VITA ENAMIC definiuje na nowo odporność na obciążenia!*
®

Pierwsza ceramika hybrydowa o podwójnie usieciowanej budowie, która optymalnie absorbuje siły żucia.

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA ustalanie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru
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VITA shade, VITA made.
Opis produktu
VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na
świecie, która posiada podwójnie usieciowaną strukturę. W tym
materiale dominuje siatka ceramiczna, która jest wzmocniona przez
siatkę polimerową - obie siatki przenikają się wzajemnie. VITA ENAMIC
to dentystyczny materiał dwuskładnikowy, który scala pozytywne
właściwości ceramiki i kompozytu.
Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie
tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na
obciążenia, i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu.

Dzięki temu materiał znakomicie nadaje się do wykonywania koron
w odcinku bocznym oraz umożliwia wykonywanie uzupełnień o
zredukowanej grubości ścianek metodą małoinwazyjną.
Poza tym materiał VITA ENAMIC przekonuje swoją wysoką
niezawodnością, precyzją kształtu , stabilnością krawędzi oraz
wiernym odzwierciedleniem detali anatomicznych w procesie frezowania. Materiał hybrydowy łatwo integruje się z resztą uzębienia oraz
gwarantuje naturalną grę kolorów dzięki znakomitej przewodności
światła.

*) Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia i to
natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu.

czytaj na odwrotnej stronie!

Zalety produktu
Ogromna odporność na obciążenia:
Po zacementowaniu VITA ENAMIC na pozostałej substancji zęba, materiał
cechuje ogromna odporność na obciążenia. Ten "materiał dwuskładnikowy"
gwarantuje optymalne rozpraszanie sił żucia, a siatka polimerowa znakomicie
absorbuje obciążenia zachodzące w jamie ustnej.

Szybka i ekonomiczna obróbka:
Znakomite właściwości obróbki skrawaniem VITA ENAMIC gwarantują oszczędność
czasu i niskie zużycie instrumentów w czasie frezowania. Ceramika hybrydowa posiada wytrzymałość ostateczną i po wyfrezowaniu może być natychmiast
zacementowana.

Wysoki stopień niezawodności:
Materiał VITA ENAMIC jest wyjątkowo niezawodnym materiałem. Dzięki podwójnej strukturze, materiał posiada funkcję "blokady powstawania pęknięć".

Wyniki osiągnięte pod względem naturalnej kolorystyki:
VITA ENAMIC to materiał dentystyczny o kolorach zgodnych z naturalnym
uzębieniem, który charakteryzuje się znakomitą przewodnością światła. Dzięki
wyjątkowej estetyce, uzupełnienia z materiału VITA ENAMIC znakomicie integrują
się z pozostałym uzębieniem pacjenta i gwarantują perfekcyjną grę kolorów.

Znakomite uzupełnienie przy oszczędnej preparacji ubytku:
VITA ENAMIC gwarantuje poza wysoką odpornością na obciążenia, wymaganą
elastyczność oraz umożliwia małoinwazyjną ingerencję w ubytek, a to oznacza
zredukowaną grubość ścianek uzupełnienia i podtrzymanie zdrowej substancji
zęba.

Zakres zastosowania:
VITA ENAMIC stosujemy w klasycznych uzupełnieniach pojedynczych ubytków
(wkłady koronowe, nakłady, licówki i korony), a w szczególności w uzupełnieniach,
gdzie występują duże siły żucia jak np. w trzonowcach. Materiał stosujemy do
wykonywania uzupełnień małoinwazyjnych.

Precyzyjne uzupełnienia w każdym detalu:
Po procesie frezowania, ceramika hybrydowa VITA ENAMIC charakteryzuje się
szczególnie wyrównanym przebiegiem krawędzi, znakomitą ich stabilnością
oraz gwarantuje dokładną morfologię i adekwatne wyniki w każdym detalu.

Informacje o produkcie:
Rozmiary bloczków: oferta obejmuje rozmiary bloczków VITA ENAMIC EM-14
(12 x 14 x 18 mm) i EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.
Oferta kolorów: VITA ENAMIC można zakupić w kolorach przeziernych HT
(HT = high translucent) oraz T (T = translucent) jak również w sześciu kolorach
VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 i 4M2.

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

VITA ENAMIC® high translucent
Kolor

Oznaczenie

Wymiary

Zawartość

Nr. art.

Kolor

Oznaczenie

Wymiary

Zawartość

Nr. art.

0M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC40M1HTEM14

0M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC40M1TEM14

1M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC41M1HTEM14

1M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC41M1TEM14

1M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC41M2HTEM14

1M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC41M2TEM14

2M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC42M2HTEM14

2M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC42M2TEM14

3M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC43M2HTEM14

3M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC43M2TEM14

4M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC4EM4282765

4M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 sztuk

EC4EM3282765

0M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 sztuk

EC40M1HTEM10

1M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 sztuk

EC41M1HTEM10

1M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 sztuk

EC41M2HTEM10

2M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 sztuk

EC42M2HTEM10

3M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 sztuk

EC43M2HTEM10

4M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 sztuk

EC4EM4282645

Podstawowe zastosowanie materiału high translucent (HT):
wkłady, nakłady, licówki, półkorony i korony
Wskazane zastosowanie materiału przeziernego (T):
maskowanie przebarwionych kikutów, szczególnie w przypadku koron.

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Nr. art. EC4EMSTSETC

Nr. art. EC4EMSTSETT

Zawartość

Kolory

Ilość

Zawartość

5 opakowań VITA ENAMIC 0M1 - 3M2
high translucent

każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk

5 opakowań VITA ENAMIC 0M1 - 3M2
high translucent

każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk

5 opakowań VITA ENAMIC 0M1 - 3M2
translucent

każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk

5 opakowań VITA ENAMIC 0M1 - 3M2
translucent

każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk

VITA ENAMIC
Polishing Set clinical

8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz
do uzyskiwania wysokiego połysku na kątnicę

VITA ENAMIC
Polishing Set technical

8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz
do uzyskiwania wysokiego połysku na prostnicę

–

Kolory

–

Ilość

Kompatybilność systemu
Informacje dotyczące oprogramowania i frezarek sterowanych komputerowo oraz pliki do pobrania na temat kompatybilnych systemów i materiałów VITA
CAD/CAM, jak również firm partnerskich systemów CAD/CAM znajdą Państwo na stronie internetowej
www.vita-zahnfabrik.com/cadcam. Rozmiary i kolory materiałów dla pojedynczych systemów CAD/CAM mogą się różnić.
Dalsze informacje dotyczące VITA ENAMIC znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
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*) Kształt EM-10 są dostępne tylko w wersji przeziernej HT!

