VITA ENAMIC Nově definuje zatížitelnost!*
®

První hybridní keramika s duální síťovou strukturou, která optimálně absorbuje síly stisku čelistí

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA určenı́ barvy

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

Platí od 11.14

VITA shade, VITA made.
Popis výrobku
VITA ENAMIC je celosvětově první dentální hybridní keramika s
duální síťovou strukturou. Dominující keramická síť zesiluje polymerovou sítí, přičemž obě sítě do sebe kompletně pronikají. VITA ENAMIC
je tak dentální spojovací materiál, který spojuje pozitivní vlastnosti
keramiky a kompozitu.
Tato inovativní hybridní keramika zaručuje v prvé řadě kromě vynikající
pružnosti také enormní zatížitelnost po adhezivním spojení.

Tím se materiál výborně hodí pro korunkové restaurace v oblasti postranních zubů a umožňuje tenké stěny pro minimalinvazivní náhrady.
Dále přesvědčuje VITA ENAMIC maximální spolehlivostí, přesnými,
stabilními a tím detailně věrnými výsledky broušení. Nakonec disponuje tento hybridní materiál v barvě zubů materiálovými vlasnostmi
maximálně podobným zubům a díky excelentní světelné vodivosti
zajišťuje přirozenou hru barev.

*) Tato inovativní hybridní keramika zaručuje v prvé řadě kromě vynikající pružnosti také enormní zatížitelnost po adhezivním spojení.

Obraťte!

Přednosti výrobku
Enormní zatížitelnost:
VITA ENAMIC je po spojení se zbylou zubní hmotou enormně zatížitelný.
Tento "spojovací materiál" zaručuje optimální rozdělení síly stisku čelistí
a polymerová síť výborně absorbuje intraorální zatížení.

Rychlé a hospodárné zpracování:
Excelentní brusné vlastnosti VITA ENAMIC zaručují, že se restaurace
vypracuje s úsporou času a šetrně k brusnému nástroji. Dále má hybridní
keramika už svojí konečnou pevnost a může se použít okamžitě po
broušení.

Výsledky jsou přirozené a v barvě zubů:
Vysoká spolehlivost:
VITA ENAMIC je dentální materiál v barvě zubů a má vynikající světelnou
Dále je VITA ENAMIC maximálně spolehlivý materiál. Například disponuje
vodivost. Tím se restaurace VITA ENAMIC výborně začleňují zbylé zubní
hybridní keramika díky své speciální „struktuře duální sítě“ integrovanou
hmoty a zajišťují přirozenou hru barev.
„funkcí zastavení prasklin“.
Spektrum indikací:
Náhrada šetrná k zubní hmotě:
VITA ENAMIC se hodí kromě klasických restaurací jednotlivých zubů
VITA ENAMIC zaručuje kromě vysoké zatížitelnosti také potřebnou
(inleje, onleje, fazety a korunky) obzvlášť pro náhrady s vysokým
pružnost a umožňuje tak minimalinvazivní náhrady, takže lze pomocí
zatížením stisku čelistí (molární oblast) a minimalinvazivní restaurace.
zeslabených tlouštěk stěn zachovat zdravou zubní hmotu.
Přesné a detailně věrné restaurace:
Údaje k výrobku:
Geometrie: VITA ENAMIC je nabízeno v geometriích EM-14
Přesné a detailně věrné restaurace:
(12 x 14 x 18 mm) a EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.
VITA ENAMIC hybridní keramika ukazuje po broušení – obzvlášť u zesNabídka barev: VITA ENAMIC lze zakoupit ve stupních průsvitnosti HT
labujících se okrajů restaurací – excelentní stabilnost hran a zajišťuje
(HT = high translucent) a T (T = translucent) a v pěti barvách VITA
detailně věrnou morfologii a přesný konečný výsledek.
SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2 a 3M2.

VITA ENAMIC® für CEREC®/ inLab®
VITA SYSTEM 3D-MASTER® nabídka barev
VITA ENAMIC® high translucent
Geometrie

Obsah

Č. výr.

Barva

Označení

Geometrie

Obsah

Č. výr.

0M1-HT EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC40M1HTEM14

0M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC40M1TEM14

1M1-HT EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC41M1HTEM14

1M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC41M1TEM14

1M2-HT EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC41M2HTEM14

1M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC41M2TEM14

2M2-HT EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC42M2HTEM14

2M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC42M2TEM14

3M2-HT EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC43M2HTEM14

3M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 kusů

EC43M2TEM14

0M1-HT EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 kusů

EC40M1HTEM10

1M1-HT EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 kusů

EC41M1HTEM10

1M2-HT EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 kusů

EC41M2HTEM10

2M2-HT EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 kusů

EC42M2HTEM10

3M2-HT EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 kusů

EC43M2HTEM10

Barva

Označení

VITA ENAMIC® translucent

Primární indikace vysoce průsvitná:
inleje, onleje, fazety a korunky
Primární indikace průsvitná:
Maskování zabarvených čepů, obzvlášť u korunek

VITA ENAMIC® Starter Set
VITA ENAMIC® Starter Set clinical

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Č. výr. EC4EMSTSETC

Č. výr. EC4EMSTSETT

Obsah

Barvy

Množství

Obsah

Barvy

Množství

5 bal. VITA ENAMIC
vysoce průsvitná

0M1 - 3M2

na každou barvu 1 balení à 5 ks

5 bal. VITA ENAMIC
vysoce průsvitná

0M1 - 3M2

na každou barvu 1 balení à 5 ks

5 bal. VITA ENAMIC
průsvitná

0M1 - 3M2

na každou barvu 1 balení à 5 ks

5 bal. VITA ENAMIC
průsvitná

0M1 - 3M2

na každou barvu 1 balení à 5 ks

VITA ENAMIC
Polishing Set clinical

–

8 Leštič pro předběžné leštění a leštění
na vysoký lesk pro kolénko

–
VITA ENAMIC
Polishing Set technical

Systémová kompatibilita
VITA ENAMIC lze zpracovávat se systémem CEREC resp. inLab-MC XL firmy Sirona od verze softwaru > V4.0.
*) Geometrie EM-10 je k zakoupení pouze u stupně průsvitnosti HT!

Další informace k VITA ENAMIC najdete na: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
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