VITA ENAMIC új jelentést ad a terhelhetőségnek!*
®

Az első, kettős hálószerkezettel bíró hibrid kerámia, amely optimálisan nyeli el a rágóerőket
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VITA shade, VITA made.
Termékleírás
VITA ENAMIC a világon az első olyan fogászati hibrid kerámia,
amelynek kettős hálószerkezete van. Ennél a fogászati anyagnál
a domináns kerámia hálózatot egy polimer hálózat erősíti meg,
miközben a két háló teljesen egymásba hatol.
Így tehát VITA ENAMIC olyan társított anyag, amely egyesíti
magában a kerámia és a kompozit pozitív tulajdonságait.
Ez az innovatív hibrid kerámia a különleges rugalmasság mellett első
ízben garantál rendkívüli terhelhetőséget is az adhezív kötést követően.

Az anyag így kiválóan alkalmas koronaellátásokhoz az oldalfogak
tartományában, és használatával csökkentett falvastagság érhető el a
minimál invazív ellátásokhoz.
VITA ENAMIC ezen felül maximális megbízhatóságával, precíz, stabil
élű, ezáltal részleteiben valósághű csiszolási eredményével győz meg.
Ráadásul ez a fogszínű hibrid anyag a foghoz maximálisan hasonló
tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló fényvezető képességének
köszönhetően természetes fényjátékot biztosít.

*) Ez az első innovatív hibrid kerámia, amely különleges rugalmassága mellett rendkívüli terhelhetőséget is biztosít az adhezív kötés után.

kérjük, fordítson!

Termék előnyei
Rendkívüli terhelhetőség:
VITA ENAMIC a maradék fogállományhoz történő kötést követően rendkívüli
mértékben terhelhető. Ez a "társított anyag" biztosítja a rágóerő optimális
eloszlását, a polimer hálózat pedig kiválóan elnyeli az intraorális terheléseket.
Kiemelkedő megbízhatóság:
VITA ENAMIC ezen túlmenően maximálisan megbízható anyag. Ez a hibrid
kerámia különleges "kettős hálószerkezete" alapján például integrált repedést
gátló funkcióval rendelkezik.
Fogállományt kímélő ellátás:
Magas terhelhetősége mellett VITA ENAMIC biztosítja a szükséges
rugalmasságot is, és minimál invazív ellátásokat tesz lehetővé azáltal,
hogy a csökkentett falvastagság révén megtartható az egészséges
fogállomány.
Precíz, részleteiben valósághű fogpótlások:
A VITA ENAMIC hibrid kerámia a csiszolás után – főleg a fogpótlások vékonyan
kifutó széleinél – kiváló élstabilitást mutat, és gondoskodik a részleteiben
valósághű morfológiáról, valamint a pontosan illeszkedő végeredményről.

Gyors és gazdaságos megmunkálás:
VITA ENAMIC kiváló csiszolási tulajdonságai garantálják a fogpótlás időtakarékos,
és a csiszoló szerszámot kímélő kialakítását. A hibrid kerámiának ezen kívül már
megvan a végszilárdsága, így csiszolás után azonnal beilleszthető.
Természetes és fogszínű eredmények:
VITA ENAMIC egy fogszínű fogászati anyag, amely kiemelkedő fényvezetési képességgel rendelkezik. Épp ezért a VITA ENAMIC fogpótlások kiválóan illeszkednek a
maradék fogállományba, és biztosítják a természetes fényjátékot.
Indikációs spektrum:
VITA ENAMIC a klasszikus szóló fogpótlások (inlay, onlay, veneer és koronák) mellett
különösen alkalmas nagy rágóterheléssel járó ellátásokhoz (moláris tartományban),
valamint minimál invazív restaurációkhoz.
Termékadatok:
Méretek: VITA ENAMIC anyagot EM-14 (12 x 14 x 18 mm) és EM-10
(8 x 10 x 15 mm)* méretben kínáljuk.
Színválaszték: VITA ENAMIC a HT (HT = high translucent), valamint
a T (T = translucent) transzlucencia árnyalatokban, minden esetben hat
VITA SYSTEM 3D-MASTER színben (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 és 4M2)
rendelhető.

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

VITA ENAMIC® high translucent
Szín

Megnevezés

Méret

Tartalom

Cikkszám

Szín

Megnevezés

Méret

Tartalom

Cikkszám

0M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC40M1HTEM14

0M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC40M1TEM14

1M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC41M1HTEM14

1M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC41M1TEM14

1M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC41M2HTEM14

1M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC41M2TEM14

2M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC42M2HTEM14

2M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC42M2TEM14

3M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC43M2HTEM14

3M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC43M2TEM14

4M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC4EM4282765

4M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 darab

EC4EM3282765

0M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 darab

EC40M1HTEM10

1M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 darab

EC41M1HTEM10

1M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 darab

EC41M2HTEM10

2M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 darab

EC42M2HTEM10

3M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 darab

EC43M2HTEM10

4M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 darab

EC4EM4282645

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Primer indikáció, high translucent:
inlay, onlay, veneer, részleges és teljes koronák
Primer indikáció, translucent:
elszíneződött csonkok maszkolása, különösen koronáknál

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Cikkszám EC4EMSTSETC

Cikkszám EC4EMSTSETT

Tartalom

Színek

Mennyiség

Tartalom

Színek

Mennyiség

5 csomag VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

színenként 1 csomag (á 5 db)

5 csomag VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

színenként 1 csomag (á 5 db)

5 csomag VITA ENAMIC
translucent

0M1 - 3M2

színenként 1 csomag (á 5 db)

5 csomag VITA ENAMIC
translucent

0M1 - 3M2

színenként 1 csomag (á 5 db)

8 előpolírozó és magasfényű polírozó
a könyökdarabhoz

VITA ENAMIC
Polishing Set technical

–

8 előpolírozó és magasfényű polírozó
a kézidarabhoz

VITA ENAMIC Polishing Set –
clinical

Kompatibilitás más rendszerekkel
A rendszerkompatibilitásról és a mindenkori hardver- és szoftverkövetelményekről www.vita-zahnfabrik.com/cadcam oldalon talál információt a
Letöltéseknél, VITA CAD/CAM anyagok rendszerkompatibilitása címszó alatt, valamint az adott CAD/CAM rendszerpartnereknél tájékozódhat.
A méret- és színválaszték az egyes CAD/CAM rendszereket kínáló partnereknél ill. rendszereknél eltérhet.
További információ VITA ENAMIC anyagról a www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com oldalakon.
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*) Az EM-10 méret csak HT transzlucencia fokozatban kapható!

