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VITA IMPLANT SOLUTIONS – rozwiązania protetyczne

VITA IMPLANT SOLUTIONS

rozwiązanie
tymczasowe

VITA CAD-Temp®
IMPLANT SOLUTIONS

definitywne
rozwiązanie

VITA ENAMIC®
IMPLANT SOLUTIONS

VITA SUPRINITY®
IMPLANT SOLUTIONS*

korona tymczasowa z łącznikiem (AC)

Mezostruktura (MS)

Rozwiązanie jednoczęściowe

Rozwiązanie dwuczęściowe

Korona ➞ platforma tytanowa

Korona ➞ mezostruktura ➞ platforma tytanowa

Fabrykacja CAD/CAM
korony

Fabrykacja CAD/CAM
mezostruktury lub korony

Sklejanie zewnątrzustne korony z
platformą tytanową

Zewnątrzustne sklejanie mezostruktury
z platformą tytanową

Skręcanie korony /platformy tytanowej z
implantem lub analogiem

Skręcanie hybrydowego łącznika
(= platforma tytanowa/mezostruktura)
z implantem lub analogiem

Wewnątrzustne zamykanie kanału śruby
kompozytem

Wewnątrzustne zamykanie kanału śruby
kompozytem

Wewnątrzustne sklejenie korony i
mezostruktury
*dostępne pod koniec 2017
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – przebieg zabiegu
Przebieg zabiegu VITA IMPLANT SOLUTIONS

Implantacja

Kształtowanie tkanek miękkich
przy pomocy VITA CAD-Temp
uzupełnienia tymczasowego

Uzupełnienie ostateczne
z zastosowaniem VITA ENAMIC

Przebieg zabiegu

Planowanie implanto-chirurgiczne oraz implanto-protetyczne następuje wg wytycznych dotyczących zastosowania kompatybilnych,
dwuczęściowych systemów implantologicznych.
Uzupełnienie protetyczne osadzone na implantach można ze względów terapeutycznych wykonać w dwóch etapach, tzn. najpierw
wykonać uzupełnienie tymczasowe z materiału VITA CAD-Temp, a następnie restaurację definitywną lub alternatywnie uzupełnienie
stałe z materiału VITA ENAMIC oraz VITA SUPRINITY PC.
W przypadku stosowania implantów dentystycznych, ogromną rolę w obszarze estetycznym odgrywa właściwe dopasowanie
tkanek miękkich do wykonywanego uzupełnienia. Poza chirurgicznymi modyfikacjami obszaru dziąsła, decydującą rolę odgrywa
uzupełnienie tymczasowe [1]. Poza odtworzeniem funkcji żucia, uzupełnienie tymczasowe umożliwia aktywne ukształtownie
okołowszczepowego obszaru tkanki miękkiej, w celu stworzenia optymalnego profilu wyłonienia z dziąsła. Półfabrykaty VITA
CAD-Temp IMPLANT SOLUTIONS wspierają szybkie i tanie wykonywanie uzupełnień tymczasowych na bazie implantów. W trakcie
fazy protetycznej, wszczepy śródkostne wykazują przemieszczenie (remodeling) tkanki twardej około implantu [2]. Ograniczona
ingerencja w tkankę kostną zmienia przebieg tkanki miękkiej. W celu stworzenia optymalnych, estetycznych i stabilnych warunków
dla nowego uzupełnienia stałego, uzupełnienie tymczasowe musi być odpowiednio dopasowane do przebiegu leczenia. Klinicznie
sprawdzony materiał VITA CAD-Temp umożliwia optymalne, trwałe i higieniczne uzupełnienie w obszarze podstawy wykonywanej
pracy mikrocząsteczkowym kompozytem światłoutwardzalnym VITA VM LC/VITA VM LC flow. W ten sposób unikamy technicznie
skomplikowanej obróbki uzupełnienia stałego.
Po ukończeniu przebudowy kości (Bone Remodeling) i właściwym uksztłatowaniu okołowszczepowego profilu wyłonienia, można
wykonać uzupełnienie stałe na implancie z VITA ENAMIC, materiału który cechują właściwości amortyzujące.
[1.] Martin WC, Pollini A, Morton D. The influence of restorative procedures on esthetic outcomes in implant dentistry:
a systematic review.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:142-54. doi: 10.11607/jomi.2014suppl.g3.1. Review.
[2.] Fickl S, Zuhr O, Stein JM, Hürzeler MB. Peri-implant bone level around implants with platform-switched abutments.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2010 May-Jun;25(3):577-81.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – porównanie rozwiązań kliniczno-protetycznych

Rozwiązanie dwustronne z mezostrukturą (MS)
• Rozwiązanie przypadków z mocno odbiegającmi

Zastosowanie

osiami implantów od osi symetrii (korektura konta
≤ 20° w stosunku do osi implantu), w których
otwór kanału śruby znajduje się w obszarze
punktów kontaktowych lub powierzchni żucia.

Rozwiązanie jednoczęściowe z łącznikiem-koroną (AC)
• Rozwiązanie przypadków z optymalnym ustawieniem

osi, tzn. osie implantów odbiegają nieznacznie lub
wcale od osi zęba, w których otwór kanału śruby nie
znajduje się w obszarze punktów kontaktowych lub
powierzchni żucia i nie ma negatywnego wpływu na
sam proces.

• W przypadku wyrównania asymetrii do osi

zęba: tzn. jeżeli oś implantu usadowiona jest
niewspółśrodkowo w przestrzeni międzyzębowej.

• Raczej stosujemy do wykonywania koron odcinka

bocznego uzębienia.

• W przypadkach, kiedy oś wprowadzenia nie

zezwala na rozwiązanie jednoczęściowe.
• Raczej stosujemy do wykonywania uzupełnień w

Opis techniczny

odcinku przednim.

• Bez kanału śruby w koronie.

• Z kanałem śruby w koronie.

• spoina między łącznikiem i koroną.

• spoina nie ma zastosowania.

• Nadwyżki materiału cementującego między

• Nadwyżki materiału cementującego między platformą

platformą tytanową i mezostrukturą zostają
usunięte poza jamą ustną pacjenta.

• Wewnątrzustne sklejanie korony z mezostrukturą.

tytanową i łącznikiem pełnoformatowym korony,
zostają usunięte poza jamą ustną pacjenta.

• Dzięki przykręceniu wyeliminowana zostaje spoina w

Cementowanie

obszarze dziąsłowym implantu.
• Krawędź końcowa mezostruktury na poziomie

dziąsła lub pod linią dziąsła, ułatwia włączenie
do zgryzu i usunięcie nadwyżek w czasie
cementowania korony kompozytem.

• Przykręcenie korony gwarantuje w zależności od

przypadku odwracalność kliniczną.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – porównanie rozwiązań kliniczno-protetycznych

Element struktury

Rozwiązanie dwustronne
z mezostrukturą (MS)

Rozwiązanie jednoczęściowe
z łącznikiem-koroną (AC)

VITA IMPLANT SOLUTIONS
Półfabrykat

–

Mezostruktura

Korona z łącznikiem

TiBase (platforma tytanowa)
powłoka tytanowa

Suprakonstrukcja

Śruba implantu

Implant

6

–

VITA IMPLANT SOLUTIONS – Paleta bloczków
Oznaczenie bloczka/
rozmiar przyłącza/
rozmiar bloczka

VITA CAD-Temp
IMPLANT SOLUTIONS

IS-14S
(12 x 14 x 18 mm)

–

IS-14L
(12 x 14 x 18 mm)

–

VITA ENAMIC
IMPLANT SOLUTIONS

IS-16S
(16 x 18 x 18 mm)

IS-16L
(16 x 18 x 18 mm)

IS-14S, IS-14L (przezierny)
1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
Kolory bloczków

IS-16S, IS-16L: 1M2, 2M2, 3M2

IS-16S, IS-16L
(o wysokim stopniu przezierności)
1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT,
4M2-HT

Wskazówka: w przypadku zastosowania TiBase platformy tytanowej firmy Sirona, należy w czasie doboru bloczka wziąć pod
uwagę rozmiar przejścia do TiBase (S lub L).
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – geometryczne wymagania dotyczące platformy tytanowej
– Wymagania dotyczące wymiarów platformy tytanowej

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek danego producenta względem
zastosowania platform tytanowych.
Zasadniczo obowiązuje:
• Średnica lub wielkość musi być dopasowana do danej sytuacji klinicznej oraz

wybranego systemu implantologicznego.
• Obróbka platformy tytanowej może nastąpić tylko wg wytycznych producenta

danego systemu implantologicznego.
• Wymagania geometryczne dotyczące statyki wykonywanej korony muszą być

przestrzegane.

Rozmiary platformy tytynowej

≥ 0,4 mm

≥ 4,0 mm

Wysokość powierzchni klejenia: co najmniej 4,0 mm
Krańcowa szerokość stopnia:

co najmniej 0,4 mm

Na stronie www.vita-zahnfabrik.com/VITA_ENAMIC_IS#titan_compatibility
lub www.vita-zahnfabrik.com/VITA_CADTemp_IS#titan_compatibility
znajdą Państwo aktualną listę platform tytanowych, które są zgodne z
półfabrykatami VITA IMPLANT SOLUTIONS.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Materiał i korzyści użytkowania
• VITA CAD-Temp jest kompozytem, którego 14% masy to napełniacz. Materiał

składa się z homogenicznej siatki akrylowo-polimerowej o wysokiej masie
cząsteczkowej posiadającej napełniacz mikrocząsteczkowy tzw. MRP.
• W przypadku materiału MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic) stworzonego przez

firmę VITA, nieorganiczne mikrowypełniacze zostają spolimeryzowane z siatką,
a następnie dzięki procesowi wtórnego tłoczenia (technologia firmy VITA) powstaje
bardzo homogeniczny materiał nie posiadający metakrylanu metylu.
Perełki PMMA napęczniałe dzięki działaniu monomeru
usieciowany monomer
nieorganiczny materiał z napełniaczem
mikrocząsteczkowym, spolimeryzowany z siatką
polimerową

• Dzięki takiemu procesowi wyeliminowano monomer cząstkowy i nie mamy do

czynienia z podrażnieniem śluzówki i dziąseł.
• Wysoka stabilność kolorów i znakomita estetyka.
• Bardzo dobre możliwości polerowania materiału (niski stopień osadzania się płytki

nazębnej).
• Indywidualizujemy mikrocząsteczkowym kompozytem światłoutwardzalnym

VITA VM LC/VITA VM LC flow.
• Znakomite wyniki estetyczne przy niewielkim nakładzie pracy.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Wskazania i przeciwwskazania
Korony tymczasowe z materiału VITA CAD-Temp na platformie tytanowej są
przewidziane na okres jednego roku*
W tym celu muszą być spełnione niezbędne warunki:
• Pewne spojenie adhezyjne między łącznikiem korony z VITA CAD-Temp i platformą

tytanową:
– wystarczająca geometria (przekrój, wysokość) platformy tytanowej [1]*.
– wykluczenie ostrych brzegów i kantów.
• przyszyjkowe wsparcie łącznika korony na tytanowej platformie:

– stopień półokrągły lub stopień prostokątny z zaokrąglonym kątem wewnętrznym
o szerokość wynoszącej co najmniej 0,4 mm.
Wskazówka: wszystkie wskazówki dotyczące obróbki platformy
tytanowej to ogólne zalecenia bez gwarancji. W celu doboru i zastosowania
właściwej platformy tytanowej, należy skontaktować się z producentem wybranego
typu implantów.
Ścisłe przestrzeganie instrukcji dołączonej przez producenta do zalecanego
materiału cementującego decyduje o sukcesie klinicznym.

Zakres zastosowania VITA CAD-Temp
IMPLANT SOLUTIONS

Tymczasowe uzupełnienie zęba
przedniego lub bocznego
Korona z łącznikiem

Przeciwwskazania stosowania VITA CAD-Temp IMPLANT SOLUTIONS
• Definitywne uzupełnienie stałe

[1]* Odsyłacz patrz strona 72.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Wymagania dotyczące kształtu korony z łącznikiem VITA CAD-Temp®

≥ 0,8 mm

W celu osiągnięcia sukcesu klinicznego dla łącznika korony z VITA CAD-Temp,
należy uwzględnić następujące rozmiary:

≥ 0,4 mm

*

Okrężna grubość platformy tytanowej: co najmniej 0,8 mm
Krańcowa szerokość stopnia:

co najmniej 0,4 mm

• *Należy przestrzegać wskazówek producentów implantów dotyczących maks.

wysokości łącznika korony.
• Wybitnie asymetryczne suprakonstrukcje z obszernym rozszerzeniem, są ze

względów statycznych przeciwwskazane.
• Otwór kanału śruby nie może znajdować się w obszarze punktów kontaktowych

oraz aktywnej powierzchni żującej, w przeciwnym razie należy zastosować
2-częściową koronę z łącznikiem oraz mezostrukturą:

rozwiązanie 2-częściowe (mezostruktura)
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Przebieg zabiegu VITA IMPLANT SOLUTIONS

Implantacja

Kształtowanie tkanek miękkich
przy pomocy VITA CAD-Temp
uzupełnienia tymczasowego

Uzupełnienie ostateczne
z zastosowaniem VITA ENAMIC

Przebieg zabiegu

Postępowanie kliniczne i techniczne Step-by-step na przykładzie korony 36.
• Zastosowanie Biomet Certain 3i Implantats

Przeniesienie pozycji implantu na zdigitalizowany model
Digitalizacji dokonujemy dzięki zastosowaniu
1. skanu modelu uzyskanego z konwencjonalnego wycisku

(rozwiązanie pośrednie)
2. lub dzięki skanowi wewnątrzustnemu (rozwiązanie bezpośrednie)

1. Skan modelu
• Platformę tytanową nasadzić na analog laboratoryjny w modelu mistrzowskim i

przykręcić śrubą znajdującą się w zestawie.
• Scanbody nasadzić na platformę tytanową nie pozostawiając jakiejkolwiek

szczeliny.

Wskazówka: należy zwrócić uwagę na rowek prowadzenia. Scanbody można
skanować bez proszku/sprayu do skanowania.
• Przestrzegać wskazówek dotyczących skanowania danego systemu CAD/CAM.
• Skan z białym Scanbody dokonujemy przy pomocy inEos Blue lub inEos X5.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
2. Skan wewnątrzustny
Odpowiedni skan-post lub platformę tytanową przytwierdzić śrubą do
implantu.
• Dołączone Scanbody nasadzić na skan-post eliminując powstawanie szczeliny.

– Biały Scanbody przeznaczony do użytku CEREC AC z Bluecam
– Szary Scanbody przeznaczony do użytku CEREC AC z Omnicam
ScanPost stosujemy w przypadku implantów osadzonych głęboko w kości. Należy
przestrzegać wskazówk znajdujących się na dole.
• Scanbody są dostępne w rozmiarach połączenia S i L. Ostatnia litera w nazwie

Scanbody lub platformy tytanowej (TiBase) to rozmiar połączenia S lub L. Rozmiar
połączenia dotyczy również rozmiarów bloczka (np. VITA ENAMIC IS-16 lub L).
• Wszystkie skan-elementy można dezynfekować.

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji
zastosowania „ScanPost“ firmy Sirona, między innymi wskazówek dotyczących
kompatybilności systemów implantologicznych i dezynfekcji Scanbody.

Konstrukcja
• Konstrukcję jednoczęściowej korony VITA CAD-Temp z materiału VITA CAD-Temp

bloczka IS-16, wykonujemy oprogramowaniem CEREC SW 4.4 lub inLab SW 15.0
oraz następcami.
• Następnie z bloczka VITA CAD-Temp IS-16 rozmiaru S lub L, oczywiście wg danej

wielkości połączenia, wyszlifować tymczasową koronę z materiału VITA CAD-Temp
w wybranym kolorze.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Dodatkowa obróbka korony-łącznika VITA CAD-Temp (zewnątrzustnie)
• Po procesie szlifowania/frezowania należy oddzielić tarczą separującą utrzymanie w

bloczku od wyfrezowanej korony, a następnie wygładzić frezem metalowym o drobnym
uzębieniu naprzemianskośnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na kształt, profil
wyłonienia oraz zachowując międzyzębowe punkty kontaktowe. W czasie obróbki nie
należy przekroczyć minimalnej grubości materiału wskazanej przez producenta.

• Pierwsza kontrola wstępna dopasowania korony z łącznikiem i platformą tytanową.

• Nie należy obrabiać stopnia korony, ponieważ czynność ta ma negatywny wpływ

na dokładność dopasowania do platformy tytanowej.

• Ewentualnie nanieść dodatkową teksturę powierzchni.

Kontrola dopasowania między platformą tytanową i koroną z łącznikiem z
materiału VITA CAD-Temp.
• Platformę tytanową (TiBase) zamocować na analogu protetycznym i nasadzić

koronę z łącznikiem. Należy zwrócić uwagę na bezpiecznik antyrotacyjny (wpust)
i delikatnie nasadzić koronę na platformę tytanową, a następnie skontrolować
dopasowanie.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Polerowanie
Polerowanie wstępne:
• Polerowania wstępnego dokonujemy gumkami silikonowymi oraz szczoteczkami

rotacyjnymi z włosia koziego.
• Polerować na niskich obrotach mikrosilnika: (ilość obrotów < 5.000 min-1).

Polerowanie na wysoki połysk:
• Stosować środki do polerowania kompozytów, które są dostępne w

handlu dentystycznym np: Dia Glace (Yeti), Opal Polierpaste (Renfert),
Dental Diamond Stick (Shofu), Prisma Gloss (Dentsply).
• W czasie polerowania unikamy przegrzewania powierzchni!

Wskazówka: odpowiednia polimeryzacja i politura uzupełnienia, zapobiega
tworzeniu się złogów i przebarwień oraz gwarantuje trwałe i właściwe
funkcjonowanie nowego uzupełnienia. Poza tym skutecznie przeciwdziała
zapaleniu dziąseł.

Czyszczenie
• w płuczce ultradźwiękowej
• Temperatura: maks. 40°C.

Wskazówka: parownica poprzez swoją wysoką temperaturę roboczą oraz wysokie
ciśnienie ma negatywny wpływ na sporządzone uzupełnienie protetyczne i nie
powinna być stosowana.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Zewnątrzustne sklejanie platformy tytanowej z koroną wraz z łącznikiem z
materiału VITA CAD-Temp.
• Precyzyjne i dokładne przygotowanie powierzchni podlegających sklejeniu to

warunek optymalnego adhezyjnego spojenia platformy tytanowej z koroną wraz z
łącznikiem VITA CAD-Temp.

Wskazówka: średnica platformy tytanowej nie może być redukowana poprzez
szlifowanie.
• W celu ochrony powierzchni spojenia implantu i platformy tytanowej, należy

zamocować analog protetyczny.
• Powierzchnie kontaktowe platformy tytanowej z implantem nie mogą być

piaskowane lub w jakikolwiek inny sposób obrabiane!
• Nie zaleca się skracania platformy tytanowej!
• Przed sklejeniem należy sprawdzić, czy korona z łącznikiem z materiału

VITA CAD-Temp została osadzona na platformie tytanowej bez szczeliny.

• Koronę z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp zamocować na platformie

tytanowej w celu określenia pozycji - spozycjonowanie zaznaczyć wodoodpornym
flamastrem.
• Zabieg ten umożliwia ustalenie właściwej pozycji w czasie sklejania korony na

tytanowej platformie.
• Powierzchnia sklejania korony z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp

i platformy tytanowej musi być wolna od kurzu i tłuszczu.

• W celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z koroną-łącznikiem z

VITA CAD-Temp należy zastosować nieprzeźroczysty materiał spajający na bazie
metakrylanu jak np. Multilink Hybrid Abutment Cement (firma Ivoclar Vivadent).

16

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Kondycjonowanie powierzchni platformy tytanowej
• Tytanową platformę spojenia implantu chronić przy pomocy wosku lub silikonu.

Kanał śruby zamknąć taśmą teflonową. W górnej części pozostawić teflonową
taśmę z nadmiarem. W ten sposób można ją łatwiej usunąć.
• Delikatnie wypiaskować powierzchnię Al2O3 wyłączając powierzchnię platformy

tytanowej przeznaczoną do klejenia.
– wielkość ziarna 50 μm,
– ciśnienie strumienia 1,5 bar,
piaskować do momentu kiedy powierzchnia będzie matowa.
• Następnie usunąć wosk lub silikon. Usunąć taśmę teflonową z kanału śruby.

Platformę tytanową oczyścić w płuczce ultradźwiękowej, alkoholem lub parownicą
i osuszyć dmuchawką (powietrze wolne od zanieczyszczeń olejowych).
• Po oczyszczeniu i przed procesem klejenia nie należy dotykać powierzchni -

zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na spojenie.
• Aplikacja właściwego pośrednika przyczepności jak np. Monobond Plus (firma

Ivoclar Vivadent) dokonywana jest jednorazowym pędzelkiem lub microbrush-em.
• Nanieść Monobond Plus i pozostawić procesowi wnikania w powierzchnię przez

60 sekund.
• Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju.

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!

Przed sklejeniem z koroną, należy zamknąć kanał śruby kulką z granulatu lub taśmą
teflonową.

17

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
• Oczyszczenie korony z łącznikiem w płuczce ultradźwiękowej, odtłuszczenie w

etanolu. Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju.

• Po oczyszczeniu powierzchni podlegających sklejeniu, nałożyć cienką warstwę

primera zawierającego MMA (metakrylana metylowego) jak np. SR Connect
(firma Ivoclar Vivadent). Preparat nakładamy jednorazowym pędzelkiem lub
microbrush-em i pozostawiamy na okres 30 sek. w celu wniknięcia w powierzchnię
, a następnie utwardzamy w polimeryzatorze.
Należy przestrzegać wskazówek producenta!
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Zewnątrzustne ostateczne sklejanie platformy tytanowej z koroną wraz z
łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp.

Wskazówka: w celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z koronąłącznikiem, należy zastosować nieprzezroczysty materiał spajający na bazie
metakrylanu.

• Mieszanie i aplikacja na platformę tytanową cementu kompozytowego (jak np.

Multilink Hybrid Abutment, firma Ivoclar Vivadent) wg wskazówek producenta.

• jak również na powierzchnię sklejania korony z łącznikiem z materiału

VITA CAD-Temp.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
• Koronę z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp usytuować na platformie tytanowej w

ten sposób, aby oznaczenia pozycji pokrywały się.
• Przesunięcie korony z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp aż do oporu.
• Należy zwrócić uwagę na zatrzask bezpiecznika rotacji i pozycji!
• Pod stałym naciskiem, przeprowadzić kontrolę wzajemnego położenia i pozycji

końcowej:
• Wykluczenie powstawania szczeliny w obszarze przejścia między koroną i platformą

tytanową - dokładna kontrola!
• Usunięcie pianki z kanału śruby.
• Ewentualne nadmiary, które znajdują się jeszcze w kanale śruby usunąć microbrush-em.
• Zamocować pod naciskiem, nie obracając.
• W zależności od zastosowanego cementu kompozytowego, zamocować pod naciskiem,

polimeryzować i przestrzegać wskazówek producenta.

• Następnie w obszarze szyjkowym, po fazie wstępnego utwardzenia usunąć

nadmiary cementu.

• W celu całkowitego utwardzenia cementu kompozytowego, nałożyć glicerynę

(żel) na fugę (szczelinę) VITA CAD-Temp/Titan oraz kanał śruby. W ten sposób
eliminujemy utworzenie warstwy inhibicyjnej O2.

• Resztki materiału cementującego, które pozostały w kanale śruby należy usunąć

właściwym instrumentem rotacyjnym. Wykluczyć uszkodzenie platformy tytanowej!
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Polerowanie spoiny
• Spoinę delikatnie wypolerować gumką silikonową i szczoteczką rotacyjną z włosia

koziego.
• Polerować na niskich obrotach mikrosilnika: (ilość obrotów < 5.000 min-1).
• Następnie wypolerowac na wysoki połysk środkami do wewnątrzustnego

polerowania kompozytów jak np. Dia Glace (Yeti), Opal Polierpaste (Renfert),
Dental Diamond Stick (Shofu), Prisma Gloss (Dentsply).
• W czasie polerowania unikamy przegrzewania powierzchni!

• Gotowe korony z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp po sklejeniu i

wypolerowaniu.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA CAD-Temp® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Opcja:
Indywidualizacja profilu wyłonienia koron z łącznikiem z materiału
VITA CAD-Temp przy pomocy VITA VM LC/VITA VM LC flow
• Kształ i kolor uzupełnienia z VITA CAD-Temp można estetycznie indywidualizować

drobnocząsteczkowym światłoutwardzalnym kompozytem licującym VITA VM LC/
VITA VM LC flow. Indywidualizacji dokonujemy zewnątrzustnie. W razie potrzeby
można zmodyfikować profil wyłonienia poprzez indywidualne nałożenie warstw.
• Powierzchnie podlegające indywidualizacji, należy przeszlifować frezem o drobnym

uzębieniu naprzemianskośnym lub diamentem.
• W celu stworzenia właściwego spojenia z koroną z łącznikiem z materiału

VITA CAD-Temp, należy opracowaną powierzchnię delikatnie oczyścić, lecz nie
stosować parownicy i nie zraszać płynem VITA VM LC MODELLING LIQUID.

• Nałożenie VITA VM LC/VITA VM LC flow.
• Płyn VITA VM LC MODELLING LIQUID ułatwia nakładanie warstw. Instrument do

nakładania kompozytu zraszamy niewielką ilością płynu. Stosować oszczędnie!

Wskazówka: nie nakładać materiału na platformę tytanową - mogą wystąpić
niedokładności dopasowania do implantu. Płynu nie używamy w celu
rozrzedzania mas.
• VITA VM LC MODELLING LIQUID jest niebezpiecznym związkiem. Wskazówki znajdą

Państwo na stronach 71.

Polimeryzacja:
• Wskazówki dotyczące polimeryzacji w odpowiednich urządzeniach znajdą Państwo

w instrukcji obróbki materiału VTA VM LC (nr. 1200)/VITA VM LC flow (nr. 10384).
• Cykl polimeryzacji wstępnej można przeprowadzić zawsze w czasie każdego

nakładania warstw kompozytu. Korektę kształtu i opracowanie powierzchni
licowanej w trakcie indywidualizacji, przeprowadzamy przy pomocy frezów
metalowych o drobnym uzębieniu naprzemianskośnym.
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Alternatywa - kompozyt do wypełnień:
Indywidualizacja profilu wyłonienia koron z łącznikiem z materiału
VITA CAD-Temp przy pomocy światłoutwardzalnego kompozytu do
wypełnień na bazie metakrylanu.
W tym celu zalecamy kompozyty do wypełnień o konsystencji wykazującej niską
lepkość jak np. Flowables (płynne materiały kompozytowe), Clearfil Majesty Flow,
firma. Kuraray; Tetric Evo Flow, firma. Ivoclar Vivadent).
• Powierzchnie podlegające indywidualizacji, należy przeszlifować frezem o drobnym

uzębieniu naprzemianskośnym lub diamentem.
• Opracowaną powierzchnię delikatnie oczyścić, lecz nie stosować parownicy,

zastosować właściwy pośrednik przyczepności.
• Aplikacja kompozytu wypełniającego.

Polimeryzacja:
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania produktów
danego producenta!

Wskazówka: nie nakładać materiału na platformę tytanową - mogą wystąpić
niedokładności dopasowania do implantu.
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Polerowanie
• Przestrzenie międzyzębowe uzupełnienia, polerujemy poza jamą ustną przed

umocowaniem na koronie z łącznikiem.
Polerowanie wstępne:
• Polerowania wstępnego dokonujemy gumkami silikonowymi oraz szczoteczkami

rotacyjnymi z włosia koziego.
• Polerować na niskich obrotach mikrosilnika: (ilość obrotów < 5.000 min-1).

Polerowanie na wysoki połysk:
• Stosować środki do polerowania kompozytów, które są dostępne w handlu den-

tystycznym np: Dia Glace (Yeti), Opal Polierpaste (Renfert), Dental Diamond Stick
(Shofu), Prisma Gloss (Dentsply).
• W czasie polerowania unikamy przegrzewania powierzchni!

Wskazówka: odpowiednia polimeryzacja i politura uzupełnienia zapobiega
tworzeniu się złogów i przebarwień oraz gwarantuje trwałe i właściwe funkcjonowanie nowego uzupełnienia, również skutecznie przeciwdziała zapaleniu dziąseł.
Czyszczenie
• Krótko oczyścić w płuczce ultradźwiękowej (około 1 min.). Dłuższe czyszczenie

w płuczce może mieć negatywny wpływ na spojenie między VITA VM LC/
VITA VM LC flow lub kompozytu wypełniającego i VITA CAD-Temp.
• Temperatura: maks. 40°C.

Wskazówka: parownica poprzez swoją wysoką temperaturę roboczą oraz wysokie
ciśnienie ma negatywny wpływ na sporządzone uzupełnienie protetyczne i nie
powinna być stosowana.
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Proces zewnątrzustnego sklejania platformy tytanowej z koroną wraz z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp.

Etapy procesu wykonawstwa

Interfejs VITA CAD-Temp
Korona z łącznikiem

Platforma tytanowa

1.

Piaskowanie z Al2O3

50 µm, maks. 1,5 barów

50 µm, maks. 1,5 barów

2.

Czyszczenie powierzchni

Odczekać do pełnego odparowania
etanolu.

Płuczka ultradźwiękowa,
odczekać do pełnego odparowania
etanolu.

Aplikacja SR Connect, w celu
wchłonięcia 30 sekund, a następnie
przeprowadzić proces polimeryzacji.

Nanieść Monobond Plus i pozostawić
procesowi wniknięcia w powierzchnię
przez 60 sekund i przedmuchać.

Kondycjonowanie powierzchni

3.

4.

Sklejanie adhezyjne

5.

Przykrycie fugi spojenia

6.

Polerowanie fugi spojenia

Multilink Hybrid Abutment

Gliceryna w postaci żelu

standardowe narzedzia polerujące do kompozytu/akrylu

Wskazówki: ww. produkty adhezyjne należy stosować wg wytycznych producentów. N.p Monobond Plus (Fa. Ivoclar Vivadent)
wyłącznie w kombinacji z Multilink Hybrid Abutment (firma Ivoclar Vivadent).

Dezynfekcja/sterylizacja
Zalecenie: korony z łącznikiem z VITA CAD-Temp, należy przed integracją w jamie ustnej zedezynfekować powierzchniowo
preparatem zawierającym etanol lub wysterylizować. W gabinetach stomatologicznych należy stosować wszystkie przepisy BHP
obowiązujące w danym kraju.
3-krotnie frakcjonowaną sterylizację parową z próżnią wstępną można przeprowadzić wg następujących parametrów:
• czas sterylizacji 10 min
• Temperatura pary 134° C/ 273° F

Korona z łącznikiem musi być osadzona w jamie ustnej natychmiast po sterylizacji, i nie może być magazynowana!
Wskazówki
Odpowiedzialność za sterylność korony z łącznikiem z VITA CAD-Temp ponosi lekarz.
Należy się upewnić, czy sterylizacja przebiega wg właściwych metod dostosowanych do danego materiału oraz przeprowadzana
jest odpowiednimi urządzeniami. Zastosowany sprzęt musi być odpowiednio używany i regularnie serwisowany.
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Wewnątrzustne wprowadzenie korony z łącznikiem na implant
Wskazówka: do wprowadzania łącznika i implantu oraz ześrubowania stosujemy
narzędzia, które znajdują się w komplecie zestawu. Należy stosować właściwy moment
obrotowy zalecany przez producenta danego systemu implantologicznego.
• Osadzenie korony na implancie.
• Manualne wkręcanie właściwej śruby implantu.
• Zakręcenie śruby implantu przy pomocy dynamometrycznego klucza z systemem

zapadkowym. Należy przestrzegać instrukcji i wytycznych producenta!
• Pole operacyjne i kanał śruby należy utrzymywać w stanie suchym.

• Wprowadzenie do kanału śruby sterylnej waty, granulatu z pianki lub tasiemki

teflonowej przy pomocy instrumentu.
• Nałożenie na wewnętrzną powierzchnię kanału śruby bondu kompatybilnego do

kompozytu wypełniającego.

• Zamknięcie kanału śruby tymczasowym kompozytowym materiałem

wypełniającym w odpowienim kolorze, w zależności od czasu przebywania w
ustach pacjenta.
• Kontrola punktów kontaktowych w przestrzeniach międzyzębowych oraz

okluzyjnych.
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Cykl wewnątrzustnego zamykania kanału VITA CAD-Temp przy pomocy kompozytu wypełniającego.

VITA CAD-Temp
Korona z łącznikiem

Etapy procesu wykonawstwa

1.

Chronić główkę śruby implantu

2.

Aplikacja pośrednika przyczepności do
kanału śruby

3.

Wypełnienie adhezyjne

prowizoryczny materiał wypełniający lub kompozyt do wypełnień*

4.

Wypełnienie adhezyjne

standardowe narzedzia polerujące do kompozytu/akrylu, pasta polerska

granulat z pianki, taśma teflonowa

Pośrednik przyczepności

*zależne od klinicznego okresu pobytu korony

Dokładna korekta morfologiczna uzupełnienia
• Należy przeprowadzić bardzo dokładną kontrolę okluzji. Za wysokie punkty

kontaktowe w okluzji usuwamy diamentami (40 µm).

Ukończenie pracy i polerowanie (w ustach)
• Wstępnego polerowania koron z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp

dokonujemy silikonowymi insturmentami rotacyjnymi.
• Polerować na niskich obrotach mikrosilnika: (ilość obrotów < 5.000 min-1).
• Następnie wypolerować na wysoki połysk środkami do wewnątrzustnego

polerowania kompozytów jak np. Dia Glace (Yeti), Opal Polierpaste (Renfert),
Dental Diamond Stick (Shofu), Prisma Gloss (Dentsply).
• W czasie polerowania unikamy przegrzewania powierzchni!
• W trakcie polerowania należy zwrócić szczególną uwagę na brzegi i punkty

styczne uzupełnienia. Unikać wytwarzania ciepła na powierzchni, przestrzegać
odpowiedniej ilości obrotów.

Gotowa korona z łącznikiem z materiału VITA CAD-Temp po sklejeniu i wykonanym
polerowaniu.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC®
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® – Materiał i korzyści użytkowania
• VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na świecie, która

posiada podwójnie usieciowaną strukturę
• W przypadku tego materiału dentystycznego, dominuje siatka ceramiczna o

drobnoziarnistej strukturze (86% masy), która jest wzmocniona siatką polimerową,
a obie siatki całkowicie się przenikają.
• VITA ENAMIC jest wielowarstwowym materiałem dentystycznym, którego

pozytywne właściwości ceramiki i kompozytu scalają się.
• VITA ENAMIC wykazuje niższy stopień łamliwości, niż czysta ceramika oraz wyższą

odporność na abrazję jako kompozyt.
• Ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność,

lecz również wyjątkową odporność na obciążenia, i to natychmiast po adhezyjnym
zacementowaniu. Poza tym umożliwia redukcję grubości ścianki w celu wykonania
minimalnieinwazyjnego uzupełnienia.
• Dodatkowo materiał VITA ENAMIC przekonuje swoją wysoką niezawodnością,

precyzją kształtu, stabilnością krawędzi oraz wiernym odzwierciedleniem
detali anatomicznych w trakcie procesu frezowania. Materiał hybrydowy łatwo
integruje się z resztą uzębienia dzięki materiałom, które są podobne do substancji
zębów naturalnych. Poza tym gwarantuje naturalną grę kolorów dzięki dobrej
przewodności światła.
• Dzięki takim właściwościom, VITA ENAMIC znakomicie nadaje się do wykonywania

koron na zębach naturalnych oraz na implantach.
• VITA ENAMIC wykazuje zgodność z tkankami miękkimi jamy ustnej.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® – Wskazania i przeciwwskazania
VITA ENAMIC IMPLANT SOLUTIONS znajduje zastosowanie w wykonywaniu
mezostruktur i koron z łącznikiem na platformie tytanowej.
W tym celu muszą być spełnione niezbędne warunki:
• Pewne spojenie adhezyjne między elementem z VITA ENAMIC i platformą tytanową:

– wystarczająca geometria (przekrój, wysokość) platformy tytanowej [1]*.
• Należy przestrzegać ogólnych reguł dotyczących wykonywania uzupełnień

pełnoceramicznych [2]*:
– wykluczenie ostrych brzegów i kantów.
• przyszyjkowe wsparcie łącznika korony na tytanowej platformie:

– stopień półokrągły lub stopień prostokątny z zaokrąglonym kątem wewnętrznym
o szerokość wynoszącej co najmniej 0,4 mm.
Wskazówka: wszystkie wskazówki dotyczące obróbki platformy
tytanowej to ogólne zalecenia bez gwarancji. W celu doboru i zastosowania
właściwej platformy tytanowej, należy skontaktować się z producentem wybranego
typu implantów. Ścisłe przestrzeganie instrukcji dołączonej przez producenta do
zalecanego materiału cementującego decyduje o sukcesie klinicznym.

Zastosowanie VITA ENAMIC IMPLANT SOLUTIONS

Mezostruktura uzupełnienia zęba
przedniego lub bocznego

Korona z łącznikami na ząb
przedni lub boczny

Przeciwwskazania VITA ENAMIC IMPLANT SOLUTIONS

[1]*, [2]* patrz strona 72.
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• Jednorodne (monolityczne) mosty z łącznikami
• Uzupełnienia braków skrzydłowych
• Parafunkcje (np. bruksizm)

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® – Rozwiązanie jednoczęściowe
VITA ENAMIC® Wymagania dotyczące wymiarów

≥ 1,0 mm

Korona z łącznikiem
≥ 0,8 mm
≤ 6,0 mm

≥ 0,4 mm

*

W celu osiągnięcia długoczasowego sukcesu klinicznego dla łącznika korony z
VITA ENAMIC, należy uwzględnić następujące rozmiary:

Grubość ścianki powierzchni żującej:

co najmniej 1,0 mm

Okrężna grubość platformy tytanowej: co najmniej 0,8 mm
Krańcowa szerokość stopnia:

co najmniej 0,4 mm

• *Należy przestrzegać wskazówek producentów implantów dotyczących maks.

wysokości łącznika korony.
• Wybitnie asymetryczne suprakonstrukcje z obszernym rozszerzeniem, są ze

względów statycznych przeciwwskazane.
• Otwór kanału śruby nie może znajdować się w obszarze punktów kontaktowych

oraz aktywnej powierzchni żującej, w przeciwnym razie należy zastosować
2-częściową koronę z łącznikiem oraz mezostrukturę:

rozwiązanie 2-częściowe (mezostruktura)
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Przebieg zabiegu VITA IMPLANT SOLUTIONS

Implantacja

Kształtowanie tkanek miękkich
przy pomocy VITA CAD-Temp
uzupełnienia tymczasowego

Uzupełnienie ostateczne
z zastosowaniem VITA ENAMIC

Przebieg zabiegu

Postępowanie kliniczne i techniczne Step-by-step na przykładzie korony 36.
Zastosowanie Biomet Certain 3i Implantats

Przeniesienie pozycji implantu na zdigitalizowany model
Digitalizacji dokonujemy dzięki zastosowaniu
1. skanowania modelu uzyskanego z konwencjonalnego wycisku

(rozwiązanie pośrednie)
2. lub dzięki skanowi wewnątrzustnemu (rozwiązanie bezpośrednie)

1. Skan wykonany na modelu
Platformę tytanowę nasadzić na analog laboratoryjny w modelu mistrzowskim i
przykręcić śrubą znajdującą się w zestawie.
• Scanbody nasadzić na platformę tytanową nie pozostawiając jakiejkolwiek

szczeliny.

Wskazówka: należy zwrócić uwagę na rowek prowadzenia. Scanbody można
skanować bez proszku/sprayu do skanowania.
• Przestrzegać wskazówek dotyczących skanowania danego systemu CAD/CAM.
• Skan z białym Scanbody dokonujemy przy pomocy inEos Blue lub inEos X5.
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2. Skan wewnątrzustny
Odpowiedni skan-post lub platformę tytanową przytwierdzić śrubą do
implantu.
• Dołączone Scanbody nasadzić na skan-post eliminując powstawanie szczeliny.

– Biały Scanbody przeznaczony do użytku CEREC AC z Bluecam
– Szary Scanbody przeznaczony do użytku CEREC AC z Omnicam
ScanPost stosujemy w przypadku implantów osadzonych głęboko w kości. Należy
przestrzegać wskazówk znajdujących się na dole.
• Scanbody są dostępne w rozmiarach połączenia S i L. Ostatnia litera w nazwie

Scanbody lub platformy tytanowej (TiBase) to rozmiar połączenia S lub L. Rozmiar
połączenia dotyczy również rozmiarów bloczka (np. VITA ENAMIC IS-16 lub L).
• Wszystkie elementy do skanowania można dezynfekować.

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji
zastosowania „ScanPost“ firmy Sirona, między innymi wskazówek dotyczących
kompatybilności systemów implantologicznych i dezynfekcji Scanbody.

Konstrukcja
• Konstrukcję jednoczęściowej korony VITA ENAMIC z materiału VITA ENAMIC bloczka

IS-16, wykonujemy oprogramowaniem CEREC SW 4.4 lub inLab SW 15.0 lub
następcami.
• Następnie z bloczka VITA ENAMIC IS-16 rozmiaru S lub L, oczywiście wg danej

wielkości połączenia wyszlifować jednoczęściową koronę z łącznikiem z materiału
VITA ENAMIC w wybranym kolorze.
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Dodatkowa obróbka korony-łącznika VITA ENAMIC (zewnątrzustnie)
Uzupełnienia z materiału VITA ENAMIC nie mogą być obrabiane zwykłymi frezami,
ponieważ mogą uszkodzić materiał. Należy stosować instrumenty z nasypem
diamentowym lub specjalny zestaw instrumentów polerskich VITA ENAMIC Polishing
Sets lub technical. Wskazówki znajdą Państwo na stronie 44. Korekty przeprowadzamy
pod nieznacznym naciskiem.

• Po procesie szlifowania/frezowania należy oddzielić tarczą diamentową, separującą

utrzymanie w bloczku od wyfrezowanej korony, a następnie wygładzić diamentem
o drobnym nasypie. Należy zwrócić szczególną uwagę na kształt, profil wyłonienia
oraz zachowując międzyzębowe punkty kontaktowe. W czasie obróbki nie należy
przekroczyć minimalnej grubości materiału wskazanej przez producenta.

• Pierwsza kontrola wstępna dopasowania korony z łącznikiem i platformą tytanową.

• Nie należy obrabiać stopnia korony, ponieważ czynność ta ma negatywny wpływ

na dokładność dopasowanie do platformy tytanowej.
• Ewentualnie nanieść dodatkową teksturę powierzchni.
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Kontrola dopasowania między platformą tytanową i koroną z łącznikiem z
materiału VITA ENAMIC.
• Platformę tytanową (TiBase) zamocować na analogu protetycznym i nasadzić

koronę z łącznikiem. Należy zwrócić uwagę na bezpiecznik antyrotacyjny (wpust)
i delikatnie nasadzić koronę na platformę tytanową, a następnie skontrolować
dopasowanie.

Polerowanie
• Przestrzenie międzyzębowe uzupełnienia, polerujemy poza jamą ustną przed

skręceniem korony z łącznikiem.
• Dopasowanie konturów oraz polerowanie wstępne i polerowanie na wysoki połysk,

wykonać przy pomocy zestawów VITA ENAMIC Polishing Set technical lub clinical.
Wskazówka: w razie zastosowania krążków Sof-Lex przeznaczonych do
polerowania wstępnego, należy stosować tylko warianty średnioziarniste (M),
drobnoziarniste (F) i krążki o bardzo delikatnym uziarnieniu (SF).
Wskazówka: W czasie procesu szlifowania spiekanych materiałów ceramicznych
powstaje pył. Takie uzupełnienia szlifujemy na mokro i stosujemy maseczkę
przeciwpyłową. Pracować nad włączonym wyciągiem.
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Opcja: charakteryzacja kolorystyczna (technika malowania)
• Uzupełnienia z VITA ENAMIC można charakteryzować przy pomocy specjalnego

zestawu VITA ENAMIC STAINS i stosować światło-polimeryzację (technika
malowania).
• W celu uszczelnienia powierzchni, całość pokrywamy specjalnym lakierem.

Specjalny zestaw do indywidualzacji zawiera VITA ENAMIC STAINS KIT 6 kolorów i osprzęt.
Wskazówka: Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki producenta,
zawarte w instrukcji obróbki nr 1931

Opcja: charakteryzacja kolorystyczna / indywidualizacja
(technika nakładania warstw) przy pomocy kompozytu
• Stosujemy światłoutwardzalny kompozyt na bazie metakrylat metylu oraz materiał

kompozytowy do wypełnień o niskiej lepkości, który można łatwo zaaplikować
na uzupełnienie. Dodatkowo można w tych przypadkach zastosować kompozyt
licujący VITA VM LC flow . Stosujemy go zezwnątrzustnie.
 ależy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki producenta, zawarte w instrukcji
N
obróbki nr. 10384.
• Powierzchnia uzupełnienia z materiału VITA ENAMIC przewidziana jest do

indywidualizacji. Musi być najpierw zmatowiona, następnie pokryta środkiem
zapewniającym właściwą przyczepność. Tylko tak uzyskamy właściwe kondycjonowanie
powierzchni. W przypadku stosowania VITA VM LC flow, należy na powierzchni
VITA ENAMIC przeprowadzić silanizację, a następnie zrosić VITA VM LC Modelling Liquid.
Kondycjonowanie powierzchni uzupełnienia
• W celu stworzenia właściwego spojenia z kompozytem, powierzchnia z

materiału VITA ENAMIC przeznaczona do indywidualizacji musi być chropowata i
odtłuszczona.
• Na powierzchni nie mogą znajdować się żadne pozostałości po procesie szlifowania

jak np. płyn smarujący Dentatec lub pył. Całkowite usunięcie resztek dmuchawką
lub poprzez kąpiel w płuczce ultradźwiękowej.
• Po procesie frezowania CAM, chropowata powierzchnia jest w wystarczającym

stopniu przygotowana do indywidualizacji. Gdy powierzchnia została już
opracowana, porowatość która już w tym przypadku nie istnieje lub została
zredukowana do minimum, może zostać w różny sposób przywrócona:
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– przeszlifowanie powierzchni diamentem.
– piaskowanie Al2O3, wielkość ziarna maks. 50 μm pod ciśnieniem maks. 1 bara, lub
–	wytrawienie powierzchni 5%-owym VITA ADIVA CERA-ETCH (kwas fluorowodorowy
w postaci żelu):
jednorazowym pędzelkiem nanieść VITA ADIVA CERA-ETCH na powierzchnię
przewidzianą do wytrawienia.
czas wytrawiania: 60 sekund
Po tym czasie, kwas należy całkowicie usunąć strumieniem bieżącej wody,
wytwornicą pary lub w płuczce ultradźwiękowej w kąpieli z wody destylowanej.
Nie czyścić szczoteczką - zabieg ten może spowodować zanieczyszczenie
powierzchni.
• Również powierzchnia wypiaskowana Al2O3 musi być bardzo dokładnie oczyszczona.
• Po oczyszczeniu nie wolno dotykać powierzchni!

• Na porowatą powierzchnię nałożyć jednorazowym pędzelkiem pośrednik

przyczepności.

• Nałożenie kompozytu.
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Zalecane materiały do indywidualizacja uzupełnień z VITA ENAMIC

Producent

Światłoutwardzalny kompozyt
do wypełnień/kompozyt licujący

Pośrednik przyczepności

Kuraray

Clearfil Majesty Flow

Clearfil Ceramic Primer

Ivoclar Vivadent

Tetric EvoFlow

Monobond Plus

3M ESPE

Filtek Supreme XTE Flowable

Scotchbond Universal

VITA

VITA VM LC flow

Silanizacja (np. przy pomocy VITA ADIVA C-PRIME), następnie
zwilżyć powierzchnię płynem VM LC Modelling Liquid

Wskazówka: należy przestrzegać informacji obróbki danego producenta. Należy się przekonać, że polimeryzator może
dokładnie i całkowicie utwardzić kompozyt oraz dysponuje właściwą długością fal i natężeniem światła.
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Zewnątrzustne sklejanie platformy tytanowej z koroną wraz z łącznikiem z
materiału VITA ENAMIC.
• Precyzyjne i dokładne przygotowanie powierzchni podlegających sklejeniu to

warunek optymalnego adhezyjnego spojenia platformy tytanowej z koroną wraz z
łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.
Wskazówka: średnica platformy tytanowej nie może być redukowana np. przez
szlifowanie.
• W celu ochrony powierzchni spojenia implantu i platformy tytanowej, należy

zamocować analog protetyczny.
• Powierzchnie kontaktowe platformy tytanowej z implantem nie mogą być

piaskowane lub w jakikolwiek inny sposób obrabiane!
• Nie zaleca się skracania platformy tytanowej!
• Przed sklejeniem należy sprawdzić, czy korona z łącznikiem z materiału

VITA ENAMIC została osadzona na platformie tytanowej bez szczeliny.

• Koronę z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC zamocować na platformie tytanowej

w celu określenia pozycji - spozycjonowanie zaznaczyć wodoodpornym flamastrem.
• Zabieg ten umożliwia ustalenie właściwej pozycji w czasie sklejania korony na

tytanowej platformie.
• Powierzchnia sklejania korony z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC i platformy

tytanowej musi być wolna od kurzu i tłuszczu.

• W celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z koroną-łącznikiem z

VITA ENAMIC, należy zastosować nieprzeźroczysty materiał spajający na bazie
metakrylanu jak np. Multilink Hybrid Abutment Cement (firma Ivoclar Vivadent).
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!
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Kondycjonowanie powierzchni platformy tytanowej
• Tytanową platformę spojenia implantu chronić przy pomocy wosku lub silikonu.

Kanał śruby zamknąć taśmą teflonową. W górnej części pozostawić teflonową
taśmę z nadmiarem. W ten sposób można ją łatwiej usunąć.
• Delikatnie wypiaskować powierzchnię Al2O3, wyłączając powierzchnię platformy

tytanowej przeznaczoną do klejenia,
– wielkość ziarna 50 μm,
– ciśnienie strumienia 1,5 bar,
piaskować do momentu kiedy powierzchnia będzie matowa.
• Następnie usunąć wosk lub silikon. Usunąć taśmę teflonową z kanału śruby.

Platformę tytanową oczyścić w płuczce ultradźwiękowej, alkoholem lub parownicą
i osuszyć dmuchawką (powietrze wolne od zanieczyszczeń olejowych).
• Po oczyszczeniu i przed procesem klejenia, nie należy dotykać powierzchni -

zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na spojenie.
• Aplikacja właściwego pośrednika przyczepności Monobond Plus (firma Ivoclar

Vivadent) dokonywana jest jednorazowym pędzelkiem lub microbrush-em.
• Nanieść Monobond Plus i pozostawić procesowi wniknięcia w powierzchnię przez

60 sekund.
• Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju.

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!

• Przed sklejeniem z koroną z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC, należy zamknąć

kanał śruby kulką z pianki lub taśmą teflonową.
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Kondycjonowanie korony z łącznikiem z VITA ENAMIC
• Aby uniknąć działania kwasu, należy przykryć wypolerowane powierzchnie

zewnętrzne.
• VITA ADIVA CERA-ETCH (5% kwas fluorowodorowy w postaci żelu), należy nałożyć

na powierzchnię przewidzianą do klejenia.
Czas wytrawiania: 60 sekund
• Całkowite usunięcie resztek kwasu przy pomocy sprayu H2O lub kąpieli w płuczce

ultradźwiękowej.
• Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju.

Po wytrawieniu, powierzchnie wykazują białawo-nieprzezroczysty kolor.

• Na wytrawione powierzchnie nałożyć silan jako pośrednik przyczepności

(jak np. Monobond Plus, firma Ivoclar Vivadent).
• Silan jako pośrednik przyczepności pozostawić w celu wchłonięcia i całkowitego

wysuszenia.
• Po fazie wstępnego przygotowania, wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenie

powierzchni podlegających sklejaniu. Zanieczyszczenia mogą mieć negatywny
wpływ na adhezyjne spojenie.
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!

41

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Zewnątrzustne ostateczne sklejanie platformy tytanowej z koroną wraz z
łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.
• Precyzyjne i dokładne przygotowanie powierzchni podlegających sklejeniu,

to warunek optymalnego adhezyjnego spojenia platformy tytanowej z koroną wraz
z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.
Wskazówka: w celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z koronąłącznikiem, należy zastosować nieprzezroczysty materiał spajający na bazie
metakrylanu.

• Mieszanie i aplikacja na platformę tytanową cementu kompozytowego

(jak np. Multilink Hybrid Abutment, firma Ivoclar Vivadent),

• jak również na powierzchnię sklejania korony z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!
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• Koronę z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC usystuować na platformie tytanowej

w ten sposób, aby oznaczenia pozycji pokrywały się.
• Przesunięcie korony z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC aż do oporu.
• Należy zwrócić uwagę na zatrzask bezpiecznika rotacji i pozycji!
• Pod stałym naciskiem, przeprowadzić kontrolę wzajemnego położenia i pozycji

końcowej:
• wykluczyć uszkodzenie platformy tytanowej!.
• Wykluczenie powstawania szczeliny w obszarze przejścia między koroną i platformą

tytanową - dokładna kontrola!
• Usunięcie pianki z kanału śruby.
• Ewentualne nadmiary, które znajdują się jeszcze w kanale śruby usunąć

microbrush-em.
• Zamocować pod naciskiem, nie obracając.
• W zależności od zastosowanego cementu kompozytowego, zamocować pod

naciskiem, polimeryzować i przestrzegać wskazówek producenta.
• Następnie w obszarze szyjkowym, po fazie wstępnego utwardzenia usunąć

nadmiary cementu.

• W celu całkowitego utwardzenia cementu kompozytowego, nałożyć glicerynę (żel)

na fugę (szczelinę) VITA ENAMIC/Tytan oraz kanał śruby, aby uniknąć utworzenia
warstwy inhibicyjnej O2.

• Resztki materiału cementującego, które pozostały w kanale śruby należy usunąć

właściwym instrumentem rotacyjnym. Wykluczyć uszkodzenie platformy tytanowej!
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Polerowanie spoiny
• Fuga spojenia zostaje wypolerowana wstępnie i na wysoki połysk instrumentami

VITA ENAMIC Polishing Sets na niskich obrotach (obroty < 5.000 min-1).

Proces zewnątrzustnego sklejanie platformy tytanowej z koroną VITA ENAMIC wraz z łącznikiem.

Etapy procesu wykonawstwa

Miejsce sklejenia
Korona z łącznikiem z materiału
VITA ENAMIC.

Platforma tytanowa

Piaskowanie (korund szlachetny)
Al2O3

–

50 µm, maks 2,0 bary

Czyszczenie powierzchni

Odczekać do pełnego odparowania
etanolu.

Płuczka ultradźwiękowa,
odczekać do pełnego odparowania
etanolu.

wytrawianie (zewnątrzustne)

VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% HF, 60 s

–

Czyszczenie powierzchni

Całkowite usunięcie resztek kwasu
przy pomocy sprayu H2O lub kąpieli
w płuczce ultradźwiękowej.

–

5.

Kondycjonowanie/silanizacja

Nanieść Monobond Plus i
pozostawić procesowi wniknięcia
w powierzchnię przez 60 sekund i
przedmuchać.

Nanieść Monobond Plus i
pozostawić procesowi wniknięcia
w powierzchnię przez 60 sekund i
przedmuchać.

6.

Sklejanie adhezyjne

7.

Przykrycie fugi spojenia

VITA ADIVA OXY-PREVENT

8.

Polerowanie fugi spojenia

VITA ENAMIC Polishing Set

1.

2.

3.

4.

np. Multilink Hybrid Abumtment

Wskazówki: ww. produkty adhezyjne należy stosować wg wytycznych producentów. N.p Monobond Plus (firma Ivoclar
Vivadent) wyłącznie w kombinacji z Multilink Hybrid Abutment (firma Ivoclar Vivadent).

44

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Dezynfekcja/sterylizacja
Zalecenie: koronę z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC należy przed integracją w jamie ustnej zedezynfekować powierzchniowo
preparatem zawierającym etanol lub wysterylizować. W gabinetach stomatologicznych należy stosować wszystkie przepisy BHP
obowiązujące w danym kraju.
3-krotnie frakcjonowaną sterylizację parową z próżnią wstępną można przeprowadzić wg następujących parametrów:
• czas sterylizacji 10 min
• Temperatura pary 134° C/ 273° F

Korona z łącznikiem musi być osadzona w jamie ustnej natychmiast po sterylizacji, i nie może być magazynowana!
Wskazówki
Odpowiedzialność za sterylność mezostruktury z VITA ENAMIC ponosi lekarz.
Należy się upewnić, czy sterylizacja przebiega wg właściwych metod dostosowanych do danego materiału oraz przeprowadzana
jest odpowiednimi urządzeniami. Zastosowany sprzęt musi być odpowiednio używany i regularnie serwisowany.

Integracja korony z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.
Kondycjonowanie kanału śruby w koronie
• Dokładne nałożenie VITA ADIVA CERA-ETCH (kwasu fluorowodorowego e żelu, 5 %)

przy pomocy jednorazowego pędzelka Microbrush-a do kanału śruby.
Wskazówka: VITA ADIVA CERA-ETCH należy stosować tylko zewnątrzustnie!
• Czas wytrawiania: 60 sekund
• Całkowite usunięcie resztek kwasu przy pomocy sprayu (przez 60 skund) lub kąpieli

w płuczce ultradźwiękowej. Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być
wolne od oleju (20 sekund).
• Na wytrawione powierzchnie nałożyć silan (jak np. VITA ADIVA C-PRIME, VITA),

i poczekać do wyparowania.

Wewnątrzustne wprowadzenie korony z łącznikiem na implant
• Osadzenie korony na implancie.
• Manualne wkręcanie właściwej śruby implantu.
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• Zakręcenie śruby implantu przy pomocy dynamometrycznego klucza z systemem

zapadkowym. Należy przestrzegać instrukcji i wytycznych producenta!
• Pole operacyjne i kanał śruby należy utrzymywać w stanie suchym.

• Wprowadzenie do kanału śruby sterylnej waty, granulatu z pianki lub tasiemki

teflonowej przy pomocy instrumentu.

• Nałożenie na wewnętrzną powierzchnię kanału śruby pośrednika przyczepności

kompatybilnego do kompozytu wypełniającego.
• Zmaknięcie kanału śruby kompozytem wypeałniającym w odpowienim kolorze.
• Kontrola punktów kontaktowych w przestrzeniach międzyzębowych oraz

okluzyjnych.

Cykl wewnątrzustnego zamykania kanału VITA ENAMIC przy pomocy kompozytu wypełniającego.

Etapy procesu wykonawstwa
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Korona z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.

1.

wytrawianie (zewnątrzustne)

VITA ADIVA CERA-ETCH 5% HF, 60 s

2.

Kondycjonowanie pwierzchni

Pośrednik przyczepności, kompatybilny do kompozytu wypełniającego

3.

Chronić główkę śruby implantu

granulat z pianki, taśma teflonowa

4.

Wypełnienie adhezyjne

5.

Polerowanie kompozytu do
wypełnień

kompozyt do wypełnień

np. VITA ENAMIC Polishing Set clinical/technical

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® – Rozwiązanie jednoczęściowe
Dokładna korekta morfologiczna uzupełnienia
• Należy przeprowadzić bardzo dokładną kontrolę okluzji. Za wysokie punkty

kontaktowe w okluzji usuwamy diamentami (40 µm).

Ukończenie pracy i polerowanie (w ustach)
• W trakcie polerowania należy zwrócić szczególną uwagę na brzegi i punkty

styczne uzupełnienia. Unikać wytwarzania ciepła na powierzchni, przestrzegać
odpowiedniej ilości obrotów.
W celu uzyskania naturalnego połysku należy obrabiać powierzchnię uzupełnienia
w 2 etapach:
• Polerowanie wstępne wykonujemy instrumentem rotacyjnym w kolorze różowym

(chłodzenie wodą) VITA ENAMIC Polishing Sets (obroty 7.000 – 10.000 min-1).
• Polerowanie na wysoki połysk wykonujemy szarym instrumentem rotacyjnym

z domieszką diamentu (chłodzenie wodą) - VITA ENAMIC Polishing Sets
(obroty 5.000 – 8.000-1).
Polerujemy pod niewielkim naciskiem!
Wskazówka: znakomite polerowanie końcowe i wysoki połysk można osiągnąć
stosując niskie obroty oraz pomijając chłodzenie wodą. W razie zastosowania
krążków Sof-Lex przeznaczonych do polerowania wstępnego, należy stosować
tylko warianty średnioziarniste (M), drobnoziarniste (F) i krążki o bardzo
delikatnym uziarnieniu (SF).

• Gotowa korona z łącznikiem z materiału VITA ENAMIC.
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Wymagania dotyczące wymiarów mezostruktury VITA ENAMIC®
Zasadniczo obowiązuje:
≤ 6,0 mm

• Należy przestrzegać wskazówek producentów implantów dotyczących maks.
≥ 0,8 mm

wysokości mezostruktury wraz z koroną.
• Mezostruktura powinna być porównywalna z kształtem preparacji naturalnego zęba.

≥ 0,4 mm

• Generalnie należy unikać wystających kantów i rogów. Należy kształtować element

wg wymagań dotyczących uzupełnień ceramicznych!*
• Stopień okrężny z zaokrąglonym brzegiem wewnętrznym lub stopniem

półokrągłym.
• Grubość ścianek mezostruktury i kanału śruby: co najmniej 0,8 mm.
• W celu zastosowania samodhezyjnego umocowania korony na mezostrukturze,

należy stworzyć powierzchnie retencyjne i włściwą „wysokość kikuta“.
• Wybitnie asymetryczne suprakonstrukcje z obszernym rozszerzeniem, są ze

względów statycznych przeciwwskazane.
• Szerokość korony jest ograniczona okrężnie do 6,0 mm kanałem śruby

mezostruktury.
* Patrz broszura „ Aspekty kliniczne w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych“,
VITA Zahnfabrik, nr. zamówienia 1696.
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Przebieg zabiegu VITA IMPLANT SOLUTIONS

Implantacja

Kształtowanie tkanek miękkich
przy pomocy VITA CAD-Temp
uzupełnienia tymczasowego

Uzupełnienie ostateczne
z zastosowaniem VITA ENAMIC

Przebieg zabiegu

Postępowanie kliniczne i techniczne Step-by-step na przykładzie przedniej
korony 21.
• Uzupełnienie na implancie Biomet 3i Certain
• Mezostruktura z VITA ENAMIC, korona z VITA ENAMIC.

Przeniesienie pozycji implantu na zdigitalizowany model
Digitalizacji dokonujemy dzięki zastosowaniu
1. skanu modelu uzyskanego z konwencjonalnego wycisku

(rozwiązanie pośrednie)
2. lub dzięki skanowi wewnątrzustnemu (rozwiązanie bezpośrednie)

1. Skan modelu
• Platformę tytanowę nasadzić na analog laboratoryjny w modelu mistrzowskim i

przykręcić śrubą znajdującą się w zestawie.
• Scanbody nasadzić na platformę tytanową nie pozostawiając jakiejkolwiek

szczeliny.

Wskazówka: należy zwrócić uwagę na rowek prowadzenia. Scanbody można
skanować bez proszku/sprayu do skanowania.
• Przestrzegać wskazówek dotyczących skanowania danego systemu CAD/CAM.
• Skan z białym skan-elementem dokonujemy przy pomocy inEos Blue lub

inEos X5.
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2. Skan wewnątrzustny
Odpowiedni skan-post lub platformę tytanową przytwierdzić śrubą do
implantu.
• Dołączone Scanbody nasadzić na skan-post eliminując powstawanie szczeliny.

– Biały Scanbody przeznaczony do użytku CEREC AC z Bluecam
– Szary Scanbody przeznaczony do użytku CEREC AC z Omnicam
ScanPost stosujemy w przypadku implantów osadzonych głęboko w kości. Należy
przestrzegać wskazówk znajdujących się na dole.
• Scanbody są dostępne w rozmiarach połączenia S i L. Ostatnia litera w nazwie

skan-postu lub platformy tytanowej (TiBase) to rozmiar połączenia S lub L. Rozmiar
połączenia dotyczy również rozmiarów bloczka (np. VITA ENAMIC IS-16 lub L).
• Wszystkie elementy do skanowania można dezynfekować.

Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji
zastosowania „ScanPost“ firmy Sirona, między innymi wskazówek dotyczących
kompatybilności systemów implantologicznych i dezynfekcji Scanbody.

Konstrukcja
• Konstrukcję dwuczęściowej korony VITA ENAMIC wykonujemy oprogramowaniem

CEREC SW 4.4 oraz inLab SW 15.0 lub następcami.
• Następnie z bloczka VITA ENAMIC IS-14 lub IS-16 rozmiaru S lub L, oczywiście

wg danej wielkości połączenia wyszlifować mezostrukturę i koronę w wybranym
kolorze.
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Dodatkowa obróbka mezostruktury VITA ENAMIC
Uzupełnienia z materiału VITA ENAMIC nie mogą być obrabiane zwykłymi frezami,
ponieważ mogą uszkodzić materiał. Należy stosować instrumenty z nasypem
diamentowym lub specjalny zestaw instrumentów polerskich VITA ENAMIC Polishing
Sets lub technical. Korekty przeprowadzamy pod nieznacznym naciskiem.

• Odcięcie mezostruktury VITA ENAMIC od bloku.

• Platformę tytanową zamocować na analogu laboratoryjnym i ostrożnie dopasować

mezostrukturę VITA ENAMIC na platformie tytanowej.

• Obszar zamocowania delikatnie przeszlifować diamentem o drobnym nasypie,

zwaracjąc uwagę na kształt, profil wyłonienia i stopień.

Wskazówka: nie tworzyć indywidualnego dopasowania kształtu, ponieważ
czynnik ten ma negatywny wpływ na dopasowanie między mezostrukturą i
platformą tytanową lub między mezostrukturą i koroną.
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Zewnątrzustne sklejanie platformy tytanowej z mezostrukturą VITA ENAMIC.
Wskazówka: średnica platformy tytanowej nie może być redukowana np.
szlifowaniem.
• W celu ochrony powierzchni spojenia implantu i platformy tytanowej, należy

zamocować analog protetyczny.
• Powierzchnie kontaktowe platformy tytanowej z implantem nie mogą być

piaskowane lub w jakikolwiek inny sposób obrabiane!
• Nie zaleca się skracania platformy tytanowej!
• Przed sklejeniem należy sprawdzić, czy mezostrukturaVITA ENAMIC została osadzona

na platformie tytanowej bez szczeliny.
• Mezostrukturę VITA ENAMIC zamocować na platformie tytanowej w celu określenia

pozycji - spozycjonowanie zaznaczyć wodoodpornym flamastrem.
• Zabieg ten umożliwia ustalenie właściwej pozycji w czasie sklejania korony na

tytanowej platformie.
• Powierzchnia sklejania mezostruktury VITA ENAMIC i platformy tytanowej musi być

wolna od kurzu i tłuszczu.
• W celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z mezostrukturą

VITA ENAMIC, należy zastosować nieprzeźroczysty materiał spajający na bazie
metakrylanu jak np. Multilink Hybrid Abutment Cement (firma Ivoclar Vivadent).
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!
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Kondycjonowanie powierzchni platformy tytanowej
• Tytanową platformę spojenia implantu chronić przy pomocy wosku lub silikonu.

Kanał śruby zamknąć taśmą teflonową. W górnym obszarze pozostawić trochę
taśmy teflonowej. W ten sposób można ją łatwiej usunąć.

• Delikatnie wypiaskować powierzchnię Al2O3 wyłączając powierzchnię platformy

tytanowej przeznaczoną do klejenia.
– wielkość ziarna 50 μm,
– ciśnienie strumienia 1,5 bar,
piaskować do momentu kiedy powierzchnia będzie matowa.
• Następnie usunąć wosk lub silikon. Usunąć taśmę teflonową z kanału śruby.

Platformę tytanową oczyścić w płuczce ultradźwiękowej, alkoholem lub parownicą
i osuszyć dmuchawką (powietrze wolne od zanieczyszczeń olejowych).
• Po oczyszczeniu i przed procesem klejenia, nie należy dotykać powierzchni -

zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na spojenie.
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• Aplikacja właściwego pośrednika przyczepności jak np. Monobond Plus (firma

Ivoclar Vivadent), dokonywana jest jednorazowym pędzelkiem lub microbrush-em.
• Nanieść Monobond Plus i pozostawić procesowi wniknięcia w powierzchnię przez

60 sekund.
• Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju.

Wskazówka: w celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z
mezostrukturą, należy zastosować nieprzeźroczysty materiał spajający.

• Przed sklejeniem z mezostrukturą VITA ENAMIC, należy zamknąć kanał śruby kulką

z pianki lub taśmą teflonową.
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Kondycjonowanie mezostruktury VITA ENAMIC
• Kanał śruby mezostruktury, należy przed adhezyjnym sklejeniem z tytanową

platformą odtłuścić alkoholem.
• Aby uniknąć działania kwasu, należy przykryć wypolerowane powierzchnie

zewnętrzne.
• VITA ADIVA CERA-ETCH (5% kwas fluorowodorowy w postaci żelu), należy nałożyć

na powierzchnię przewidzianą do klejenia.
• Czas wytrawiania: 60 sekund
• Całkowite usunięcie resztek kwasu przy pomocy sprayu H2O lub kąpieli w płuczce

ultradźwiękowej.
• Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju.

Po wytrawieniu, powierzchnie wykazują białawo-nieprzezroczysty kolor.

• Na wytrawieniu, na powierzchnię nałożyć silan jako pośrednik przyczepności

(jak np. Monobond Plus, firma Ivoclar Vivadent).
• Silan jako pośrednik przyczepności pozostawić w celu wchłonięcia i całkowitego

wysuszenia.
• Po fazie wstępnego przygotowania, wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenie

powierzchni podlegających sklejaniu. Zanieczyszczenia mogą mieć negatywny
wpływ adhezyjne spojenie.
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!
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Zewnątrzustne sklejanie platformy tytanowej z mezostrukturą VITA ENAMIC.

• Precyzyjne i dokładne przygotowanie powierzchni podlegających sklejeniu to

warunek optymalnego adhezyjnego spojenia platformy tytanowej z mezostrukturą
VITA ENAMIC.
Wskazówka: w celu zewnątrzustnego spojenia platformy tytanowej z
mezostrukturą, należy zastosować nieprzezroczysty materiał spajający na bazie
metakrylanu.

• Mieszanie i aplikacja na platformę tytanową cementu kompozytowego na bazie

metakrylanu (jak np. Multilink Hybrid Abutment, firma Ivoclar Vivadent) wg.
wskazówek producenta,

• jak również na powierzchnię sklejania mezostruktury VITA ENAMIC.
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• Mezostrukturę VITA ENAMIC usytuować na platformie tytanowej w ten sposób,

aby oznaczenia pozycji pokrywały się.
• Przesunięcie mezostruktury VITA ENAMIC aż do oporu.
• Należy zwrócić uwagę na zatrzask bezpiecznika rotacji i pozycji!
• Pod stałym naciskiem, przeprowadzić kontrolę wzajemnego położenia i pozycji

końcowej:
• wykluczyć uszkodzenie platformy tytanowej!.
• Wykluczenie powstawania szczeliny w obszarze przejścia między koroną i platformą

tytanową - dokładna kontrola!
• Usunąć taśmę teflonową z kanału śruby.
• Zamocować pod naciskiem, nie obracając.
• Następnie w obszarze szyjkowym, po fazie wstępnego utwardzenia usunąć

nadmiary cementu.

• Ewentualne nadmiary, które znajdują się jeszcze w kanale śruby usunąć

microbrush-em.
• W zależności od zastosowanego cementu kompozytowego, zamocować pod

naciskiem, polimeryzować i przestrzegać wskazówek producenta.

• W celu całkowitego utwardzenia cementu kompozytowego, nałożyć glicerynę w

żelu (np. VITA ADIVA OXY PREVENT) na fugę (szczelinę) VITA ENAMIC/Tytan oraz
kanał śruby, aby uniknąć utworzenia warstwy inhibicyjnej O2.
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania
produktów!

57

VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Polerowanie fugi spojenia i profilu wyłonienia
Wskazówka: odpowiednia polimeryzacja i polerowanie uzupełnienia zapobiega
tworzeniu się złogów i przebarwień oraz gwarantuje trwałe i właściwe funkcjonowanie nowego uzupełnienia, również skutecznie przeciwdziała zapaleniu dziąseł.
• Fuga spojenia i profil wyłonienia zostają wypolerowana wstępnie i na wysoki

połysk, instrumentami VITA ENAMIC Polishing Sets na niskich obrotach
(obroty < 5.000 min-1).
• Resztki kompozytu cementującego w kanale śruby delikatnie usunąć rotującym

diamentem.
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Proces zewnątrzustnego sklejania platformy tytanowej z mezostrukturą VITA ENAMIC.

Miejsce sklejenia
mezostruktura VITA ENAMIC

Etapy procesu wykonawstwa

Platforma tytanowa

1.

Piaskowanie (korund szlachetny)
Al2O3

–

50 µm, maks 2,0 bary

2.

Czyszczenie powierzchni

Odczekać do pełnego odparowania
etanolu.

Płuczka ultradźwiękowa,
odczekać do pełnego odparowania
etanolu.

wytrawianie (zewnątrzustne)

VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% HF, 60 s

–

Czyszczenie powierzchni

Całkowite usunięcie resztek kwasu
przy pomocy sprayu H2O lub kąpieli
w płuczce ultradźwiękowej.

–

5.

Kondycjonowanie/silanizacja

Nanieść Monobond Plus i
pozostawić procesowi wniknięcia
w powierzchnię przez 60 sekund i
przedmuchać.

Nanieść Monobond Plus i
pozostawić procesowi wniknięcia
w powierzchnię przez 60 sekund i
przedmuchać.

6.

Sklejanie adhezyjne

Multilink Hybrid Abutment

7.

Przykrycie fugi spojenia

VITA ADIVA OXY-PREVENT

8.

Polerowanie fugi spojenia

VITA ENAMIC Polishing Set

3.

4.

Wskazówki: ww. produkty adhezyjne należy stosować wg wytycznych producentów. n.p Monobond Plus (firma Ivoclar
Vivadent) wyłącznie w kombinacji z Multilink Hybrid Abutment (firma Ivoclar Vivadent).
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Dodatkowa obróbka korony (zewnątrzustnie)
Uzupełnienia z ceramiki hybrydowej VITA ENAMIC nie mogą być obrabiane
zwykłymi frezami metalowymi, ponieważ mogą uszkodzić ceramikę. W celu obróbki
VITA ENAMIC, należy stosować instrumenty z nasypem diamentowy lub specjalny
zestaw instrumentów polerskich VITA ENAMIC Polishing Sets lub technical. Korekty
przeprowadzamy pod nieznacznym naciskiem.
• Obszar zamocowania w bloczku delikatnie przeszlifować diamentem o drobnym

nasypie, zwracjąc uwagę na kształt, profil wyłonienia i stopień.

• Nie należy obrabiać stopnia korony, ponieważ czynność ta ma negatywny wpływ

na dokładność dopasowanie mezostruktury.

Wskazanie: brzegi koron należy opracować w trakcie, kiedy korona osadzona jest
na mezostrukturze. W ten sposób osiągamy bezstopniowe przejście między koroną
i mezostrukturą.
• Korektury dopasowania, przeprowadzamy szlifując koronę lecz nie mezostrukturę.

• Ewentualnie nanieść dodatkową teksturę powierzchni.

• Dopasowanie w jamie ustnej, kontrola punktów kontaktowych w przestrzeniach

międzyzębowych.
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• Przestrzenie międzyzębowe polerujemy poza jamą ustną przed zacementowaniem

mezostruktury.
Wytyczne spejalnie dla VITA ENAMIC:
• Polerowanie wstępne i polerowanie na wysoki połysk, wykonać przy pomocy

zestawów VITA ENAMIC Polishing Set technical lub clinical. Przestrzegać
odpowiedniej wysokości obrotów!
• W razie zastosowania krążków Sof-Lex (firma 3M Espe) przeznaczonych do

polerowania wstępnego, należy stosować tylko warianty średnioziarniste (M),
drobnoziarniste (F) i krążki o bardzo delikatnym uziarnieniu (SF).

VITA ENAMIC Polishing Set technical

VITA ENAMIC Polishing Set clinical

Opcja: charakteryzacja kolorystyczna (technika malowania)
– Wskazówki znajdą Państwo na stronie 36.
Opcja: charakteryzacja kolorystyczna / indywidualizacja
(technika nakładania warstw)
– Wskazówki znajdą Państwo na stronie 36.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Kondycjonowanie i integracja mezostruktury oraz korony
• Kondycjonowanie mezostruktury VITA ENAMIC
• Kondycjonowanie powierzchni VITA ENAMIC gwarantuje jednoznaczną

przyczepność i wytrzymałość między mezostrukturą VITA ENAMIC i koroną z
ceramiki hybrydowej:
• VITA ADIVA CERA-ETCH (5% kwas fluorowodorowy w postaci żelu), należy nałożyć

na powierzchnię przewidzianą do klejenia.
Czas wytrawiania: 60 sekund
• Całkowite usunięcie resztek kwasu przy pomocy sprayu H2O lub kąpieli w płuczce

ultradźwiękowej.
• Następnie osuszyć dmuchawką - powietrze musi być wolne od oleju. Po

wysuszeniu, wytrawione powierzchnie wykazują białawo-nieprzeźroczysty kolor.

• Na dobrze wytrawione powierzchnie nanieść pośrednik przyczepności silan (jak np.

VITA ADIVA C-PRIME, VITA; Monobond Plus, firma Ivoclar Vivadent lub CLEARFIL CERAMIC
PRIMER, firma Kuraray).
• Silan jako pośrednik przyczepności pozostawić w celu wchłonięcia i całkowitego

wysuszenia.
• Po fazie wstępnego przygotowania, wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenie powierzchni

podlegających sklejaniu. Zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na adhezyjne
spojenie.
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania produktów!
Dezynfekcja/sterylizacja
Zalecenie: mezostrukturę VITA ENAMIC należy przed integracją w jamie ustnej zdezynfekować powierzchniowo preparatem
zawierającym etanol lub wysterylizować. W gabinetach stomatologicznych należy stosować wszystkie przepisy BHP obowiązujące
w danym kraju.
3-krotnie frakcjonowaną sterylizację parową z próżnią wstępną można przeprowadzić wg następujących parametrów:
• czas sterylizacji 10 min
• Temperatura pary 134° C/ 273° F

Korona z łącznikiem musi być osadzona w jamie ustnej natychmiast po sterylizacji, i nie może być magazynowana!
Wskazówki
Odpowiedzialność za sterylność mezostruktury z VITA ENAMIC ponosi lekarz.
Należy się upewnić, czy sterylizacja przebiega wg właściwych metod dostosowanych do danego materiału oraz przeprowadzana
jest odpowiednimi urządzeniami. Zastosowany sprzęt musi być odpowiednio używany i regularnie serwisowany.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Skręcenie mezostruktury VITA ENAMIC
Wskazówka: do wprowadzania łącznika i implantu oraz ześrubowania
stosujemy narzędzia, które znajdują się w komplecie zestawu. Należy stosować
właściwy moment obrotowy przewidziany przez producenta danego systemu
implantologicznego.
• Mezostrukturę VITA ENAMIC zamocować na implancie w ustach pacjenta.
• Manualne wkręcanie właściwej śruby implantu.

• Zakręcenie śruby implantu przy pomocy klucza dynamometrycznego z systemem

zapadkowym (przestrzegać wytycznych producenta!).

• Wprowadzenie do kanału śruby sterylnej waty, granulatu z pianki lub tasiemki

teflonowej przy pomocy instrumentu.
• Zamknięcie kanału śruby kompozytem tymczasowym. W ten sposób umożliwiamy

łatwy dostęp do śruby.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Kondycjonowanie korony VITA ENAMIC
Idealne rozwiązanie przed próbą kliniczną to wytrawienie powierzchni - w ten sposób
unikamy zanieczyszczenia powierzchni spojenia.
Wskazówka: tymczasowe zacementowanie korony VITA ENAMIC na
mezostrukturę VITA ENAMIC jest przeciwwskazane.
• Przed osadzeniem uzupełnienia, należy odtłuścić powierzchnię alkoholem.
• VITA ADIVA CERA-ETCH (5% kwas fluorowodorowy w postaci żelu) należy nałożyć

na powierzchnię wewnętrzną.
Czas wytrawiania: 60 sekund

• Całkowite usunięcie resztek kwasu przy pomocy sprayu lub kąpieli w płuczce

ultradźwiękowej. Następnie suszyć porzez okres 20 sekund. Nie szczotkować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia! Po wytrawieniu, powierzchnie wykazują
białawo-nieprzeźroczysty kolor.

• Na dobrze wytrawione powierzchnie nanieść pośrednik przyczepności silan (jak np.

VITA ADIVA C-PRIME, VITA; Monobond Plus, firma Ivoclar Vivadent lub CLEARFIL CERAMIC
PRIMER, firma Kuraray).
• W zależności od rodzaju zastosowanego kompozytu cementującego, ewentualnie

nałożyć bonder i wydmuchać. Nie utwardzać światłem! Przed osadzeniem chronić przed
działaniem światła.
Wskazówka: należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obróbki materiału
cementującego.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Ostateczne osadzenie korony VITA ENAMIC na mezostrukturze VITA ENAMIC
• Aplikacja przeziernego, adhezyjnego materiału cementującego jak np. VITA ADIVA

F-CEM lub PANAVIA F2.0 TC (firma Kuraray) do korony, na której przeprowadzono
proces kondycjonowania.

• Osadzenie korony VITA ENAMIC na mezostrukturze i wyznaczenie ostecznej pozycji.

• Usunięcie nadmiarów materiału cementującego.

• Przykrycie fugi sklejenia właściwą gliceryną w żelu.

• Polimeryzacja polimeryzatorem LED.
• Glicerynę usunąć wodą.
• Kontrola okluzji i artykulacji, w razie potrzeby przeprowadzić korektury. W razie

szlifowania uzupełnienia, należy te obszary powtórnie wypolerować na wysoki
połysk ( VITA ENAMIC polerujemy specjalnym VITA ENAMIC Polishing Set clinical).
Kontrola brzegów uzupełnienia lub fugi sklejenia. Ewentualne usunięcie nadmiarów
kompozytu cementującego.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Ukończenie pracy i polerowanie (w ustach)
• W trakcie polerowania należy zwrócić szczególną uwagę na brzegi i punkty

styczne uzupełnienia. Unikać wytwarzania ciepła na powierzchni, przestrzegać
odpowiedniej ilości obrotów.
• Kontrola nadwyżek, obróbka przy pomocy drobnoziarnistych Sof-Lex Discs

(firma 3M espe) lub pilnikami EVA.
Dokładna korekta morfologiczna uzupełnienia
• Okluzja i artykulacja muszą przebiegać bez jakichkolwiek zakłóceń. Kontakty

zakłócające prawidłowy zgryz usunąć diamentem (40 μm).
• W celu uzyskania naturalnego połysku należy obrabiać powierzchnię uzupełnienia

w 2 etapach.:
Wytyczne spejalnie dla VITA ENAMIC:
• Polerowanie wstępne wykonujemy instrumentem rotacyjnym w kolorze różowym

(chłodzenie wodą) VITA ENAMIC Polishing Sets (obroty 7.000 – 10.000 min-1).
• Polerowanie na wysoki połysk wykonujemy szarym instrumentem rotacyjnym

z domieszką diamentu (chłodzenie wodą) - VITA ENAMIC Polishing Sets
(obroty 5.000 – 8.000-1).
• Polerujemy pod niewielkim naciskiem!

Wskazówka: znakomite polerowanie końcowe i wysoki połysk można osiągnąć
stosując niskie obroty oraz pomijając chłodzenie wodą. W razie zastosowania
krążków Sof-Lex przeznaczonych do polerowania wstępnego, należy stosować
tylko warianty średnioziarniste (M), drobnoziarniste (F) i krążki o bardzo
delikatnym uziarnieniu (SF).

• Gotowa korona VITA ENAMIC z mezostrukturą z VITA ENAMIC w jamie ustnej.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – VITA ENAMIC® Mezostruktura – rozwiązanie dwustronne
Proces wewnątrzustnego sklejania korony VITA ENAMIC z mezostrukturą VITA ENAMIC

VITA ENAMIC
ENAMIC
VITA
Mezostruktura
Meso-Struktur

Etapy procesu
wykonawstwa
Prozessschritte

Korona
VITA ENAMIC
VITA
ENAMIC-Krone

1.

Czyszczenie powierzchni

2.

wytrawianie (zewnątrzustne)

3.

Czyszczenie powierzchni

Całkowite usunięcie resztek kwasu przy pomocy sprayu H2O lub kąpieli
w płuczce ultradźwiękowej.

4.

Kondycjonowanie/silanizacja

np. przy pomocy VITA ADIVA C-PRIME lub CLEARFIL CERAMIC PRIMER
nałożyć i poczekać do wysuszenia

5.

Sklejanie adhezyjne

6.

Przykrycie fugi spojenia

VITA ADIVA OXY-PREVENT

7.

Polerowanie fugi spojenia

VITA ENAMIC Polishing Set

Etanol

Etanol, płuczka ultradźwiękowa,

VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% HF, 60 s

n.p VITA ADIVA F-CEM lub PANAVIA F2.0 TC
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – Zalecane produkty

Zalecane produkty

Żel wytrawiający ceramikę do VITA ENAMIC
VITA ADIVA CERA-ETCH (5% kwas fluorowodorowy w postaci
żelu)
– forma podajnika - strzykawka 3 ml

– forma podajnika - butelka z końcówką w postaci pipety 6 ml

Pośrednik przyczepności / Primer dla VITA ENAMIC
– VITA ADIVA C-PRIME, (silan - pośrednik przyczepności)
strzykawka 3 ml

– Monobond Plus (Ivoclar Vivadent)

Pośrednik przyczepności dla VITA CAD-Temp
– SR Connect (Ivoclar Vivadent)

Pośrednik przyczepności / Primer dla platformy tytanowej
– Monobond Plus (Ivoclar Vivadent)

Kompozyt cementujący do VITA CAD-Temp i
VITA ENAMIC na platformie tytanowej
– Multilink Hybrid Abutment (Ivoclar Vivadent)
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – Zalecane produkty

Zalecane produkty
Kompozyty spajające do koron VITA ENAMIC osadzanych
na mezostrukturze VITA ENAMIC
– VITA ADIVA F-CEM

– PANAVIA F2.0 TC (Kuraray)
Materiały i pośrednicy przyczepności do indywidualizacji
VITA CAD-Temp i VITA ENAMIC
– VITA VM LC/VITA VM LC flow, kompozyt licujący

– VITA VM LC Modelling Liquid, pośrednik przyczepności 10 ml

Materiał do kolorystycznej charakteryzacji
VITA ENAMIC
– VITA ENAMIC STAINS KIT

Narzędzia polerskie do ceramiki hybrydowej VITA ENAMIC
– VITA ENAMIC Polishing Set clinical

– VITA ENAMIC Polishing Set technical

Materiały do przykrycia śruby implantu przed
zamknięciem kanału śruby
– taśma teflonowa
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – FAQs
• Jak zamknąć kanał śruby VITA CAD-Temp lub korony z łącznikiem

VITA ENAMIC po adhezyjnym zacementowaniu?
W celu zamknięcia kanału śruby wprowadzić do kanału sterylną watę, granulat z
pianki lub tasiemkę teflonową i upchać przy pomocy instrumentu, a następnie na
otwór wejściowy kanału zaaplikować właściwy pośrednik przyczepności. Następnie
zamknąć całość świetłoutwardzalnym kompozytem wypełniającym, nadając
zamknięciu właściwy kształt.
• Czy należy profil wyłonienia mezostruktury VITA ENAMIC lub korony z

łącznikiem uszczelnić przy pomocy VITA ENAMIC lub wypolerować na
wysoki połysk?
Profil wyłonienia należy wypolerować, ponieważ właściwy połysk powierzchni
znacznie redukuje tworzenie się złogów.
• Dlaczego należy wypiaskować korundem szlachetnym (Al2O3) platformę

tytanową przed umocowniem suprakonstrukcji? Czy można użyć do
piaskowania szkła?
Tylko dzięki wypiaskowaniu platformy tytanowej Al2O3 przed umocowaniem
mezostruktury lub korony z łącznikiem, można stworzyć mechanicznie właściwą
porowatość. Zwiększenie mechanicznej przyczepności oraz zastosowanie primera,
gwarantuje mechaniczne i chemiczne przygotowanie obszaru przewidzianego do
pewnego spojenia adhezyjnego między mezostrukturą lub koroną z łącznikiem i
platformą tytanową. Szkło w proszku nie nadaje się do tego celu.
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VITA IMPLANT SOLUTIONS – Wskazówki BHP

Następujące produkty muszą posiadać właściwe oznaczenie:
VITA ADIVA® CERA-ETCH

(kwas fluorowodorowy - kwas do
trawienia powierzchni ceramicznej)

VITA ADIVA® C-PRIME

(silan - pośrednik przyczepności)

VITAVM®LC

(kompozyt licujący)
(Zawiera metakrylan 2-dimetyloaminoetylu,
dimetakrylan glikolu trietylenowego)

VITAVM®LC flow

(kompozyt licujący)
(Zawiera metakrylan 2-dimetyloaminoetylu,
dimetakrylan glikolu trietylenowego)

VITAVM®LC MODELLING LIQUID

(aktywator przyczepności)
(Zawiera dimetakrylan glikolu trietylenowego)

Odzież ochronna

Środek silnie żrący / trujący
Tylko do użytku zewnątrzustnego!
Zawiera kwas fluorowodorowy.
W przypadku połknięcia trujący. Zagrożenie życia w przypadku
kontaktu ze skórą. Prowadzi do poważnego uszkodzenia wzroku i
poparzeń skóry. W przypadku wdychania szkodliwy dla zdrowia.
Należy stosować odzież/okulary ochronne/rękawiczki ochronne.
Przechowywać pod zamknięciem. W przypadku połknięcia powiadomić
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i przedstawić kartę techniczną
produktu (kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych).
W razie kontaktu ze skórą/ubraniem, należy natychmiast zdjąć
zanieczyszczoną odzież oraz dokładnie i obficie przepłukać ją wodą.
Uwarunkowane działanie zgodne z kartą charakterystyki substancji
niebezpiecznych W razie kontaktu z oczami należy je przez parę minut
dokładnie przepłukać wodą, a następnie skonsultować się z lekarzem
lub Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Opakowanie i preparat
segregujemy do specjalnych i niebezpiecznych odpadów.
Ciecz i opary wysoce łatwopalne.
Składować z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia /
gorących powierzchni.
Zakaz palenia.

Zawiera metakrylan 2-dimetyloaminoetylu,
dimetakrylan glikolu trietylenowego
Podrażnia skórę.
Bardzo podrażnia oczy.
Może wywołać reakcje alergiczne.
Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
Podrażnia skórę.
Bardzo podrażnia oczy.
Może podrażnić drogi oddechowe.
Może wywołać reakcje alergiczne skóry.

W czasie pracy stosować okulary ochronne, maseczkę ochronną na
twarz, ubranie i rękawiczki ochronne. W czasie obróbki materiału
włączyć wyciąg i stosować maseczkę przeciwpyłową.

Karty charakterystyki materiału znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com
można je zamówić pod numerem tel. (+49) 7761-562-233.
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Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne
kolory zębów.

Uwaga: Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego
też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i
użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu,
jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność
producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami
oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych,
niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym
przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod
żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk,
pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób
trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania
(zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu,
niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub
poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład
ww zestawu.
Wydanie instrukcji obróbki materiału: 03.17
Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów
medycznych. Następujące produkty posiadają oznaczenia
:
VITA ENAMIC® · VITA CAD-Temp® · VITAVM®LC · VITAVM®LC flow
Produkcja
VITA ADIVA® F-CEM, VITA ADIVA® C-PRIME:

Harvard Dental International GmbH, Margaretenstr. 2-4, 15366 Hoppegarten/Germany,
Tel.: +49 / (0)30 - 99 28 978-0
Firma Harvard Dental International GmbH posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących
produktow medycznych. Następujące produkty posiadają oznaczenia
0482 :
VITA ADIVA® F-CEM, VITA ADIVA® C-PRIME

CEREC® i inLab® to zarejestrowane marki firmy Sirona Dental Systems GmbH, D-Bensheim.
Multilink® Hybrid Abutment, Monobond® Plus i Tetric EvoFlow® to zarejestrowane marki
firmy Firmy Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan. PANAVIA®, Clearfil® i Clearfil Majesty® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kuraray Europe GmbH, D-Hattersheim. Sof-Lex®
i Filtek® to zastrzeżone znaki towarowe firmy 3M Company lub 3M Deutschland GmbH.
[1]* W celu doboru właściwego systemu, należy skontaktować się z producentem implantów.
[2]* „Broszura „ Aspekty kliniczne w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych“,
VITA Zahnfabrik, nr. zamówienia 1696.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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