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VITA shade, VITA made.

VITAPM®9 Система прескерамика
VITAVM®9 ADD-ON Система за индивидуализиране

VITAPM®9 – гарантирано рационално обработване
VITAPM®9 : „All-in-One“-прескерамика за по-добра производителност

VITA PM 9 (материал за пресоване) е „All-in-One“-прескерамика, базирана
върху милиони пъти доказалата се керамика за облицоване с фина структура
VITA VM 9. VITA PM 9 позволява икономично изработване на възстановявания
с широк индикационнен спектър. Подходяща е както за безскелетната
престехника (инлеи/онлеи, фасети и корони на предни зъби), така и за
пресоване върху циркониеводиоксидни скелети. Цветовото предложение
обхваща три степени на транслуцентност (O, T, HT), всяка с по 10 различни
цвята.
Предимствата
•• Рационално изработване: Широкият индикационен спектър (безскелетна

престехника, както и техника на свръхпресоване) на VITA PM 9 позволява
икономично и сигурно изработване на различни възстановявания с
една идентична програма за пресоване, при същевременно ефективно
поддържане на складови наличности.
•• Сигурност в клинични условия: Керамиката VITA PM 9 е разработена на
базата на милиони пъти доказалата се керамика за облицоване с фина
структура VITA VM 9 и по този начин гарантира най-висока сигурност при
работа в клинични условия.
•• Естествена игра на цветовете: Особено пелетите VITA PM 9 HT с висока
транслуцентност убеждават чрез техния хамелеонов ефект, гарантиращ
абсолютно естествено въздействие на цвета.
•• Типични за естествения зъб качества: Тези качества на керамиката VITA
PM 9 се изразяват например в хомогенната структура на повърхността,
високата устойчивост срещу образуване на плака, както и подобните на
естествения емайл свойства на материала.
Предлагани цветове
Прегледното цветово предложение с по 10 цветови варианта в трите
различни степени на транслуцентност (O = опак, T = транслуцентен ,
HT = високо транслуцентен) дава възможност за изработване на
възстановявания с висока степен на естетичност.
VITA PM 9 е съгласувана с цветовата система VITA SYSTEM 3D-MASTER.
O-/T-пелети - преглед на цветовете:
O-пелети
T-пелети

Цветови варианти
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P и 3M3P
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P и 3M3P

HT-пелети - преглед на цветовете:
Цветове на дентин
Цветове на емайл

Цветови варианти
0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Съвместимост на системите
VITA PM 9 може да се обработва с всички достъпни в търговската мрежа
системи за опаковане и керамични преспещи.

VITAVM®9 ADD-ON – гарантирана естествена естетичност на зъбите
VITAVM®9 ADD-ON : Индивидулизиращи маси за топ-естетика

За индивидуализирането (техника с наслояване) на безскелетни
възстановявания от VITA PM 9 сега специално се предлагат нискотопимите
VITA VM 9 ADD-ON-маси. Масите са разработени на основата на доказалата се
керамика за облицоване VITA VM 9. Предлагат се в осем различни цветови
нюанса. По този начин техникът може бързо и сигурно да възпроизведе
цветови нюанси и така да постигне първокласна зъбна естетика.

Предимствата
•• Естествено въздействие на цвета: VITA VM 9 ADD-ON-масите със своята

отлична транслуцентност, подобното на естествения емайл отражение
на светлината и хармоничната връзка с базисната структура VITA PM 9
гарантират естествената игра на цветовете.
•• Сигурно свързване: VITA VM 9 ADD-ON-масите са оптимално съгласувани
с керамиката VITA PM 9 и убеждават с отличното си свързване при
синтероване без деформация с базисния VITA PM 9 материал. По този
начин се гарантира продължително натоварване.
•• Рентабилност: Изключителната устойчивост при наслояване, минималната
свиваемост и първокласната стабилност при печене осигуряват
рационален работен процес.
•• Лесно обработване: VITA VM 9 ADD-ON-масите се отличават с хомогенната
си текстура, осигуряваща възможност за добро шлифоване и полиране.

Предлагани цветове
Емайл-маси/
Транспарентни маси

ADD1 (прозрачно), ADD2 (светъл емайл),
ADD3 (тъмен емайл), ADD4 (белезникаво-прозрачно)

Транслуцентни маси

ADD5 (жълтеникаво-транслуцентно),
ADD6 (оранжево-транслуцентно),
ADD7 (червено-транслуцентно), ADD8 (синьо-транслуцентно)

Съвместимостта на системите
Масите VITA PM 9 ADD-ON са специално разработени за индивидуализиране
на безскелетни възстановявания от VITA PM 9. Топящите се при ниски
температури маси могат да се пекат, съгласно ръководството за работа, при
800°C с всички обичайни пещи за керамика.
VITA AKZENT Plus Оцветители – Оптимизирани. Лесно. Всичко.
С предлаганите 19 цвята VITA AKZENT Plus предоставя на денталните практики
и лаборатории обширна система с многостранни възможности за цветови
модификации. При това с VITA AKZENT Plus могат да се характеризират
не само възстановявания от VITA PM 9, оцветителите са подходящи и
за всички останали керамични дентални материали, независимо от КТР
на възстановяването. С тези нови флуоресциращи оцветители е лесно
възстановяванията да се оцветят както отвътре по време на наслояването,
така и отвън по повърхността.
Оцветителите VITA AKZENT Plus се предлагат като прах или като готова паста
в зависимост от областта на приложение и начина на обработка. Лазиращите
Body Stains и Glaze се предлагат допълнително и като спрей.

С уникалната система VITA SYSTEM 3D-MASTER всички
естествени цветове на зъби се определят систематично
и се възпроизвеждат изцяло.

Да се има предвид: Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните
за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят в останалите случаи се задължава
преди употреба да провери продукта за неговата пригодност за предвидената
област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът
се обработва в недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и
устройства на други производители. В останалите случаи нашата отговорност за
достоверността на тези данни, независимо от правното основание и доколкото е
допустимо по закон, във всеки случай се ограничава до стойността на доставената
стока съгласно фактурата без ДДС. По-специално ние не носим отговорност,
доколкото е разрешено по закон, в никакъв случай за пропуснати ползи, за
косвени щети, за произтичащи от това щети или за претенции на Трети лица
към Купувача. Претенции за обезщетение на щети поради отговорност за вина
(виновност при сключване на договор, лошо изпълнение на договора, непозволено
увреждане и др.) са в сила само в случай на умисъл или груба небрежност.
Издаване на тази информация за потребителя: 06.15
С издаването на това Ръководство за работа, всички предишни издания губят своята
валидност. Валидната в текущия момент версия ще намерите на електронен адрес:
www.vita-zahnfabrik.com.
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VITA Zahnfabrik е сертифицирана по Директивата за медицински продукти и
следният продукт носи обозначението
:

