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VITA – perfect match.

Materiał bez wypełniaczy przeznaczony do polimeryzacji na zimno.
Polimer stosujemy do wykonywania tymczasowych uzupełnień
protetycznych oraz napraw.
Materiał jest dostępny w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER
i VITA classical A–D.

dostosowany do różnych zadań

Materiał VITAVM CC nie posiada wypełniaczy i
polimeryzujemy go na zimno. Polimer idealnie nadaje się do
wykonywania tymczasowych uzupełnień protetycznych
oraz napraw. Wykonawstwo tymczasowego uzupełnienia i wszelkie naprawy przeprowadzamy
poza jamą ustną pacjenta.
Z astosowanie:
Wykonawstwo tymczasowych koron i mostów
Mocowanie zębów akrylowych VITA np. w protezach szkieletowych
Naprawy
Pokrywanie zasuw w pracach złożonych

•
•
•
•

znakomita zdolność płynięcia materiału

Zastosowanie polimerów najwyższej klasy oraz ich odpowiednia
obróbka, gwarantują znakomitą jakość techniczną materiału VITAVM CC.
Łatwa obróbka
Bardzo dobre właściwości mieszania masy oraz znakomita zdolność
płynięcia, umożliwiają łatwą i szybką obróbkę materiału. Takie właściwości
gwarantują wykonywanie uzupełnień protetycznych w bardzo krótkim czasie.
Zdj. 1: ukazuje przekrój poprzeczny obszaru
równomiernie wypełnionego kompozytem.

Gładka powierzchnia
Homogeniczna struktura materiału umożliwia łatwe polerowanie i wyklucza kumulację płytki
nazębnej, oraz redukuje w znacznym stopniu jej osadzanie. Gładka powierzchnia tymczasowego
uzupełnienia protetycznego gwarantuje dobre samopoczucie pacjenta. Uzupełnienie tymczasowe
wykonane z materiału VITAVM CC jest bardzo trwałe i odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu
odpowiednich walorów estetycznych tak ważnych dla pacjenta.

VITA VM CC gwarantuje następujące korzyści

•
•
•
•
•

Znakomita zdolność płynięcia materiału
Wysoka jakość mieszania
Łatwe polerowanie powierzchni
Stabilność koloru w porównaniu z innymi systemami
Znakomita stabilność materiału dzięki idealnie dobranej wytrzymałości na zginanie oraz
odpowiednio dobranemu modułowi elastyczności – czynnikowi, który minimalizuje
niebezpieczeństwo złamania
• Wyklucza kumulację płytki nazębnej oraz w znacznym stopniu redukuje jej osadzanie
• W czasie utwardzania przy użyciu / lub bez garnka ciśnieniowego, wyklucza tworzenie się
pęcherzy.
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wydajność nakładania warstw materiału systemem BASIC

System BASIC

VITAVM CC BASE DENTINE

VITAVM CC ENAMEL

System BASIC
System nakładania warstw BASIC materiału VITAVM CC o intensywnych kolorach składa
się z dwóch mas:
• BASE DENTINE
• ENAMEL
Użytkownik może za pomocą dwóch warstw, wykonać trwałe
uzupełnienie tymczasowe o wysokich walorach estetycznych.
Indywidualizowanie uzupełnienia
Za pomocą mas dodatkowych można odpowiednio i łatwo, zreprodukować
wszystkie naturalne efekty i cechy charakterystyczne zębów pacjenta.

4

naturalna estetyka

Uzupełnienie tymczasowe jako podstawa sukcesu

Uzupełnienie tymczasowe jest ważnym elementem w procesie leczenia
pacjenta. Zasadniczo służy do ochrony oszlifowanych zębów i tymczasowo
odtwarza estetykę oraz funkcję w jamie ustnej pacjenta.
Odpowiednio wykonane uzupełnienie tymczasowe spełnia dodatkowe
funkcje. Dzięki niemu możemy optymalnie określić kształt wykonywanego
uzupełnienia stałego. Szczególnie w przypadku odbudowy zębów przednich
możemy za pomocą uzupełnienia tymczasowego przeprowadzić korekturę
estetyki, fonetyki oraz funkcji.
Poza tym uzupełnienie tymczasowe ułatwia pacjentowi akceptację nowej
sytuacji zaistniałej w jamie ustnej. Uzupełnienie tymczasowe wykonane z
materiału VITAVM CC, odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu odpowiednich
walorów estetycznych tak ważnych dla pacjenta.

Zdj. 1: sytuacja przed rehabilitacją
Zdj. 2: tymczasowe uzupełnienie w odcinku przednim
wykonane z materiału VITAVM CC
Zdj. 3: sytuacja w jamie ustnej pacjenta zaraz po założeniu
stałego uzupełnienia protetycznego (podbudowa
VITA In-Ceram YZ licowana ceramiką VITAVM 9)

Forma uzupełnienia tymczasowego powinna dokładnie odzwierciedlać typ
pacjenta. W tym celu możemy posłużyć się zębami konfekcyjnymi.
Aby odpowiednio określić właściwy kształt i kolor zębów stosujemy np. szablon
kształtów VITA PHYSIODENS. W ten sposób pacjent wspólnie z technikiem dentystą
i stomatologiem określa kształt i kolor nowego uzupełnienia protetycznego.
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modułowa i ergonomiczna budowa asortymentu

VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR*
Zestaw BASIC do nakładania warstw systemem BASIC

VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR*
Mały zestaw BASIC do nakładania warstw systemem BASIC o
zredukowanej ilości mas

VITAVM®CC CLASSICAL COLOR KIT
Poszerzony asortyment dla użytkowników kolornika 3D-MASTER, którzy
chcą poszerzyć swój asortyment o materiał VITA classical A–D (bez
koloru B1).

VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT**
Zestaw do wykonywania naturalnych efektów oraz charakterystyki
uzupełnień protetycznych.

* oferta w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D
**stosować w połączeniu z kolorami VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A–D
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Perfekcyjne dopasowanie komponentów systemu

VITA Easyshade® V
W celu cyfrowego poboru koloru stosujemy urządzenie VITA Easyshade® V oraz
tradycyjną metodę wzrokową kolornikami VITA Linearguide 3D-MASTER®
lub VITA classical A1–D4®.

VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®
Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER wyznaczamy szybko i precyzyjnie odpowiedni
kolor zębów. VITA Linearguide 3D-MASTER jest alternatywą dla sprawdzonego VITA Toothguide
3D-MASTER i cechuje się liniowym przyporządkowaniem konfekcyjnych kolorów zębów.

Kolornik VITA classical A1–D4
Oryginalny kolornik do wyznaczania kolorów wg skali VITA classical A–D. Dodatkowy
VITA Bleached Shades umożliwia dobór właściwego koloru w wybielonych zębach.

Zęby akrylowe VITA PHYSIODENS®, VITAPAN®, VITAPAN PLUS®,
VITA LINGOFORM®
Wszystkie cztery typy zębów można stosować w każdym przypadku klinicznym. Materiał, z którego
zostały wyprodukowane, sprawdził się na przestrzeni wielu lat i cechuje się znakomitą abrazją.
Materiał VITAVM CC i zęby konfekcyjne VITA optymalnie ze sobą korelują.

VITACOLL® pośrednik przyczepność
Pośrednik przyczepności VITACOLL umożliwia pewne spojenie chemiczne zębów akrylowych z
takimi polimerami jak np. VITAVM CC, których polimeryzacja przeprowadzana jest na zimno lub
na ciepło. Materiał VITAVM CC skutecznie eliminuje wyłamywanie się zębów akrylowych np. z
podstawy protezy.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com
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Materiał VITAVM CC przeznaczony do wykonywania uzupełnień
tymczasowych jest dostępny w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER oraz
VITA classical A–D, a to oznacza kompatybilność ze wszystkimi
kolorami materiałów VITA 3D-MASTER i VITA classical A–D.
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.
Wydanie broszury informacyjnej: 04.17
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Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych.
Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie
:
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

