VITA ENAMIC дефинира по нов начин възможността за натоварване!*
®

Първата хибридна керамика с двойна мрежова структура, която оптимално поема
дъвкателните сили

Редакция 05.15

VITA shade, VITA made.
Описание на продукта
VITA ENAMIC е първата в света дентална хибридна керамика с двойна
мрежова структура. При този дентален материал доминиращата
керамична мрежова структура се подсилва от полимерна мрежова
структура, при което двете мрежи напълно проникват една в друга.
Така VITA ENAMIC е дентален хибриден материал, който обединява в
себе си положителните свойства на керамиката и на композита.
Тази нова хибридна керамика гарантира за първи път освен
голяма еластичност също огромна способност за натоварване след
адхезивното свързване.

Така материалът е изключително подходящ за изработване на
корони в дисталната зона и позволява малки дебелини на стените за
минимално инвазивни възстановявания.
VITA ENAMIC убеждава също така със своята възможно найвисока надеждност, с продукти, които са прецизни до малки
детайли и със стабилни кантове след изрязването. В крайна сметка
този хибриден материал с цвят на зъб има качества, подобни
на тези на естествените зъби и благодарение на отличната му
светлопроводимост се получава естествена игра на цветове.

*) Тази иновативна хибридна керамика гарантира за първи път освен голяма еластичност също и огромна способност за натоварване след адхезивното свързване.

моля обърнете!

Предимства на продукта
Огромна издържливост на натоварване:
След свързването си с останалата зъбна субстанция VITA ENAMIC
придобива възможност за огромно натоварване. Този хибриден
материал гарантира оптимално разпределение на дъвкателните сили, а
полимерната мрежа абсорбира отлично интраоралните натоварвания.

Бързо и икономично обработване:
Отличните шлифовачни качества на VITA ENAMIC гарантират
бързо и щадящо изрязващите инструменти изработване на
възстановяване. Освен това хибридната керамика без допълнителна
обработка е с крайна здравина и може веднага след изрязването да бъде
вградена.

Висока надеждност:
Освен това VITA ENAMIC е възможно най-надежден материал.
Хибридната керамика на базата на специалната си двойна мрежова
структура има, например, интегрирана функция „Стоп пукнатини“.

Естествени резултати с цвят на зъб:
VITA ENAMIC e дентален материал с цвят на зъба, отличаващ се с
изключителна проводимост на светлината. По този начин VITA ENAMICвъзстановяванията се вграждат отлично в останалата зъбна субстанция и
осигуряват естествена игра на цветовете.

Щадящи субстанцията възстановявания:
VITA ENAMIC гарантира заедно с огромната издържливост на
натоварване, и необходимата еластичност, като по този начин прави
възможно изработването на минимално инвазивни възстановявания,
така че чрез намалени дебелини на стените се съхранява здрава зъбна
субстанция.

Области на приложение:
VITA ENAMIC e подходящ освен за класически единични възстановявания
(инлеи, онлеи, фасети и корони), особено за възстановявания в зони с
голямо дъвкателно натоварване (моларната зона), както и за минимално
инвазивни възстановявания.

Прецизни до най-малкия детайл възстановявания:
След шлифовачния процес, особено при възстановявания, които
изтъняват в кантовете хибридната керамика VITA ENAMIC има отлична
здравина на ръбовете и осигурява точна до най-малък детайл
морфология, както и точно напасване на възстановяването.

Данни за продукта:
VITA ENAMIC се предлага в геометриите EM-14 (12 x 14 x 18 mm) и EM-10
(8 x 10 x 15 mm)*. Предлагани цветове: VITA ENAMIC се предлага в
транслуцентните степени HT (HT = високо транслуцентен), и T
(T = транслуцентен), съответно в шестте VITA SYSTEM 3D-MASTER цвята
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 и 4М2.

VITA ENAMIC® für CEREC®/ inLab®
VITA SYSTEM 3D-MASTER® предлагани цветове
VITA ENAMIC® translucent

VITA ENAMIC® high translucent
Цвят

Означение

Геометрия

Съдържание

Арт.-№.

Цвят

Означение

Геометрия

Съдържание

Арт.-№.

0M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC40M1HTEM14

0M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC40M1TEM14

1M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC41M1HTEM14

1M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC41M1TEM14

1M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC41M2HTEM14

1M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC41M2TEM14

2M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC42M2HTEM14

2M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC42M2TEM14

3M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC43M2HTEM14

3M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC43M2TEM14

4M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC4EM4282765

4M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 броя

EC4EM3282765

0M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 броя

EC40M1HTEM10

1M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 броя

EC41M1HTEM10

1M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 броя

EC41M2HTEM10

2M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 броя

EC42M2HTEM10

3M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 броя

EC43M2HTEM10

4M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 броя

EC4EM4282645

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Първа индикация на материала с висока транслуцентност:
инлеи, онлеи, фасети, частични и цели корони
Първа индикация на транслуцентния материал:
маскиране на оцветени пънчета, особено при корони.

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Арт.–Nr. EC4EMSTSETC

Арт.–Nr. EC4EMSTSETT

Съдържание

Цветове

Количество

Съдържание

Цветове

Количество

5 опак. VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя

5 опак. VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя

5 опак. VITA ENAMIC
translucent

0M1 - 3M2

от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя

5 опак. VITA ENAMIC
translucent

0M1 - 3M2

от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя

VITA ENAMIC
Комплект за полиране за
клинично приложение

–

8 инструмента за предварително и
финишно огледално полиране за обратен
наконечник

VITA ENAMIC
–
комплект за полиране за
зъботехническо приложение

8 инструмента за предварително и
финишно огледално полиране за
наконечник

Съвместимост на системите
Информация за съвместимостта на системите и изискванията към съответните хардуери и софтуери ще намерите на страницата
www.vita-zahnfabrik.com/cadcam - Download Съвместимост на VITA CAD/CAM материали, както и от съответните партньори с CAD/CAM системи.
Обхватът на размерите и цветовете при различните CAD/CAM партньори може да е различен.
Допълнителна информация за VITA ENAMIC ще намерите на адрес: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49 / 7761/ 562 - 0 · Fax +49 / 7761/ 562 - 299 · www.vita-zahnfabrik.com
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*) Геометрията EM-10 се предлага само в степен на транслуцентност HT!

