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Pentru efecte cromatice naturale, profunde

VITA – perfect match.

Ceramica VITA Interno
permite tehnicianului să
reproducă cu o
perfecţiune maximă
efectele cromatice din
profunzimea dintelui.

VITA INTERNO white smoke - Int 01
VITA INTERNO sand - Int 02
VITA INTERNO lemon chrome - Int 03
VITA INTERNO sunflower - Int 04
VITA INTERNO coral blush - Int 05
VITA INTERNO gold earth - Int 06

Trusa VITA INTERNO® conţine:

VITA INTERNO misty lilac - Int 07
VITA INTERNO marina - Int 08
VITA INTERNO cream pearl - Int 09

Material

Nr. Comandă.

Cantitate

Ceramică Interno
INTERNO FLUID

Int 01 - Int 12

12 x 3 g
1 x 20 ml

VITA INTERNO burnt orange - Int 10
VITA INTERNO clove - Int 11
VITA INTERNO splinter - Int 12
VITA INTERNO
VITA INTERNO

AKZENT / INTERNO placă mixare
Spatulă sticlă
Pensulă a&e Nr. 3/0
Cheie de culori
Instrucţiuni de utilizare

1 bucată
1 bucată
1 bucată
1 bucată
Nr. 770E

1 buc

Rezultate remarcabile se pot obţine
cu ceramica Interno în special
la reproducerea efectelor cromatice
(contraste) din zona incizală
a dintelui natural.

Fluorescenţa lor puternică
se datoarează unor nuanţe
cu luminozitate ridicată
care transmit și mai bine lumina –
la fel ca dinţii naturali.
Ceramica VITA Interno poate fi
mixată cu mase de dentină
și translucent. Astfel, efectul cromatic
devine și mai intens.

În cazuri speciale ceramica Interno
se poate folosi la crearea unei impresii
suplimentare de profunzime când
spaţiul este limitat.

Studiu pe
dinţi naturali:

Reflexie tipică a luminii
pe muchia incizală

Structuri interne
vizibile în mod clar în dentina
dintelui natural după îndepărtarea
stratului de smalţ

Secţiunea transversală
ilustrează diversitatea
efectelor cromatice din
dentină

Diferiţi factori modifică structurile din dintele
natural. Efecte cromatice și contraste se regăsesc
în special la dinţii pacienţilor mai în vârstă.

Exemplu de aplicare a unui amestec de Interno și ceramică
transparentă pentru a imita nuanţarea portocalie în zona smalţului.
Amestecul de Interno trebuie "spălat" în ceramica foarte bine
umezită. Este de asemenea important ca ceramica Interno
să se aplice într-un strat foarte subţire.

Observaţii asupra dentiţei naturale:
Luminozitatea intensă a
ceramicii Interno este similară
cu efectul puternic fluorescent al
dinţilor naturali:

sus:
coroană VITA VM 7
în mijloc
Un dinte natural;
jos:
Aspect viu al coroanei în profunzime

Fluorescenţa coroanei VITA VM 7

cu ceramica Interno.

cu ceramică Interno.

Reflexie puternică a luminii la un dinte natural.

Trei studii de caz

Cu ceramica Interno se pot obţine
efecte extrem de naturale în zona interdentară
și incizală la lumina cu incidenţă laterală.

Fisurile sunt tri-dimensionale
și pot apărea în diferite
combinaţii de culori.

Prin mixarea cu alte ceramici Interno
și nuanţa Interno 12
(splinter) poate fi modificată
și individualizată.

Restaurări cu
VITA Interno - rezultatele
vorbesc de la sine.

Ceramicile VITA Interno au fost elaborate și
dezvoltate în strânsă colaborare cu ceramistul
Claude Sieber, Basel/Elveţia. Conceptul acestei
broșuri poartă amprenta lui, imaginile și studiile
de caz reprezintă filozofia sa.

VITA INTERNO® Instrucţiuni de utilizare
Aria de aplicare
Masele ceramice din această trusă cuprind nuanţe ce sunt în conformitate cu anomaliile regăsite în dintele natural. Aceste ceramici
permit utilizatorilor să reproducă efectele cromatice naturale și să reproducă cu precizie maximă restaurările ceramice pe baza dinţilor naturali.
Ceramicile VITA Interno se pot utiliza în toate tehnicile ceramice în combinaţie cu următoarele produse: VITA VM 7, VM 9, VM 13, VM 15, VITA VMK Master,
VMK 95 și ceramicile VITA Titankeramik. Acești coloranţi nu sunt însă potriviţi pentru nuanţarea materialelor opace.
Proprietăţi
Ceramicile VITA Interno au o granulaţie fină, sunt puternic fluorescente și se disting prin intensitatea croamtică. Se pot mixa
între ele. Se pot folosi ca atare sau amestecate cu opaque dentine, dentine, enamel și ceramicile translucide.
Procedura de lucru
La mixarea cu opaque dentine, ceramicile VITA Interno cresc fluorescenţa și luminozitatea natruală a restaurării
ceramice în diferite condiţii de iluminare. Când sunt amestecate cu dentina, caracterul cromatic al ceramicii se poate
modifica. Amestecul Interno/dentină (Int 01-03 și Int 09) este potrivit în special pentru efectul de mamelon. Datorită structurii de granulaţie fină,
ceramicile Interno se pot integra în dentină, base dentină sau opaque dentină în stare nemixată pentru obţinerea unor efecte de profunzime.
Amestecul dintre ceramicile translucide și Interno (ex. Int 01, Int 03, Int 08) îmbunătăţește efectul de transluciditate în zona incizală.
Folosind Interno Int 12 (splinter), fie ca atare, fie mixat cu alte nuanţe Interno, este posibilă reproducerea
fisurilor naturale din smalţ. Masele Interno Int 10 și Int 11 nu sunt fluorescente; acestea sunt potrivite în special pentru reproducerea
efectelor de dentină întărită specifică dinţilor abrazaţi. Temperatura de ardere este cea de ardere a dentinei setată în cazul materialului ceramic folosit.
Important
La șlefuirea materialului ceramic este necesară folosirea unui aspirator, purtarea unei măști faciale sau umezirea lucrării.

Recomandări de ardere pentru:
VITAVM®7

Arderea dentinei

VITAVM®9

Arderea dentinei

VITAVM®13

Arderea dentinei

VITAVM®15

Arderea dentinei

VITA VMK Master®

Arderea dentinei

VMK 95

Arderea dentinei

VITA TITANKERAMIK

Arderea dentinei

Temp.
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min.

VAC
min.

55
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1.00

7.27

min.

°C/min.

Temp.
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min.
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min.

6.00

7.27
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1.00

7.27

Preuscare °C

min.

min.

°C/min.
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min.
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min.
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55

880

1.00

6.55

Preuscare °C

min.

min.
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min.
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min.
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6.00
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1.00

8.00

min.
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min.

1.00

7.49
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min.

min.

500

6.00

7.27
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min.

500

°C/min.
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min.

min.

°C/min.
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500

6.00
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930
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min.

min.

°C/min.
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min.

VAC
min.
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6.00

6.00
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1.00

6.00
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min.

min.
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1.00

8.00

Cu sistemul unic VITA SYSTEM 3D-MASTER, toate culorile dintelui
natural sunt determinate sistematic și reproduse perfect.

Atenţie: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucţiunilor de folosire. Nu ne
asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul
este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru
cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele şi aparatele altui producător. De
altminteri răspunderea noastră pentru corectitudinea acestor date este limitată la valoarea
mărfii livrate cf. facturii fără impozit, independent de motivul juridic şi cu condiţia ca acest
lucru să fie permis prin lege. Răspunderea noastră este exclusă mai ales în cazuri de profit
pierdut, de daune indirecte, daune intervenite ca urmări ale altor daune sau daune interese
pretinse de terţi, cu condiţia ca acest lucru să fie permis de lege. Acordarea de daune-interese
(eroare la încheierea contractului, încălcarea contractului, acţiuni nepermise etc.) se face
numai în caz de premeditare sau de neglijenţă gravă. VITA Modulbox nu este neapărat un
component al produsului.
Data emiterii acestor informaţii: 12.17
După publicarea acestor instrucţiuni de utilizare nicio versiune anterioară nu mai este valabilă.
Versiunea actuală există pe site-ul www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik este certificată conform Directivei pentru Dispozitive Medicale, iar produsele
de mai jos menţionate în această borșură au marca CE
:

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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