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VITA – perfect match.

Töltőanyagmentes hidegpolimerizátum
ideiglenes ellátások és javítási munkák
extraorális előállításához.
Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és
VITA classical A–D színekben.

Összhangban minden indikációval

VITAVM CC egy töltőanyagmentes hidegpolimerizátum. Ideális anyag ideiglenes fogpótlások
és javítások extraorális előállításához.
I ndikációk
ideiglenes koronák és hidak készítése
VITA műanyagfogak rögzítése, pl. mintára öntött fémlemezre
javítások
kombinált munkáknál csúsztatók fedése

•
•
•
•

Első osztályú folyásképesség

Az első osztályú polimer alapanyagok választékának és a gondos előkészítésnek
köszönhetőn VITAVM CC kiváló anyagtulajdonságokkal rendelkezik.
Könnyű feldolgozhatóság
A kitűnő feldolgozási tulajdonságokat a felhasználók igényeihez szabták: remek keverési
tulajdonsága és első osztályú folyásképessége gyors és ésszerű munkavégzést tesznek
lehetővé.
1. ábra: A keresztmetszet valamennyi terület
buborékmentes, egyenletes folyását mutatja.

Sima felu
̈letek
Könnyű polírozhatósága és a homogén anyagszerkezet megnehezíti a plakkfelhalmozódást.
Az anyag lehetővé teszi hosszú életű, esztétikus provizórium készítését, amely a páciensnek
magas viselési komfortot biztosít.

A hidegpolimerizátum előnyei

•
•
•
•
•
•
•

Első osztályú folyásképesség
Kiváló keverési tulajdonság
Könnyű polírozhatóság
Színstabilabb, mint az összehasonlítható rendszerek
Kitűnő anyagstabilitás, ezáltal csökkentett törésveszély a hajlítási szilárdság és a
rugalmassági modul ideális összehangolásának köszönhetően
Plakkfelhalmozódás erős korlátozása
Buborékmentes kikeményedés, túlnyomásos edényben vagy anélkül is
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Hatékony BASIC réteg

BASIC réteg

VITAVM CC BASE DENTINE

VITAVM CC ENAMEL

BASIC réteg
A színintenzív VITAVM CC BASIC réteg két masszából áll:
• BASE DENTINE
• ENAMEL
A felhasználó már két réteggel természetesnek ható ideiglenes ellátást hozhat létre.
Individualizálás
Az adalékmasszákkal a természetes effektek és karakterisztika könnyen és hitelesen
megteremthetők.
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Természetes esztétika

A provizórium, mint a siker alapja

Egy páciens rögzített fogpótlással való ellátásának során a kezelési folyamat fontos
alkotóeleme az ideiglenes fogpótlás. Alapvetően a preparált fogak védelme és az esztétika
és funkció ideiglenes helyreállítása a feladata.
Helyesen használva azonban a provizórium még többet nyújt: segítségével a végleges
fogpótlás optimális kialakítása célzottan készíthető elő. Különösen frontfogak pótlásakor már
az ideiglenes pótlásnál elvégezhetők az esztétikai, fonetikai és funkcionális korrekciók.
Mindezen túl a provizórium a fogpótlás elfogadását is megkönnyíti a páciens számára, mivel
időben elkezdhet hozzászokni az új helyzethez. VITAVM CC mindezekben fontos szerepet
játszik. Segítségével az elégedett páciensek már az ideiglenes ellátás idejére is
természetesnek ható esztétikához jutnak.

1.ábra: Rehabilitáció előtti helyzet
2.ábra: Ideiglenes ellátás és frontkialakítás
VITAVM CC-vel
3.ábra: Frontfogak helyzete közvetlenül behelyezés után
(VITA In-Ceram ZY VITAVM 9-cel leplezve)

Egy ideiglenes ellátás kialakításakor mód van arra, hogy a formát és színt konfekció fogak
segítségével, típusnak megfelelően válasszuk ki.
A megfelelő fogforma és fogszín meghatározásához különösen alkalmasak az élethű
fogminta garnitúrák, pl. VITA PHYSIODENS.
Így a páciens képet alkothat a későbbi foghelyzetről és részt vehet a kiválasztásban.
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Moduláris, hatékony szortiment kialakítás

VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR*
Alap szortiment a BASIC réteghez

VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR*
Csökkentett alap szortiment a BASIC réteghez, csökkentett
masszakínálattal

VITAVM®CC CLASSICAL COLOR KIT
Bővített szortiment azoknak a VITAVM CC 3D-MASTER
felhasználóknak, akik már meglévő szortimentjüket VITA
classical A1–D4 színekkel (B1 kivételével)
szeretnék kiegészíteni.

VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT**
Természetes effektekhez és karakterisztikához

* Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A–D színekben
**Alkalmazható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A–D színekhez
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Tökéletesen összehangolt globális rendszer

VITA Easyshade® V
Digitális színmeghatározás céljára használja a VITA Easyshade® V készüléket, vizuális
színmeghatározáshoz pedig pl. a Vita Linearguide 3D-MASTER® vagy a VITA klassisch A1-D4®
színkulcsot.

VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®
VITA System 3D-MASTER-rel gyorsan és precízen meghatározható a korrekt fogszín.
VITA Linearguide 3D-MASTER a jól bevált VITA Toothguide 3D-MASTER alternatívája,
a különbség a színmintafogak lineáris elrendezésében található.

VITA classical színskála A1–D4
Az Eredeti – a fogszín meghatározásához VITA classical A1–D4
színekben. A VITA Bleached (fehérített) árnyalatokkal kiegészítve a
fehérített fogak színe is biztosan határozható meg.

VITA műanyagfogak VITA PHYSIODENS®, VITAPAN®, VITAPAN PLUS®,
VITA LINGOFORM®
Mind a négy termékcsoport megfelelő megoldást kínál minden indikációhoz. Több évtizede
bevált anyaguk bizonyítottan a legjobb kopási tulajdonságokkal rendelkezik. VITAVM CC és a
VITA műanyagfogak optimálisan kombinálhatók egymással.

VITACOLL® tapadásközvetítő
A VITACOLL tapadásközvetítő megbízható kémiai kötést hoz létre a műanyagfogak és a
meleg- és hidegpolimerizátumok, pl. VITAVM CC között és megakadályozza a fogak kitörését.

Még több információt talál a www.vita-zahnfabrik.com weboldalon.
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A VITAVM CC leplező műanyag VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA
classical A–D színekben kapható. Valamennyi VITA 3D-MASTER és VITA
classical A–D anyaggal biztosított a színkompatibilitás.
Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi
természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és tökéletesen
reprodukálható.

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem
vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból
erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a
kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy
nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket. Továbbá
felelősségünk az adatok helyességéért a jogi alaptól függetlenül és - amennyiben törvényesen
megengedett - minden esetben csak a szállított áru számla szerinti, forgalmi adó nélküli értékére
korlátozódik. Amennyiben a törvény megengedi, különösen nem vállalunk felelősséget elmaradt
haszon, közvetett károk, következménykárok, vagy vevővel szemben fellépő harmadik személyek
követelései tekintetében. Mulasztás miatti kártérítési igény (hibás szerződéskötés, szerződésszegés,
nem megengedett cselekmény, stb.) csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében
indokolt. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2017.04.
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VITA Zahnfabrik az orvosi termékekre vonatkozó irányelvek szerint került certifikálásra és az alábbi
termék viseli a
jelzést:
VITAVM®CC · VITA PHYSIODENS® · VITAPAN® · VITAPAN PLUS®
VITA LINGOFORM® · VITACOLL®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 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

