VITA ENAMIC redefine resistência!*
®

A primeira cerâmica híbrida de rede dupla que absorve perfeitamente as forças
mastigatórias
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VITA shade, VITA made.
Descrição do produto
VITA ENAMIC é a primeira cerâmica dentária híbrida com estrutura
de rede dupla a nível mundial. Neste material dentário, a rede
cerâmica dominante é reforçada por uma rede de polímeros, sendo
que ambas as redes se atravessam por completo.
VITA ENAMIC é, por isso, um material compósito dentário que
reúne as propriedades positivas da cerâmica e do compósito.
Esta inovadora cerâmica híbrida garante, pela primeira vez, para
além de uma grande elasticidade, também uma enorme resiliência
após a união adesiva.

Desta forma, o material é ideal para coroas posteriores e permite
espessuras de parede reduzidas para restaurações minimamente
invasivas.
Além disso, VITA ENAMIC convence pela sua máxima fiabilidade e
resultados de fresagem precisos, detalhados com estabilidade dos
bordos. Este material híbrido da cor do dente possui propriedades
materiais extremamente semelhantes ao dente, assegurando tonalidades naturais graças a uma excelente fotocondutividade.

*) Esta inovadora cerâmica híbrida garante, pela primeira vez, além de uma elasticidade especial, também uma enorme resistência após a união adesiva.

virar, por favor!

Vantagens do produto
Resistência elevada:
Após a união à substância dentária remanescente, VITA ENAMIC apresenta uma enorme resistência. Este material de recobrimento garante
uma distribuição perfeita da força mastigatória e a rede polimérica
absorve as cargas intraorais de forma extraordinária.
Elevada fiabilidade:
VITA ENAMIC é um material altamente fiável. Devido à sua "estrutura
de rede dupla" especial, a cerâmica híbrida integra, por exemplo, uma
"função antifissuras" integrada.
Proteção da substância dentária
Além de uma elevada resistência às forças mastigatórias, VITA ENAMIC
também garante a elasticidade necessária, o que possibilita a produção
de restaurações minimamente invasivas, preservando a saúde da substância dentária através de espessuras de paredes reduzidas.
Restaurações precisas e detalhadas:
Após o processo de fresagem, a cerâmica híbrida VITA ENAMIC demonstra uma excelente estabilidade dos bordos, especialmente em casos de
margens extremamente finas, e garante uma morfologia detalhada e um
resultado final preciso.

Processamento rápido e eficaz:
As excelentes propriedades de fresagem de VITA ENAMIC asseguram
o processamento rápido da restauração e com um desgaste mínimo do
instrumento de fresagem. Além disso, a cerâmica híbrida já possui a sua
resistência final, podendo ser cimentada na boca imediatamente após a
fresagem.
Resultados perfeitos e muito naturais:
VITA ENAMIC é um material dentário da cor do dente e possui uma
excelente fotocondutividade. Isto permite a integração perfeita de restaurações VITA ENAMIC na substância dentária remanescente, garantindo
tonalidades naturais.
Indicações:
Além das restaurações clássicas de dentes individuais (inlays, onlays,
facetas e coroas), VITA ENAMIC está especialmente indicado para
tratamentos com elevada carga mastigatória (região molar), bem como
restaurações minimamente invasivas.
Dados do produto:
Dimensões: VITA ENAMIC está disponível nas dimensões EM-14
(12 x 14 x 18 mm) e EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.
Gama de cores: VITA ENAMIC está disponível nos graus de translucidez
HT (HT = high translucent) e T (T = translucent), bem como nas seis cores
VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 e 4M2.

VITA ENAMIC® para CEREC® / inLab®
Oferta de cores VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA ENAMIC® high translucent

VITA ENAMIC® translucent

Cor

Designação

Dimensão

Conteúdo

N.º art.

Cor

Designação

Dimensão

Conteúdo

N.º art.

0M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC40M1HTEM14

0M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC40M1TEM14

1M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC41M1HTEM14

1M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC41M1TEM14

1M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC41M2HTEM14

1M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC41M2TEM14

2M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC42M2HTEM14

2M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC42M2TEM14

3M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC43M2HTEM14

3M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC43M2TEM14

4M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC4EM4282765

4M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 unidades

EC4EM3282765

0M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 unidades

EC40M1HTEM10

1M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 unidades

EC41M1HTEM10

1M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 unidades

EC41M2HTEM10

2M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 unidades

EC42M2HTEM10

3M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 unidades

EC43M2HTEM10

4M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 unidades

EC4EM4282645

Indicação principal high translucent:
inlays/onlays, facetas, coroas parciais e totais
Indicação principal translucent:
disfarce de cotos manchados, especialmente em coroas.

VITA ENAMIC® STARTER Set clinical

VITA ENAMIC® STARTER Set technical

N.º do art. EC4EMSTSETC

N.º do art. EC4EMSTSETT

Conteúdo

Cores

Quantidade

Conteúdo

Cores

Quantidade

5 embalagens VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

1 embalagem de 5 unidades por cor

5 embalagens VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

1 embalagem de 5 unidades por cor

5 embalagens VITA ENAMIC
translucent

0M1 - 3M2

1 embalagem de 5 unidades por cor

5 embalagens VITA ENAMIC
high translucent

0M1 - 3M2

1 embalagem de 5 unidades por cor

VITA ENAMIC
Polishing Set clinical

–

8 polidores de polimento preliminar e
de alto brilho para o contra ângulo

VITA ENAMIC
Polishing Set technical

–

8 polidores de polimento preliminar e
de alto brilho para a peça de mão

Compatibilidade do sistema
Informações sobre a compatibilidade do sistema e os respectivos requisitos de hardware e software estão disponíveis em formato de
download através do site www.vita-zahnfabrik.com/cadcam em "Compatibilidade do sistema VITA de materiais CAD/CAM", bem como
através dos sistemas parceiros CAD/CAM. O âmbito da oferta de cores/geometria podem variar para sistemas
parceiros CAD/CAM, assim como para outros sistemas.
Para mais informação sobre VITA ENAMIC aceda a: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
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*) A dimensão EM-10 está disponível apenas no nível de translucidez HT!

