrukcí na stejné úrovni s přírodou.
Ale ani to pro nás není samozřejmě cílem. Vývoj dentálních hmot
pokračuje dále a my jdeme také dále. Stejně jako v uplynulých 50 letech
pracujeme i dnes s maximální intenzitou na materiálech budoucnosti.
Nic jiného od nás naši partneři neočekávají. Nic jiného neočekáváme
sami od sebe.

Se srdečným pozdravem

Henry Rauter

Dr. Emanuel Rauter

Výkonný ředitelr

Asistent veden í podniku
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VMK – metalokeramický fazetovací systém provádí revoluci na poli zubního lékařství
Až do začátku 60. let minulého století byla esteticky náročná náhrada jednotlivých zubů vyhrazena celokeramické
jacketové korunce na zub. Umělohmotné fazety nepřipadly v úvahu pro dlouhodobě esteticky působící můstkové
náhrady z důvodu barevných změn ve vlhkém prostředí úst.

„Zavedením VMK začala v roce 1962

revoluce

vícečlánkových restaurací. Od začátku své kariéry
zubního technika před 51 lety jsem
zůstal věrný keramikám VITA.“

Mick Kedge, celosvětově uznávaný zubní technik a
dlouholetý spolupracovník VITA, Velká Británie

VMK – jméno pro novou techniku
Po zavedení první metalokeramiky v roce 1962 ovlivňuje
VITA zubní lékařství dlouhodobě natolik, jako ještě žádná
firma předtím. Značka „VITA Metallkeramik“ – krátce
VMK –se stává jménem této nové technologie. Poprvé
mohli zubní technici vyrábět dlouhodobě esteticky
příjemné, přirozeně působící restaurace, s kterým se
pacienti mohou opět bezstarostně smát. Už v prosinci
roku 1962 byly v prodeji první výrobky, které byly ale
k dostání pouze spolu s kurzem.

VITA VMK 68: Větší rozpětí můstků, vylepšená
estetika
Se vzrůstající spolehlivostí při zpracování roste také
přání po větším rozpětí můstků: nová keramika VMK 68
umožňuje poprvé můstky s více než čtyřmi články. Díky
jejich přirozené fluorescenci se projevují nové hmoty
VMK 68 jako esteticky nadřazené nad klasickými VMK.

1962

1968

VITA položila díky „VITA Metallkeramik“
základní kámen pro dodnes
trvající úspěšný příběh.

VITA VMK 68 / VITA VMK 68N

„Více než

30 let je starý můstek VMK 68 v ústech

jednoho z našich pacientů. Je mu dnes 81 let
a je stále

velmi spokojený s provedenou prací.“

Rolf Ankli, zubní technik, Brazílie

Více účinku do hloubky díky základním hmotám
VITA VMK Color
Často jsou to rozšíření stávajících materiálových
systémů, která reagují na potřeby uživatelů a usnadňují
práci zubního technika: Tak řeší základní hmoty VITA
VMK Color problém slabých stěn - protože zajišťují
působení do hloubky u fazet.

VITA OMEGA: Excelentní barvy pro nejvyšší nároky
Obzvláště co se týče barev, je nový VITA OMEGA lepší
než VMK 68. Nabízí podstatně více tvůrčích možností
pro přirozeně působící zubní náhradu než její
předchůdkyně a oslovuje tak obzvlášť náročné uživatele.

Srdečný smích. Pacient s VITA OMEGA
Můstek po 18 let nošení
Foto: Rolf Ankli

1974

1990

Základní hmoty VITA VMK Color

VITA OMEGA
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„Když mluvil člověk s kolegy z práce o dentálních
keramikách pro perfektní

restaurace zubů,

pak se většinou hned na začátku zmiňovala
VITA OMEGA 900.“

Andreas Hoffmann,mistr v oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Německo

Alternativa pro snadnější vrstvení pomocí
VITA VMK 95
Pro cenově výhodné, metalokeramické kvalitní práce
s dobrým poměrem cena-výkon zavádí VITA VMK 95.
Racionalizovaný sortiment s důrazem na hospodárnost
umožňuje laboratořím zásobovat jejich zákazníky
kvalitní keramikou, aniž by se to projevilo na dobré
reprodukci barev nebo komfortu zpracování.

VITA OMEGA 900:
první fazetovací keramika s jemnou strukturou
VITA OMEGA 900 představuje jednu z úplně nových
generací keramiky: keramiku s jemnou strukturou.
Díky modifikovanému výrobnímu procesu vykazuje
zrnitou strukturu, která výrazně zlepšuje fyzikální
vlastnosti. Stejnoměrnější rozdělení křišťálových
a skelných fází zajišťuje homogenní, uzavřený povrch
a prvotřídní schopnost broušení a leštění.

1995

1995

VITA VMK 95, fazetovací keramika D

VITA OMEGA 900

Pohled do budoucnosti – inovativní fazetovací koncepce pro každou indikaci
Otázka „Co skutečně potřebuje zubní technik?“ pohání skutečně inovativní vývoj produktů Po VITA SYSTEM
3D-MASTER, prvním vědecky fundovaném systému barev, přivádí VITA zavedením koncepce VM poprvé do
dentální fazetovací techniky orientaci přesahující materiály.

„A3 a pár skvrn dnes už nestačí pro výrobu korunky.
Rostoucí kritičnost a vysoké estetické

nároky

zavazují nás odborníky vidět v zubu víc než jen
žlutou, hnědou, červenou nebo šedou.“
Dr. Andres Baltzer, zubní lékař
s vlastní praxí, Švýcarsko

Systém barev vytváří normy
Díky VITA SYSTEM 3D-MASTER byly přirozené barvy
zubů poprvé systematicky uspořádány do vědecky
fundovaného barevného prostoru a zakládá se na popisu
barev etablovaném v přírodních vědách na základě tří
souřadnic jasu, intenzitě barvy a tónu barvy. Přitom bylo
podstatné stejnoměrné pokrytí barevného prostoru
přirozených barev zubů. Uspořádání vzorku barev
umožnilo spolehlivé určení barev a systematickou
a reprodukovatelnou rekonstrukci přirozených barev zubů.

1998
VITA Toothguide 3D-MASTER

Všechny komponenty VITA VM jsou k dostání v barvách
VITA SYSTEM 3D-MASTER. Navíc jsou k dispozici
VITA VM 9, VM 13, VM CC a VM LC také v barvách
VITA classical A1–D4.
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„Obzvlášť u teleskopických prací se u produktů VM

jednotná schémata
vrstev a barev: Barvu 2M2
spoléhám na

keramických korunek jsem bez problémů
použil také na kompozitní fazety
a konfekční zuby.“

André Bouillon,mistr v oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Německo

První celokeramika s jemnou strukturou – VITAVM®7
VITA VM 7 je první fazetovací materiál, který následuje
logiku VM a první keramiku s jemnou strukturou
s oblasti celokeramiky.

Skoro jako keramika – fazetovací kompozit
VITAVM®LC
je první kompozit s mikročásticemi vytvrzovaný
na světle v koncepci VM. Kromě klasického
použití jako fazetovací materiál pro fixní a snímatelné restaurace se hodí pro individualizaci
umělohmotných zubů VITA a pro převrstvování
dlouhodobých provizorií z vysoce výkonného
kompozitu VITA CAD-Temp.

2003

2003

VITA VM 7

VITA VM LC

„Materiál lze výborně

vrstvit

a při modelování zůstává stabilní. Po vypálení
zůstanou zachovány také jemné

detaily

tvaru a povrchu. A barva bude rovněž
taková, jak jsem jí navrstvil.“

Csaba Szegö, Učitel v oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Maďarsko

VITAVM ® 9 – perfektní doplnění oxidu zirkoničitého
VITA VM 9, inovace VITA fazetovací keramiky D
osvědčené od roku 1995, rozšiřuje koncepci VITA VM
o keramiku s vysokým bodem tání speciální pro konstrukce z oxidu zirkoničitého jako např. VITA In-Ceram YZ.

VITAVM ®13 – Prémiová keramika pro běžné
slitiny
Vyvinuté speciálně pro celosvětově nejdůležitější
rozsah WAK mezi 13,8 a 15,2 slouží pro fazety
kovových konstrukcí z běžných slitin.

2004

2005

VITA VM 9

VITA VM 13
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„Keramika VMK Master mi poskytuje

všechny možnosti pro
rekonstrukci individuálních keramických fazet
odpovídajících věku pacienta“

Nathalie Reynaud, zubní technička
s vlastní laboratoří, Francie

VITAVM®15 – neomezené možnosti pro vysoko
expandující slitiny
VITA VM 15 s nízkým bodem tání nabízí nyní uživateli
i v oblasti fazetování univerzálních slitin všechny
výhody koncepce VITA VM. Jejích oblastí použití jsou
metalové konstrukce z tzv. multiindikačních slitin
v rozsahu WAK 16,0 – 17,3.
Perfektně optimalizované díky VITAVM® CC
uzavírá spektrum indikací pro koncepci VITA VM.
Neplněný polymer připravený při nízkých teplotách
projevuje všude tam své silné stránky, kde se jedná
o esteticky sympatická provizoria, připevňování
umělohmotných zubů a zakrytí zásuvných spojů.

Jednoduché a spolehlivé – VITA VMK Master ®
Bezproblémové zpracování, sympatická estetika
a dobré světelně-optické vlastnosti: Pomocí VMK
Master se VITA obrací na zákazníky, pro které není
přesahující keramická koncepce důležitá, stačí jim
kompaktní sortiment přídavných hmot a kteří chtějí
s klasickým dentinovým-řezným schématem vrstev
vyrábět kvalitní náhradu zubů s dobrým poměrem
cena-výkon.

2007

2009

VITA VM 15,
VITA VM CC

VITA VMK Master

„Mým zákazníkům říkám s dobrým svědomím:
Zpracovávám výhradně značkovou

kvalitu VM –

protože to vždy funguje a protože platí to,
co je uvedeno na obalu.“

Andreas Beining, zubní technik
s vlastní laboratoří, Německo

Slunečné časy s novými keramickými hmotami
VITAVM ® Sun Opaque a Sun Dentine
Teplejší a intenzivnější barevné tóny lze dosáhnout
pomocí tří přídavných hmot Sun Opaque, které se
zcela jednoduše přimíchají do stávajících opakerů.
Více světelné intenzity přinášejí tři hmoty Sun Dentine:
Slouží pro ovládání jasu v v cervikální oblasti a oblasti
těla restaurace.

Dodrží, co slíbí:
VITAVM ® Hmoty Effect Opal
Více světelné dynamiky přinášejí hmoty Effect Opal.
Zajišťují přirozeně působící transmisi světla v incisální
resp. průsvitné oblasti a tím umožňují lepší adaptaci
barvy zubu na okolní zuby. Tento opálový efekt
zůstává i po více vypáleních stabilní a tím i viditelný.

2011

2011

Rozšíření řady výrobků:
Sun Opaque a Sun Dentine

Rozšíření řady výrobků:
Hmoty Effect Opal
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VITAVM® – fazetovací systematika jako klíč pro váš úspěch
Koncepce VITA VM dává zubním technikům VITA k dispozici kompletní systém pro celou fazetovací techniku.
Je jednoduchá, přehledná a jednoznačná a zahrnuje veškeré materiály a technologie spojené s barvami zubů.
Tak se mohou zubní technici koncentrovat na to podstatné: jejich fazety.

„Zubní náhrada z materiálů VITA VM nabízí pacientům

dodatečný komfort při nošení. Fazeta se
vnímá jako přirozená zubní sklovina. Homogenní povrch
zprostředkovává příjemný

kontakt s jazykem

a podporuje při péči o zuby.“

Dr. rer. nat. Norbert Thiel, od roku 1987
vedoucí F&E a výroby keramických produktů

Značka dělá rozdíl
Jasná orientace na potřeby zákazníka je tajemstvím
úspěchu značky VITA VM. Koncepcí VM dělá VITA
z perfektnosti měřítko. Nejlepší suroviny a inovativní
výrobní postupy tvoří základ pro materiály velmi
nadprůměrné kvality. Výsledek: Excelentní fazetovací
materiály, které jsou technicky a esteticky naprosto
přesvědčivé.

Průběžná koncepce vrstvení: Jedna za všechny
Inovativní systémový koncept vrstvení vychází
z přirozeného předobrazu a tento koncept si hravě
osvojíte. Možnost volby mezi dvěma variantami
vrstvení nabízí maximální flexibilitu, jak reagovat
s orientací na zákazníka a individuálně na každý
požadavek. To poskytuje významné přednosti při
zpracování.

„Přehledná struktura systému VM dělá naše

výrazně efektivnější.
Fazetujeme všechny materiály podle
jednotného schématu vrstvení a díky

pracovní postupy

lahvičkám s barevným kódováním máme vždy přehled.“
Daniela Dennert, zubní technička, vedoucí
týmu pro estetiku, zubní laboratoř Lubberich,
Německo

Systematicky dobré:
hospodárné a rychle k naučení
Pracovní postupy probíhají vždy podle stejného principu.
Všechny komponenty se vyznačují logicky průběžnými
značeními hmot - to citelně zjednodušuje práci. Kdo se již
jednou naučí zacházet byť jen s jedinou komponentou,
automaticky si osvojí práci i se všemi ostatními materiály.
Jedním hmatem to správné:
Barevné kódování vytváří přehlednost
Pro bezpečnost při používání a efektivní práci slouží
barevné kódování výrobků. Záměny jsou přitom prakticky
nemožné.
Prostě vynikající možnost zpracování
Výborné vlastnosti materiálu a zpracování dělají
z produktů VITA VM velmi oblíbené fazetovací materiály
od renomovaných zubních techniků po celém světě.

Rozvinutí individuální estetiky
Díky fazetovacím materiálům koncepce VITA VM získává
uživatel profesionální řešení pro každou úroveň a tím
získává veškerou svobodu pro individuální vrstvení
i nejnáročnějších restaurací. Jejich pozitivum světelné
intenzity a světelné dynamiky propůjčuje fazetám jejich
živou známku, která zubní náhradu velmi přibližuje
svému přirozenému vzoru.
Spolehlivé určení a reprodukce barev i při slabých
tloušťkách vrstev
Pomocí hmot VITA VM lze spolehlivě dosáhnout barvy
i na obtížně přístupných místech: Vybraná a reprodukovaná barva se shodují už při tloušťce vrstvy
pouhých 0,8 mm (pro keramiku) resp. 0,5 mm (pro
kompozit). Základ pro to vytvářejí m.j. optimalizované
barevné pigmenty. Podstatně zvyšují spolehlivost barev
a zajišťují významným způsobem správný barevný
účinek i při různých světelných zdrojích.
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VITAVM®7 – přirozená krása v perfektnosti
Atraktivní vzhled, pozitivní vyzařování, nakažlivý úsměv - přání dosažení krásy ve stále větším rozměru
je znakem naší doby. Keramika s mikrostrukturou VITA VM 7 je znakem estetiky předních zubů extra třídy,
která se díky její přirozené fluorescenci a opalescenci k nepoznání podobá lidskému zubu.

„Na

translucentních konstrukcích
z VITA In-Ceram Spinell a Alumina ukazuje VM 7 své

silné stránky. Oproti korunkám předních zubů se zirkonovou
konstrukcí je

estetika jednoznačně lepší.“

Wolfgang Sokalla, mistr oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Německo
Foto: fotogen GK

Bezvadná estetika - s individuální interpretací
Cílem každé esteticky náročné zubní náhrady je reprodukce přirozené fluorescence a opalescence. Lom a odraz
světla VITA VM 7 podobný sklovině poskytuje neomezený
tvůrčí prostor pro dokonale krásné, přirozené restaurace.
Citelně přirozené díky povrchu podobnému zubní
sklovině
Jako všechny VM keramiky s mikrostrukturou přesvědčuje
i VITA VM 7 prvotřídním vlastnostem podobným sklovině.
To mimo jiné dokládají vědecké studie renomovaných
univerzitních klinik v Zürichu a Bostonu.

Keramický povrch s tendencí k antagonismu zajišťuje
optimální komfort při nošení, navíc „se cítí“ in situ
celkově měkčeji než běžné keramiky a je srovnatelný se
sklovinou přirozených zubů.
Nejen kompatibilní s materiály konstrukcí od VITA
Originální oblastí použití VITA VM 7 jsou materiály
konstrukcí v rozsahu WAK 7,2 – 7,9 jako např. sklem
infiltrované oxidové keramiky VITA In-Ceram. Dnes se
VITA VM 7 přibývající měrou zpracovává také na
keramiky konstrukcí jiných výrobců jako např.
NobelProcera Alumina (Nobel Biocare).

(McLaren EA, Giordano II RA, Pober R, Abozenada B. dvoufázová sklolaminátová fazetovací keramika. Quintessenz Zahntech 2004;30:32–45)

„Stejně jako existují oblíbené nástroje,
existují i oblíbené

materiály.

K tomu patří u mě VITA VM 7. S tímto materiálem
realizuji řešení, která svou přirozenou

perfektností

přesvědčuje i ve velkém detailu.“
Ludger Schlütter, zubní technik,
Kleinsman & Partner, Německo

VITAVM®7 – malý zásah, velký účinek
Jak čtyři Non-Prep fazety z VITA VM 7 pomohly nastávající modelce k cestě na přehlídkové molo.

2. Vyplňování zubních mezer a změna dentálních proporcí změnily celý vzhled
mladé ženy

Fotografie: Ludger Schlütter

1. Výchozí situace ukazuje mediální diastema s mezerovitým postavením zubů
v horní čelisti, nápadnou kompozitní výplní na frakturované mesio- incisionální
hrany zubu 21.

3. Přirozeně krásné, přesvědčivé ve všech detailech: Restaurace se harmonicky
začleňuje do řady zubů a a ni na druhý pohled se nepozná jako náhrada zubů.
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VITAVM®9 – univerzální keramika s oxidem zirkoničitým pro náročné
Flexibilita a schopnost individualizace - tyto požadavky musí splňovat dnešní keramika s oxidem zirkoničitým.
Keramika VITA VM 9 s mikrostrukturou s vysokým bodem táním vytváří svojí univerzálností normy. Ale i v jejich
estetických tvůrčích možnostech ukazuje tato keramika všechny silné stránky typické keramiky VITA VM.

„Pro mě je VITA VM 9 královnou

keramik.

Není nic krásnějšího. Co se nám extrémně líbí,
je její barevné podání, barevná přesnost,
její průsvitnost.“

Vanik Kaufmann-Jinoian,učitel v oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Švýcarsko

podstatně homogenněji. Navíc se projevují jedinečné
vlastnosti výrobku: podstatně lepší fyzikální hodnoty,
vyšší odolnost v prostředí úst a přednosti spojené
s technikou zpracování.

Univerzálnost par excellence
Slouží pro fazetování konstrukcí z oxidu zirkoničitého
v rozsahu WAK od cca. 10,5 jako např. VITA In-Ceram YZ.
Navíc se doporučuje pro individualizaci restaurací
z keramiky VITABLOCS MARK II a z pelet z lisované
keramiky VITA PM 9.
Všechny výhody mikrostruktury
Oproti běžným keramikám se keramika s mikrostrukturou
jako VITA VM 9 vyznačuje v podstatě tím, že je struktura
křišťálových a skelných fází rozmístěna jemněji a

Bezpečnost díky spolehlivému spojení
Precizní sladění keramiky s WAK materiálu konstrukce
zajišťuje optimální soudržnost. Tím navzájem ideálním
způsobem harmonizují tangenciální tlakové napětí
a radiální tahové napětí.

„Díky svému homogennímu, těsně uzavřenému
povrchu lze keramiku s mikrostrukturou
jako VITA VM 9 obzvlášť dobře obrušovat
a leštit a podává tak výsledky

srovnatelné s přírodou.“
Luc a Patrick Rutten, zubní technici s vlastní laboratoří, Belgie

VITAVM®9 – estetický úspěch není žádná náhoda
S VITA VM 9 lze vysoké nároky spolehlivě reprodukovat.

2. Esteticky sympatický konečný výsledek po vytvoření dásní a náhradě+
celokeramickou korunkou z VITA VM 9.

Fotografie: Rodrigo Monsano

1. Výchozí situace ukazuje zub 11 se silným úbytkem dásně.

3. Přirozeně krásné, přesvědčivé ve všech detailech: Restaurace se harmonicky
začleňuje do řady zubů a ani na druhý pohled se nepozná jako náhrada zubů.

„Přirozený

vzhled VM 9 mě stále znovu okouzluje,

speciálně jeho fluorescence, jas a
excelentní spojení se zirkonovou konstrukcí.
Tím nabízím zubním lékařům a pacientům řešení,
která

daleko přesahují jejich očekávání.“
Rodrigo Monsano, zubní technik, Brazílie

VITAVM ® – fazetovací koncepce pro moderní zubní techniku

VITAVM®13 – metalokeramika, která podobně jako sklovina láme a odráží světlo.
Esteticky přesvědčivá metalokeramika není možná? VITA VM 13 dokazuje opak. Tato keramika s mikrostrukturou pro po celém světě nejdůležitější rozsah WAK poskytuje pravou alternativu k celokeramice –
a je doma všude tam, kde je zapotřebí efekt maskování kovové konstrukce.

„Metalokeramické systémy jako VITA VM 13 jsou
i nadále na

úrovní nejmodernější techniky

a poskytují uživatelům, zubním lékařům a pacientům
vysokou

bezpečnost a estetiku.“

PD Dr. Roland Strietzel, docent na FU v Berlíně
a vedoucí vývoje slitin u BEGO, Německo

Podstatně homogennější než běžné keramiky
Také VITA VM 13 profituje z nového výrobního procesu
keramik VM s mikrostrukturou: Díky jemnějšímu rozdělení
krystalů leucitu ve skelné základní fázi je struktura ve
srovnání s běžnými keramikami po vypálení rozdělena
jemněji a tím podstatně homogenněji.

centra zubního lékařství univerzity v Zürichu, Fischer J,
Stawarczyk B, Hämmerle CHF, pevnost v ohybu fazetovacích keramik pro oxid zirkoničitý. Quintessenz Zahntech
2008;34:1138-1145.), soudržnost a odolnost proti změnám
teploty při nižší rozpustnosti v kyselině.

Vynikající fyzikální vlastnosti
Ve srovnání s běžnými metalokeramikami má VITA VM 13
velké množství zlepšených fyzikálních vlastností. To platí
pro vynikající pevnost v ohybu (doloženo vědeckou studií

„Pomocí VM 13 lze dosáhnout transparentní a barevné
efekty, které teprve umožňují

přirozenou

rekonstrukci. Její jemná struktura umožňuje
povrchové efekty, které nelze dosáhnout glazurou,
nýbrž pouze ručním leštěním.“
Renato Carretti, zubní technik
a vedoucí oddělení, Švýcarsko

VITAVM®13 – perfektnost znamená: krása v dokonalosti
Esteticky náročné restaurace s přirozeným barevným účinkem s VITA VM 13.

1. Červené čáry znázorňují rušivý a neharmonický průběh kousací hrany výchozí
situace.

Fotografie: Klaus Wink

2. Harmonické kousací hrany a osy zubů definitivní práce in situ. Náhradu nelze
odlišit od pravých zubů.

3. Výsledek v každém ohledu přesvědčuje esteticky: Průběh kousacích hran a osy
zubů byly harmonizovány, zuby působí barevně opravdově a charakteristiky
zubů bylo možno přirozeně nastavit.

„Pokoušíme se po desetiletí keramickými
hmotami imitovat na tloušťce 1–1,5 mm stejný
a při všech světelných podmínkách trvající

efekt pravých zubů. Pomocí VM 13 se
to daří u fazet už při tloušťce vrstvy 0,7– 0,4 mm.
Dr. Babak Varzideh, zubní lékař a Klaus Wink, zubní technik,
Kleinsman Dental Center, Německo

VITAVM ® – fazetovací koncepce pro moderní zubní techniku

VITAVM®LC – fazetovací kompozit skoro jako keramika
Dlouho byly fazetovací kompozity ve stínu keramiky. VITA VM LC to ze zásady mění: Fazetovací kompozit
vytvrzovaný na světle se svou estetikou, barevnou věrností a trvanlivostí velmi blíží své keramice.
Díky jeho univerzální indikační oblasti je ideálním partnerem fixních a vyjímatelných restaurací.

„Dřív vypadaly fazety v ústech často příliš žlutě,
dokonce nepřirozeně. Dnes je to jiné. Jako mistr
v oblasti zubní techniky to mohu potvrdit:
Fazety s VITA VM LC vypadají naprosto

přirozeně

a dobře se přizpůsobí situaci v ústech.“
Maren Rohlmann, mistrová v oblasti zubní techniky
a vedoucí oddělení umělých hmot, Německo

dobré výsledky. Kdo vrství barvu 1M1 nebo A3, získá
jako výsledek přesně tuhle barvu - a nic jiného.

Je to keramika?
Stále častěji zní odpověď na tuto otázku „Ne, je to
VITA VM LC“. Restaurace fazetované tímto materiálem
poskytují výsledky, které se s ohledem na jejich estetiku
sotva liší od keramických fazet. Prokazatelně velmi dobrá
barevná stabilita a vysoká odolnost proti plaku zajišťují
kvalitu a mluví sami za sebe.
Zvláštní síla: Barevná věrnost
Praktik je nadšený z dobré reprodukce barev VITA VM LC,
které i na obtížně přístupných místech spolehlivě vytvářejí

Dobré v týmu: Kombinované práce
Pro každou laboratoř je komplexní kombinovaná práce
jednou z největších výzev. Protože zde se potkávají tři
„světy materiálů“: Keramika, kompozit a umělohmotný
zub. Barevné sladění materiálů navzájem je rozhodující
pro harmonický úspěch komplexní zakázky jako je tato.
O důvod více pro práci v systému VITA VM.

„Za obrovskou výhodu VM LC považuji

dobrou reprodukci barev,
i při malých tloušťkách vrstev.
Barvy jsou přesně takové, jak si je představuji:
Pokud vrstvím A3, vznikne A3 - a nic jiného.“
Jürgen Freitag, mistr v oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Německo

VITAVM®LC – moderní fazetovací kompozit pro náročná řešení
Všechno, co si zubní technici od svého kompozitu přejí: pravé a stabilní barvy, trvanlivost , snadná manipulace.

2. Kompozitní fazety a konfekční zuby ideálním způsobem navzájem barevně
harmonizují a zajišťují harmonické sladění horní a spodní čelisti.

Fotografie: André Bouillon

1. Výchozí situace: Primární teleskopy s oxidem zirkoničitým pro teleskopické
protézy v horní a spodní čelisti pro fazetování pomocí VITA VM LC
a kompletování pomocí konfekčních zubů VITA PHYSIODENS.

3. Konečný výsledek: Uživatele a zubní techniky přesvědčí především přirozený
vzhled. Navíc je pacientka velmi spokojená s komfortem při nošení a estetikou
své náhrady.

„Velmi se mi líbí

schopnost dobrého

modelování past VM LC, jsou
příjemně soudržné během modelování.
Navíc mně usnadňuje viskozita hmot rychlé
a snadné modelování tvaru.“
André Bouillon,mistr v oblasti zubní techniky
s vlastní laboratoří, Německo

VITAVM ® – fazetovací koncepce pro moderní zubní techniku

VITA VMK Master® – klasické schéma vrstvení, sympatická estetika
Jednoduché při zpracování, mistrovské ve své spolehlivosti a běžné upotřebitelnosti – to je VITA VMK Master.
Kdo každý den vyrábí opticky sympatickou náhradu zubů pod tlakem termínů, ten si obzvlášť váží těchto vlastností. Kromě úspěšné VITA VM 13 pokračuje VITA VMK Master v úspěšném příběhu keramik VITA.

„VMK Master je nekompromisně

dobrý materiál, který používám
při řešení jak jednoduchých,
tak i složitějších případů.“
Urszula Młynarska, zubní technička
s vlastní laboratoří, Polsko

Snadná manipulace díky osvědčenému schématu
vrstvení
Díky snadné manipulaci se standardním vrstvením
z dentinu a enamelu lze rychle a spolehlivě realizovat
estetické výsledky.
Vlastnosti zpracování? Špičkové!
Díky nepatrnému smršťování a dobré tuhosti
VITA VMK Master je nanášení a modelování radostí:

Jednou vytvořené obrysy a kontakty zůstávají
během vrstvení zachovány a vydrží několik
vypalovacích cyklů.
Dobré v týmu: Kombinované práce
Kompaktní výběr přídavných hmot zajišťuje ideální
předpoklady pro úspěšnou realizaci individuálních
charakteristik.

„Zpracování VMK Master je

naprosto bezproblémové – na běžných
slitinách i na slitinách se sníženým obsahem
drahých kovů nebo úplně bez nich.
Díky vynikající

stabilitě při vypalování
jsou po vypálení dobře zachovány
i přesné detaily povrchu.“

Marcio Breda, zubní technik, Brazílie

Tato skupina výrobků je k dostání v barvách VITA SYSTEM
3D-MASTER a VITA classical A1–D4. Je zaručena barevná
kompatibilita se všemi materiály VITA SYSTEM 3DMASTER a VITA classical.
Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete
systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny
přirozené barvy zubů.

Upozornění: Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití.
Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo
zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen
tehdy, když je produkt použit v neslučitelné resp. nepřípustné kombinaci s materiály
nebo přístroji jiného výrobce. Naše ručení za správnost těchto údajů nezávisí na
právním důvodu a, pokud to zákon připouští, je mimoto v každém případě omezeno
na hodnotu dodaného zboží podle faktury bez DPH. V žádném případě neručíme,
pokud tak zákon připouští, zejména za ušlý zisk, nepřímé škody, za následné škody
nebo nároky třetích osob vůči kupujícímu. Nároky na náhradu škody v závislosti na
zavinění (provinění při uzavření smlouvy, následné nedodržení smlouvy, nedovolené
jednání atd.) vznikají pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Datum vydání tohoto informačního materiálu: 11.12
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