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VITABLOCS® Materialul
VITABLOCS sunt materiale fabricate industrial, blocuri de
ceramică feldspatică cu structură fină pentru realizarea de
inlay/uri, onlay/uri, fațete vestibulare și coroane cu ajutorul
diferitelor sisteme CAD/CAM. În comparație cu alte ceramici
silicatice procesabile de mașină disponibile pe piață, acestea
excelează prin combinația lor unică de materiale feldspatice și
structură fină, care asigură înalta rezistență la ciobire, protejează
substanța dintelui natural de abraziune și are proprietăți
excelente de lustruire.
Din anul 1990 s-au realizat peste 25 de milioane de restaurări
dovedite clinic din VITABLOCS - prima ceramică dentară cu
structură fină din lume. Rata de supraviețuire de 97% la coroane
după 5 ani, 95.5% după 9 ani și 84.4% după 18 ani la inlays
corespunde cu standardul de aur (vezi lista de referințe, pagina
51). Acest lucru poate fi atribuit și excelentei legături adezive
dintre ceramică și substanța dintelui, obținută grație proprietății
excelente de gravare acidă a VITABLOCS.
VITABLOCS Triluxe forte este disponibil în trei grade de
intensitate din 2007. VITABLOCS RealLife au fost introduse în
2010.
VITABLOCS Triluxe, Triluxe forte și RealLife sunt fabricate
din ceramica consacrată Mark II. Pe lângă efectele excelente
de reflectare a luminii si fluorescența albă a ceramicii Mark
II, se pot combina diferite graduri de saturații (chroma) și
de transluciditate într-un singur bloc printr-un proces de
producție special. Prin urmare, acestea diferă semnificativ de
ceramica monocromatică VITABLOCS Mark II. Permit imitarea
translucidității și intensității caracteristice dintelui natural,

1a

1b

Fig. 1:		Imagine microscopică SEM a suprafeței VITABLOCS
(factor de mărire 1000 x), în stânga: șlefuită, în
dreapta: gravată timp de 60 de secunde. Se poate
observa gravarea uniformă și extrem de retentivă
datorată distribuției omogene a cristalelor în faza
de sticlă.
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facilitând integrarea ușoară a restaurării în substanța dintelui
rezidual sau în dentiția reziduală. Acest efect este deosebit de
puternic la VITABLOCS RealLife la restaurările estetice pe dinții
frontali: datorită nucleului dentinar sferic convex și înconjurat de
un strat de smalț, structura straturilor este aproape identică cu
cea a dinților frontali naturali.
VITABLOCS conține materiale naturale feldspatice precum
feldspat potasic și albiți. Avantajele materialelor feldspatice
naturale - în comparație cu alte materiale ceramice - sunt
puritatea deosebită și intervalul larg de temperatură la topire.
Mărimea medie a particulelor materiei prime utilizate este
de aprox. 4 μm. Prin urmare, microstructura materialului
VITABLOCS sinterizat este compusă din elemente cristaline foarte
fine care se încadrează omogen în matricea vitroasă. Datorită
structurii fine (vezi Fig.) și procesului industrial de sinterizare
restaurările din VITABLOCS se lustruiesc foarte bine și au
proprietăți remarcabile de abraziune similare smalțului natural.
Structura fină previne expunerea dinților antagoniști la efectele
de abraziune dăunătoare.
În majoritatea situațiilor clinice, transluciditatea ridicată
a VITABLOCS asigură adaptarea cromatică excelentă la
dinții existenți astfel încât nu este necesară caracterizarea
suplimentară.
VITABLOCS îndeplinește cu ușurință cerințele privind prelucrarea
optimă, acest lucru fiind evident în cadrul procesului de frezare
CAM și reduce uzura instrumentelor de frezat. În timpul
ajustărilor de către dentist, corecturile formei sau alte modificări
pot fi efectuate in situ cu instrumente de frezare diamantate.

VITABLOCS® Date tehnice
Compoziție chimică*
Oxizi

% din greutate

SiO 2

Al2O 3

Na2O

K 2O

CaO

TiO 2

56–64

20–23

6–9

6–8

0,3–0,6

0,0–0,1

Elementele chimice (oxizi) care se regăsesc în concentrații foarte mici și sunt necesare (de ex. pentru colorare) nu sunt cuprinse in tabel.
* Valorile compoziției chimice prezentate mai sus depind de lot.

Date fizice*
Proprietăți

Unitate de măsură

Valoare

10-6 · K-1

9,4 ± 0,1*

Densitate

g/cm3

2,44 ± 0,01*

Rezistența la încovoiere (Schwickerath) (ISO 6872)

MPa

154 ± 15

Modul de elasticitate (metoda de rezonanță)

GPa

45 ± 0,5*

Interval de transformare

°C

780–790*

CTE (25–500°C)

* Valorile tehnico-fizice sunt rezultate tipice ale măsurătorilor și se referă la eșantioane interne și echipament de măsurare
disponibil la fața locului.
Dacă eșantioanele sunt realizate prin metode diferite și măsurate cu alte echipamente, se pot obține alte rezultate.
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VITABLOCS® Indicații
Indicații
VITABLOCS se recomandă la realizarea de inlays, onlays,
coroane parțiale, coroane totale, molari, coroane endo și fațete
cu condiția îndeplinirii următoarelor criterii suplimentare:

• Funcție normală
• Toate condițiile preliminare pentru cimentarea adezivă cu
un sistem adeziv amelo-dentinar testat și utilizat în mod
corespunzător (cimentare definitivă).

Notă:
La tratamentele dentare și integrarea restaurării dentare
există riscul general de deteriorare iatrogenă a substanței
dentare dure, pulpei și/sau țesutului oral moale. Utilizarea
sistemelor adezive și integrarea restaurărilor dentare comportă
un risc general de hipersensibilitate postoperatorie. În cazul
nerespectării instrucțiunilor de prelucrare ale produsului
folosit, nu pot fi asigurate caracteristicile acestuia, produsul
se poate modifica determinând astfel deteriorarea substanței
dentare dure, a pulpei și/sau a țesutului oral moale.

Finisarea suplimentară prin arderea glazurii sau coloranților
VITA AKZENT Plus se realizează la restaurările mari și în scopul
individualizării nuanței la suprafață. Vezi p. începând de la 31.

Indicații privind ceramica feldspatică cu structură fină:
Tipul materialului
Indicații

VITABLOCS
Mark II

Inlay

•

Onlay

•

Table top

•

Fațete

VITABLOCS
TriLuxe forte

VITABLOCS
RealLife

•

•

•

•

•

–

Coroane endo*
Coroane anterioare
Coroane posterioare
Structură fațetă pentru
VITA Rapid Layer Technology

•
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recomandat

posibil

* doar pe molari

•

VITABLOCS® Contraindicații
Contraindicatii
În general
• în cazuri de igienă orală precară
• preparație insuficientă
• structură dentară insuficientă
• spațiu insuficient
Hiperfuncție
• Restaurările din VITABLOCS sunt contraindicate pacienților
cu o funcție ocluzală excesivă, mai ales celor cu bruxism.
Restaurarea cu VITABLOCS a dinților devitali la pacienții cu
hiperfuncții este contraindicată.
Coroane endo - premolari
• Datorită suprafeței adezive mici și a canalelor cu diametru
scurt, endo-coroanele pe premolari sunt contraindicate.

Punți
• Deoarece VITABLOCS sunt realizate din ceramică feldspatică
cu structură fină și rezistență limitată de 150MPa, acest
material nu este adecvat pentru punțile monolitice (monoceramice).
Observație: În cadrul VITA Rapid Layer Technology,
VITABLOCS se folosesc exclusiv la fabricarea mecanică a
structurii fațetelor punților cu până la patru unități pe
substructuri din zirconiu.
Vă rugăm respectați informațiile din Instrucțiunile de utilizare,
Nr. 1740.
Schelete integral ceramice
• VITABLOCS nu este un material potrivit pentru fabricarea
scheletelor integral ceramice. Prin urmare, VITA VM 9 nu se
poate folosi la individualizări și la fațetarea capelor realizate
din aceste materiale (vezi informațiile de la pagina 30).
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VITABLOCS® Prezentarea blocurilor – culori și mărimi

Ceramică feldspatică cu structură fină
Denumire

Mărime în mm
(a x b x c)

Conținut
al pachetului

Nuanțe

VITABLOCS ® Mark II / VITA SYSTEM 3D-MASTER ®
I8
I10
I12
I14
I-40/19*

8 x 8 x 15
8 x 10 x 15
10 x 12 x 15
12 x 14 x 18
15.5 x 19 x 39

5
5
5
5
2

–
–
0 M1C
0 M1C
–

1M1C
1M1C
1M1C
1M1C
1M1C

1M2C
1M2C
1M2C
1M2C
1M2C

2 M1C
2 M1C
2 M1C
2 M1C
–

2 M2C
2 M2C
2 M2C
2 M2C
2 M2C

2 M3C
2 M3C
2 M3C
2 M3C
–

3 M1C
3 M1C
3 M1C
3 M1C
–

3 M2C
3 M2C
3 M2C
3 M2C
3 M2C

3 M3C
3 M3C
3 M3C
3 M3C
–

4 M2C
4 M2C
4 M2C
4 M2C
–

1M2C
1M2C
1M2C
1M2C

–
–
–
–

2 M2C
2 M2C
2 M2C
2 M2C

–
–
–
–

–
–
–
–

2 M2C
3 M2C
3 M2C
3 M2C

–
–
–
–

–
–
–
–

2 M1C

2 M2C

–

–

3 M2C

–

–

VITABLOCS ® TriLuxe forte / VITA SYSTEM 3D-MASTER ®
TF-12
TF-14
TF-14/14
TF-40/19*

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18
14 x 14 x 18
15.5 x 19 x 39

5
5
5
2

–
–
–
–

–
–
–
–

VITABLOCS ® RealLife / VITA SYSTEM 3D-MASTER ®
RL-14/14

14 x 14 x 18
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0 M1C 1M1C 1M2C

VITABLOCS ® Mark II / VITA classical A1–D4 ®
I8
I10
I12
I14

8 x 8 x 15
8 x 10 x 15
10 x 12 x 15
12 x 14 x 18

5
5
5
5

A1C
A1C
A1C
A1C

A2C
A2C
A2C
A2C

A3C
A3C
A3C
A3C

–
A3,5C
A3,5C
A3,5C

–
A4C
A4C
A4C

–
B2C
B2C
B2C

–
B3C
B3C
B3C

–
C2C
C2C
C2C

–
C3C
C3C
C3C

–
D3C
D3C
D3C

A2C
A2C
A2C

A3C
A3C
A3C

A3,5C
A3,5C
A3,5C

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

VITABLOCS ® TriLuxe forte / VITA classical A1–D4 ®
TF-12
TF-14
TF-14/14

10 x 12 x 15
12 x 14 x 18
14 x 14 x 8

5
5
5

A1C
A1C
A1C

* pentru Rapid Layer Technology.

b

a
8

c

VITABLOCS® Prezentarea blocurilor – culori și mărimi
VITABLOCS® Mark II în 10 culori VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0 M1C

1M1C

1M2C

2 M1C

2 M2C

2 M3C

3 M1C

3 M2C

3 M3C

4 M2C

A3,5C

A4C

B2C

B3C

C2C

C3C

D3C

VITABLOCS® Mark II
în 10 culori VITA classical A1–D4®
A1C

A2C

A3C

VITABLOCS® TriLuxe forte
în 3 culori VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M2C

2 M2C

VITABLOCS® TriLuxe forte
în 4 culori VITA classical A1–D4®

3 M2C

A1C

A2C

A3C

A3,5C

VITABLOCS® RealLife
în 6 culori VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0 M1C

1M1C

1M2C

2 M1C

2 M2C

3 M2C
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VITABLOCS® Procesul de fabricație – pas cu pas

10

Cabinet

Laborator

Produse VITA

Determinarea culorii - dinte

—

VITA Easyshade V
VITA Toothguide 3D-MASTER
VITABLOCS Guide 3D-MASTER
VITA Linearguide 3D-MASTER

Preparare
opțional
Determinarea culorii –
dinte preparat

—

VITA SIMULATE Preparation
Material
(pagina 18)

Luarea amprentei

Fabricarea modelului

—

—

Procesare CAD/CAM

VITABLOCS Mark II
VITABLOCS Triluxe forte
VITABLOCS RealLife

—

Finisarea, verificarea pe model

—

VITABLOCS® Procesul de fabricație – pas cu pas

Cabinet

Laborator

—

Opțional: caracterizare cromatică

VITA AKZENT Plus culori de
pictură/glazură

Individualizare/glazurare

VITA VM 9 ESTHETIC KIT
VITA FIRING PASTE
VITA SIMULATE Preparation
Material
(paginile 21-38)

—

VITA ADIVA SET DE CIMENTARE
TOTAL ADEZIVĂ
(paginile 38-41)

—

VITA KARAT pastă de lustruit
diamantată pentru uz extraoral
(pagina 50)

Cimentarea adezivă
Gravare ceramică
Silanizare
Gravare smalț/dentină
sistem adeziv
compozit de cimentare
Gel protecție anti-oxigen

Corecturi
fine ale morfologiei
Verificarea ocluziei
și articulației
lustruire finală

Produse VITA
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VITABLOCS® Determinarea culorii – dinte
Determinarea corectă a culorii este cheia obținerii unei restaurări naturale și estetice.
Culoarea unui dinte nepreparat sau a dinților adiacenți se determină după curățarea
dinților.

Rețineți că rezultatul final este determinat în primul rând de culoarea bontului dintelui
preparat și nuanța VITABLOCS.
Cheia de culori VITABLOCS Guide 3D-MASTER este specială pentru determinarea culorii
și selectarea blocului respectiv VITABLOCS. Indicatoarele de culoare de pe VITABLOCS
Guide 3D-MASTER sunt monocromatice și sunt realizate din ceramica originală Mark II
fără nicio caracterizare a culorii.

Dacă la realizarea unei restaurări se folosește VITABLOCS, Triluxe forte sau RealLife,
se recomandă utilizarea cheii de culori VITABLOCS pentru selectarea culorii potrivite
deoarece culoarea de bază de pe blocuri corespunde indicatorului de culoare respectiv.

"Block mode" de pe VITA Easyshade V permite determinarea digitală a culorii blocului
selectat.
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VITABLOCS® Prepararea și grosimea straturilor ceramice
Notă: Pentru informații suplimentare privind prepararea restaurărilor integral
ceramice, vă rugăm citiți broșura noastră detaliată "Aspecte clinice ale restaurărilor
integral ceramice" Nr. 1696.

Inlay
Grosimea ceramicii în cel mai adânc punct al fisurii: cel puțin 1.5 mm. Grosimea
ceramicii în zona istmului: cel puțin 1.5 mm. Se recomandă prepararea tip casetă,
fără margini ascuțite.
Se recomandă prepararea unor segmente cu cavități rotunjite, în special în partea
inferioară a cavității, cu evitarea crestelor ascuțite.

Grosimea stratului ceramic
Ocluzal:
cel puțin 1.5 mm
Zona istmului:
cel puțin 1.5 mm

≥ 1.5 mm
≥ 1.5 mm

6°

6°

Unghi deschidere >10°

Onlay
≥ 2.0 mm

≥ 1.5 mm

Grosimea stratului ceramic
Ocluzal:
cel puțin 1.5 mm
La cuspizi:
cel puțin 2.0 mm
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VITABLOCS® Prepararea și grosimea straturilor ceramice
Fațete
0.2 – 0.3 mm

0,5 mm

0.5 – 0.7 mm

Grosimea stratului ceramic
Incizal:
0.5 - 0.7 mm
Vestibular:
0.5 mm
Cervical:
0.2 - 0.3 mm

Se recomandă evitarea preparațiilor sub formă de "jgheab"

Variante pentru prepararea incizală a fațetelor
Reducere incizală cu bizotare în direcție palatinală (inserare din partea incizală)

Reducere în zona incizală, dar marginea preparaței înclinată către vestibular
(inserare din partea vestibulară)

Limita preparației trebuie să fie bizotată către muchia incizală dacă există cel puțin
1.5 mm de substanță dentară reziduală
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VITABLOCS® Prepararea și grosimea straturilor ceramice
Coroane
La coroanele integral ceramice se recomandă o preparație chamfer sau prag cu unghi
interior rotunjit. Scopul este obținerea unei adâncimi circulare de aprox. un milimetru.
Unghiul de preparare vertical trebuie să fie de cel puțin 3°. Toate zonele de tranziție
de la zonele axiale la cele ocluzale sau incizale trebuie rotunjite. Se recomandă
suprafețele omogene, netede. Un wax-up și fabricarea unei chei de silicon pentru
controlul preparației ajută la diagnosticare și aplicare clinică (preparație cu considerarea
defectelor).
Limita preparației
Din considerente parodontal-fiziologice, dacă este posibil, se recomandă ca limita
preparației să fie în zona subgingivală.
Dacă aspectul estetic este mai important, limita preparației se poate situa și în zona
paramarginală.
În general, trebuie evitat ca limita preparației să se afle în zona subgingivală.

Preparație chamfer

Preparație chamfer accentuată

Preparație cu prag sau treaptă cu margini interne rotunjite
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VITABLOCS® Prepararea și grosimea straturilor ceramice
Grosimea stratului ceramic la coroane
Pentru a asigura succesul clinic al coroanelor realizate din VITABLOCS,
trebuie respectate următoarele valori la grosimea straturilor ceramicii:

Coroane anterioare

1,0 mm
≥ 1.0 mm

Grosimea stratului ceramic
Incizal:		
cel puțin 1.5 mm
Circular:
cel puțin 1.0 mm
Margine coronară: 1.0 mm
≥ 1.5 mm

Coroane posterioare

≥ 1.5 mm

≥ 1.5 mm

≥ 1.0 mm
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Grosimea stratului ceramic
La cuspizi:
cel puțin 1.5 mm - 2.0 mm
Ocluzal:
cel puțin 1.5 mm
Circular:
cel puțin 1.0 mm
Margine coronară: 1.0 mm

VITABLOCS® Determinarea culorii – dinte preparat
VITA SIMULATE Preparation material
VITA SIMULATE Preparation Material este un compozit fotopolimerizabil pentru
fabricarea bonturilor artificiale în vederea simulării culorii dintelui preparat și a
situației din cavitatea bucală. Deoarece culoarea restaurării poate fi verificată în
avans și corectată în caz de nevoie, acest produs permite tehnicianului sau dentistului
reproducerea cât mai fiabilă a culorii dintelui.
Determinarea culorii bontului dintelui preparat cu cheia VITA SIMULATE Preparation
Material. (tabelul cu nuanțe, vezi pagina 51)
S-ar putea să fie nevoie să comunicați culoarea selectată tehnicianului dentar.

Bontul acrilic se prepară în felul următor:
Aplicați cu o pensulă VITA SIMULATE Insulation Liquid într-un strat subțire, omogen,
evitând aglomerarea acestuia, către interiorul coroanei sau fațetei ceramice.

Umpleți interiorul restaurării ceramice cu VITA SIMULATE Preparation Material
și condensați materialul cu un instrument de modelat pentru a evita formarea
depresiunilor.

Presați aplicatorul în materialul nepolimerizat și asigurați-vă că vârful acestuia este bine
poziționat în centrul restaurării fără să îi atingă marginile.
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VITABLOCS® Determinarea culorii – dinte preparat
Umpleți cavitățile rămase și adaptați materialul ferm în jurul aplicatorului.
Închideți seringa imediat după utilizare!

Apoi îndepărtați excesul de material de pe margini cu un instrument de modelat.

Polimerizați materialul într-o unitate de polimerizare sau cu o lampă foto timp de cel
puțin 90 de secunde în funcție de aparatul pe care-l dețineți (vezi tabelul). Vă rugăm
respectați instruncțiunile producătorului (vezi instrucțiunile de utilizare, nr. 1461).

Îndepărtați bontul VITA SIMULATE polimerizat de pe restaurare și curățați restaurarea
în baia cu ultrasunete. Folosiți bontul VITA SIMULATE pentru a verifica dacă nuanța
restaurării integral ceramice finalizate corespunde cu culoarea dorită.
Ajustările cromatice, dacă sunt necesare, se pot realiza cu ajutorul coloranților
VITA AKZENT Plus, VITA AKZENT Plus paste sau VITA SHADING PASTE, sau prin straturi
de VITA VM 9.
Vezi nota la paginile 21 și 30.
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VITABLOCS® Adaptare
Designul CAD, frezarea
Informații detaliate găsiți în documentația sistemului dvs. CAD/CAM.

Legătura se taie cu o freză diamantată sau un disc flexibil grosier.

Lustruiți suprafețele proximale. Folosiți discuri flexibile sau instrumente similare
(utilizați-le cu grijă, la turație redusă) pentru a îndepărta neregularitățile sau a
uniformiza marginile.

Apoi restaurarea se adaptează cu grijă pe model, dacă acesta există.

Atenție: Restaurările din ceramica feldspatică cu structură fină VITABLOCS nu
trebuie prelucrate cu freze extradure de carbid-tungsten deoarece acestea formează
microfisuri și deteriorează ceramica. Trebuie respectate următoarele:
• Folosiți doar freze diamantate abrazive de granulație fină (40 μm) la conturare,

iar la prelustruire freze diamantate de finisare.
• Se recomandă lustruirea cu perii pentru lustruit și pasta de lustruire diamantată
VITA Karat.
• La ajustări, răciți cu apă ori de cîte ori e posibil și exercitați doar o ușoară
presiune.
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VITABLOCS® Caracterizarea/Individualizarea culorii
Caracterizarea/Individualizarea culorii
Pentru o estetică deosebită, culoarea restaurărilor
din VITABLOCS poate fi caracterizată/individualizată.
De regulă, se pot folosi două metode diferite:
• Caracterizarea cu culorile de pictură VITA AKZENT Plus (vezi pagina 22)
• Individualizarea cu ceramica de fațetare VITA VM 9 (vezi pagina 30)

Cuptorul de ardere necesar
Este nevoie de un cuptor precum VITA SMART.FIRE, VACUMAT 6000 M sau VITA V60 i-Line
pentru caracterizarea cu culorile de pictură și glazuri, respectiv pentru individualizarea cu
VITA VM 9.

VITA SMART.FIRE este un cuptor de ardere elaborat special pentru cabinetele dentare,
pentru arderile de cristalizare, glazurare, colorare și corectare efectuate de dentist
asupra materialelor utilizate în cabinet. Selectarea materialelor și pornirea programului
se face simultan într-o singură etapă. Programele specifice tipurilor de materiale sunt
optimizate și pre-instalate deja pentru un proces de ardere cât mai simplu. Datorită
designului compact, cuptorul de ardere nu ocupă mult spațiu în cabinet și poate fi
instalat rapid și ușor.
VITA VACUMAT 6000 M este un cuptorul de ardere complet automat, controlat de un
microprocesor și este ideal pentru arderea tuturor materialelor ceramice. dentare.
Cuptorul impresionează prin calitate și design, oferind rezultate de ardere remarcabile,
siguranță și confort. Designul captivant, disponibil fie în varianta de oțel inoxidabil
sau vopsit într-una dintre cele șase culori, conferă o pată de culoare zonei de lucru.
Unitățile de comandă ce se pot conecta la cuptor sunt VITA vPad comfort sau
VITA vPad excellence.
Cu VITA V60 i-Line, VITA continuă să îndeplinească cerințele pentru calitate și fiabilitate.
VITA V60 i-Line evidențiază două aspecte: rezultate de ardere remarcabile de lungă
durată, precum și ușurință maximă în utilizare.

Aflați mai multe!
www.vita-zahnfabrik.com
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VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
Caracterizarea cu coloranții VITA AKZENT Plus
Restaurările anterioare pot fi caracterizate perfect cu culori de pictură, în special dacă
trebuie reprodusă depigmentarea suprafeței. Dinții fără zone foarte translucide și cu
mici modificări interne sunt cei care se pretează cel mai bine.
Notă: Un strat prea gros de colorant împiedică penetrarea luminii și rezultă întrun aspect nenatural.
La utilizarea noilor paste VITA AKZENT Plus care prezintă o transluciditate excelentă,
efectul cromatic final nu se va recunoaște în mediu umed imediat după aplicarea
culorii de pictură pe blocul frezat din VITA Mark II, ci doar după ardere.

Sunt disponibile sisteme în trei forme diferite pentru caracterizarea cu culori de pictură
ceramice:
1. VITA AKZENT Plus PASTE KIT
cu 19 coloranți de tip pastă (vezi culorile la pagina 51) pentru caracterizarea simplă și
rapidă a suprafeței în cabinet:
• paste gata de utilizare cu o consistență uniformă și pigmentare omogenă pentru

aplicare rapidă
• se pot amesteca între ele pentru obținerea unor efecte cromatice personalizate
• se pot dilua sau mixa din nou
2. VITA AKZENT Plus POWDER KIT
cu 19 coloranți de tip pudră (vezi culorile la pagina 51) pentru caracterizarea suprafeței:
Consistența poate fi ajustată prin adăugarea diferitelor cantități de lichid.
• Materialele sub formă de pulbere sunt potrivite pentru amestecarea cu materialele
de stratificare ceramice (adăugați max. 5 % de culoare de pictură sub formă de
pulbere) și pentru intensificarea culorii acestor materiale.
• Toate materialele AKZENT Plus pot fi amestecate între ele.
• Flexibilitate și rentabilitate nelimitate, deoarece timpul de expirare a materialelor
este nelimitat.

3. VITA AKZENT Plus SPRAY KIT
Special pentru restaurări monilitice din VITABLOCS.
Glazura și finishing agent sub formă de spray sunt gata de utilizare și ușor de aplicat.
• aplicare uniformă
• Datorită unui cap special de pulverizare este posibilă aplicarea sprayului fără pierderi.

Notă: pentru a economisi timp, arderea glazurii și a culorilor de pictură poate
fi efectuată simultan când se folosesc materiale VITA AKZENT Plus PASTE sau
VITA AKZENT Plus POWDER.

21

VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
Procedură pas-cu-pas bazată pe exemplul VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS*
Coroană realizată dintr-un bloc VITABLOC imediat după frezare.
Conexiunea este tăiată cu un instrument de șlefuit sau un disc flexibil.

Dacă există și este necesar, coroana se așează pe model.
Pentru finisare se vor utiliza freze diamantate. Dacă este posibil, ceramica trebuie
prelucrată umed.

Se poate aplica un evidențiator pentru analiza formei și texturii suprafeței,
care se poate optimiza prin șlefuire ulterior.
Notă: Evidențiatorul trebuie îndepărtat complet la steamer înainte de orice
proces de ardere, pentru a evita pătarea ceramicii.

Reziduurile șlefuirii și grăsimea se vor îndepărta de pe coroană la steamer
sau cu alcool. Pentru prinderea obiectului folosiți o pensă (de ex. Smart clip,
Hammacher) sau pick-up sticks (Hager & Werken).

Culoarea de pictură selectată AKZENT Plus EFFECT STAIN POWDER și AKZENT Plus
POWDER FLUID se amestecă pentru obținerea consistenței și intensității dorite.
Suplimentar, AKZENT Plus FINISHING AGENT
poate fi adăugat pentru ajustarea intensității.

* Vă rugăm respectați informațiile din Instrucțiunile de utilizare VITA AKZENT Plus, Nr. 1925.
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VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
Se aplică un strat subțire de colorant transparent pe restaurare.
Întâi acesta se aplică pe suprafețele proximale.

Un efect distinctiv se poate obține pe muchia incizală prin folosirea VITA AKZENT Plus
EFFECT STAIN ES 11 (albastru) și ES 12 (gri-albăstrui). Caracteristici suplimentare de
nuanță pot fi imitate prin amestecuri potrivite de culori de pictură.
Pentru verificarea rezultatului se poate face o comparație cu un indicator de culoare
(dinte) de pe cheia VITA Toothguide 3D-MASTER sau VITA classical A1-D4.
Vezi tabelul de la pagina 26/27.

Restaurarea caracterizată se așează pe suportul de ardere și se efectuează arderea în
VITA VACUMAT.
Arderea în vid nu este necesară în cazul glazurii.
Imaginea din stânga prezintă restaurarea după prima ardere.

Un strat subțire de material de glazură (VITA AKZENT Plus GLAZE) se va aplica în etapa
următoare. În timpul aplicării, se pot integra corecturi cromatice minore în materialul
de glazură.
Opțional:
Arderea culorilor de pictură se poate efectua împreună cu arderea glazurii când
se folosește AKZENT Plus GLAZE. Pe restaurare se aplică VITA AKZENT Plus GLAZE,
apoi se va caracteriza cu VITA AKZENT Plus culori de pictură.
În plus, restaurare glazurată se poate lustrui manual.
Exemple de produse ce se pot utiliza în acest scop includ Dia-Glaze (Yeti)
sau pasta diamantată de lustruire VITA KARAT (doar pentru uz extra-oral).

23

VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
• Deoarece VITABLOCS sunt disponibile doar într-un număr limitat de culori, tabelul de

clasificare (vezi pagina 26) se poate folosi la reproducerea în siguranță a culorilor ce
nu există sub formă de bloc, folosind VITA AKZENT Plus.
• Vă rugăm notați că blocurile monocromatice VITABLOCS Mark II și cele multicolore

VITABLOCS TriLuxe forte și RealLife nu sunt stratificate ca indicatorii de culoare
din cheia de culori și prin urmare culorile de pe cheile 3D-MASTER sau VITA classical
A1-D4 și blocul corespondent sau cheia VITABLOCS nu sunt identice. Acest lucru este
indicat de litera "C" care urmează după denumirea de pe bloc.
Atenție: Nu aplicați coloranții în straturi prea groase; dacă nu sunteți siguri,
efectuați două arderi de fixare a acestora.
• Selectarea corectă a blocului pentru a reproduce culoarea naturală a dintelui este

deosebit de importantă în sistem. Restaurarea frezată este purtătoarea culorii de
bază și este esențială pentru impresia finală a restaurării caracterizate. Nuanțele fine
de culaore se obțin prin pigmentare.

VITA SYSTEM 3D-MASTER
Tabel de clasificare pentru caracterizarea VITABLOCS II cu
VITA AKZENT Plus PASTER
Pe baza informațiilor din tabel şi pentru a mixa materialele, cantităţile respective se
vor adăuga una după alta pe plăcuța de mixare cu o pensulă, și apoi se vor mixa pentru
a obține pasta finală. În acest fel se va obține reproducerea optimă a culorii finale.
• VITA AKZENT Plus BODY STAINS trebuie aplicat întotdeauna începând de la colet

până la maxim două treimi din lungimea dintelui către muchia incizală.
• Prin urmare, culoarea pură a blocului formează stratul de sub zona incizală.

Acestea sunt condițiile preliminare pentru a obține întotdeauna un bun efect de
transluciditate cu ajutorul nuanțelor incizale EFFECT STAINS.
• Raportul proporțiilor individuale depinde de grosimea peretelui coroanei

sau a faţetei. Se recomandă confruntarea indicatorului de culoare din cheia
VITA SYSTEM 3D-MASTER cu lucrarea, la aplicarea nuanței, sau folosirea acestuia
pentru evidențierea bontului în cazul în care nu este disponibil kitul de preparare
VITA SIMULATE pentru reproducerea culorii bontului, cu scopul de a se adapta
culoarea aplicată.
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VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură

Grup de luminozitate

Cheie de culori
VITA SYSTEM 3DMASTER

Culori
blocuri VITABLOCS
sau cheie VITABLOCS

0

0M1

0M1C

doar material de glazură GLAZE, în strat subțire

1

1M1

1M1C

BS 5 ES 12 / ES 13

1

1M2

1M2C

2/5 BS 01 + 2/5 BS 03 + 1/5 ES 13, ES 12

2

2L1,5

2M1C

2/4 BS 04 + 1/4 BS 02 + 1/4 BS 01 + cantitate mică de ES 13

2

2L2,5

2M2

2/5 BS 02 + 2/5 BS 04 + 1/5 BS 03

2

2M1

2M1

3/4 BS 05 + 1/4 ES 13 + cantitate mică de ES 07

2

2M2

2M2

1/2 BS 03 + 1/2 BS 04, incizal 1/2 ES 12 + 1/2 ES 13

2

2M3

2M3C

2/3 BS 02 + 1/3 BS 03 + 1 vârf de pensulă din ES 04 și ES 05,
în straturi subțiri

2

2R1,5

2M1

3/5 BS 05 + 2/5 BS 03 + 1 vârf de pensulă de ES 13

2

2R2,5

2M2C

2/5 BS 05 + 2/5 BS 03 + 1/5 BS 02

3

3L1,5

3M1C

2/5 BS 04 + 2/5 BS 05 + 1/5 ES 07 a se respecta culoarea blocului

3

3L2,5

3M2

2/5 BS 04 + 2/5 BS 02 + 1/5 ES 07 a se respecta culoarea blocului

3

3M1

3M1C

2/4 BS 05 + 1/4 ES 07 + 1/4 ES 13 + 1 vârf de pensulă de ES 06

3

3M2

3M2C

2/4 BS 05 + 1/4 BS 03 + 1/4 ES 07 + (1 vârf de pensulă de ES 06,
dacă este necesară o culoare mai intensă)

3

3M3

3M3C

2/4 BS 02 + 1/4 BS 03 + 1/4 BS 04 + 1 vârf de pensulă de ES 07

3

3R1,5

3M1C

4/5 BS 05 + 1/5 ES 07 + 1 cantitate mică de ES 06 fiecare

3

3R2,5

3M2C

2/4 BS 05 + 1/4 BS 03 + 1/4 ES 07

Incizal

Amestec pentru caracterizare

Amestec de ES 12, ES 13 și ES 10. Se aplică la toate culorile,
pentru obținerea efectului translucid

25

VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
VITA classical
Tabel de clasificare pentru caracterizarea VITABLOCS II cu VITA AKZENT Plus PASTER
Pe baza informațiilor din tabelul de mai sus şi pentru a mixa materialele, cantităţile respective se vor adăuga una după alta pe plăcuța
de mixare cu o pensulă, și apoi se vor mixa pentru a obține pastă finală. În acest fel se va obține reproducerea optimă a culorii finale.
Notă: VITA AKZENT Plus BODY STAINS trebuie aplicat întotdeauna începând de la colet pe întreaga înălțime a dintelui
către muchia incizală.

Culoarea dintelui
pacientului

Culoarea blocului
VITABLOCS

4/5 BS 04 + 1/5 BS 03; Incizal: 1/2 ES 12 + 1/2 ES 13; Mamelon: ES 03

A1
B1

A1C

2/3 BS 04 + 1/3 BS 02; Incizal: 2/3 ES 13 + 1/3 ES 12;
Mamelon: ES 2 or 1/2 ES 2 + 1/2 ES 03
3/5 BS 04 + 1/5 ES 7 + 1/5 ES 13; Incizal: ES 13 nemixat sau 1/2 ES 7 + 1/2 ES 02

C1
A2

A2C

3/5 BS 05 + 1/5 BS 02 + 1/5 BS 03; Incizal: 2/3 ES 02 + 1/3 ES 12;
Efecte: ES 02 și ES 05

A3

A3C

2/4 ES 05 + 1/4 BS 02 + 1/4 BS 03 + 1 cantitate mică de ES 6;
Incizal: 2/3 ES 13 + 1/3 ES 12;
Efecte: cu amestec de culori de bază sau ES 02 și ES 06

A3,5

A3,5C

1/2 BS 05 + 1/2 BS 04 + 1 cantitate mare de BS 02 și BS 03, din fiecare în proporții egale,
ES 07 și o cantitate mică de ES 13;
Incizal: ES 13 + 1 vârf de pensulă de ES 01 alb + amestecat cu o cantitate mică de material de
glazur. Conferă o ușoară luminozitate zonei incizale în cazul unui substrat monocromatic.

A4

A4C

2/4 BS 05 + 1/4 BS 04 + 1/4 ES 07 + 1 vârf de pensulă de BS 03;
Incizal: ES 12 + 1 vârf de pensulă de ES 01 alb + se amestecă cu o cantitate mică de material de
glazură; luminează substratul monocromatic. Dacă se dorește un ton accentuat de gri:
se adaugă o cantitate mică de Es 13 amestecului

B2

B2C

1/2 BS 03 + 1/2 BS 04, Incizal: 1/2 ES 12 + 1/2 ES 13

B3C

2/3 BS 02 + 1/3 BS 03 + 1 vârf de pensulă de ES 04 și ES 05. În general se recomandă aplicarea unor
straturi foarte subțiri, deoarece culoarea de bază există deja în mare măsură în stratul de dedesubt;
Incizal: Amestec de 1/2 ES12 și 1/2 ES 13 cu puțin material de glazură + 1 cantitate mică de ES 01
alb dacă se dorește obținerea unei culori mai deschise.

C2

C2C

3/4 BS 04 + 1/4 ES 07
Incizal - varianta 1: Amestecați material de glazură cu o cantitate foarte mică de ES 01 și folosiți-l
ca incizal. Astfel, veți obține o culoare mai deschisă;
Incizal - varianta 2: Amestecați ES 13 cu 1 vârf de pensulă de ES 01 alb și material de glazură;
aceasta va deschide mai puțin culaorea și va da o nuanță subtilă de gri

C3

C3C

2/3 BS 04 + 1/3 ES 07 + 1 vârf de pensulă de BS 02 și o cantitate foarte mică de ES 14;
Incizal: Varianta 1 și 2 pentru culoarea C2

C4

C3C

2/4 ES 07 + 1/4 BS 04 + 1/4 BS 05 + 1 vârf de pensulă de BS 03 și ES 14

D3

D3C

2/4 BS 05 + 1/4 BS 04 + 1/4 ES 07 (+ 1 vârf de pensulă de ES 06,
dacă este necesară o culoare mai intensă)

B3
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VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
Arderea VITA AKZENT Plus în VITA VACUMAT
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

Arderea de fixare a culorilor de pictură

500

4.00

4.23

80

850

1.00

–

Arderea de glazurare cu VITA AKZENT Plus POWDER și SPRAY

500

4.00

5.37

80

950

1.00

–

VITA AKZENT Plus PASTE

500

6.00

5.37

80

950

1.00

–

Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

Arderea de fixare a culorilor de pictură

480

4.00

4.37

80

850

1.00

–

Arderea de glazurare cu VITA AKZENT Plus POWDER și SPRAY

480

4.00

5.52

80

950

1.00

–

VITA AKZENT Plus PASTE

480

6.00

5.52

80

950

1.00

–

Arderea VITA AKZENT Plus în VITA SMART.FIRE

Notă: Ultimii parametri de ardere se regăsesc în cuptoarele de ardere.
Opțional:
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY se poate folosi ca o alternativă la glazură cu materialul
VITA AKZENT Plus GLAZE sau VITA AKZENT GLAZE PASTE.

VITA AKZENT® Plus GLAZE SPRAY este o pulbere ceramică pulverizabilă, ușor de aplicat
și este potrivită pentru glazurarea restaurărilor integral ceramice și metalo-ceramice,
precum inlays, onlays, fațete vestibulare, coroane și punți cu o temperatură de
sinterizare ≥ 800 °C.
Arderea culorilor de pictură se poate efectua împreună cu arderea glazurii când se
folosește VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY.
Notă: Pentru a evita pulverizarea pe suprafețele adezive ale restaurării
(de ex. baza inlayurilor, interiorul coroanelor și fațetelor), se recomandă realizarea
unui suport de ardere individual cu VITA Firing paste.
Astfel, se va evita imprecizia la adaptare. Vezi instrucțiunile de utilizare de la pag. 35.
În plus, glazura riscă să nu se graveze suficient cu acid fluorhidric.
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VITABLOCS® Caracterizarea cu culori de pictură
Notă: Înainte de utilizare agitați bine flaconul de VITA AKZENT PLUS GLAZE SPRAY
(aprox. 1 min.). Trebuie să auziți clar sunetul bilelor de mixare.
Pulverizați VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY de la o distanță de aprox. 10 - 15 cm de la
restaurare, astfel încât să acoperiți uniform și complet culoarea de pictură.
Pentru rezultate optime pulverizați intermitent.
Lăsați solventul să se evapore complet în timpul pulverizării pentru a putea controla
grosimea stratului de glazură aplicat. Stratul este uniform când are o culoare albicioasă
(GLAZE, GLAZE LT) și roșie (BODY). Dacă este necesar, pulverizați din nou.
Notă: Utilizarea unui uscător permite o evaporare mai rapidă.

La pulverizarea mai multor restaurări, flaconul trebuie agitat între pulverizările
individuale.
Cele mai bune rezultate se obțin cu 2-3 straturi de glazură.
Așezați restaurarea pe un suport de ardere.
Observație importantă: datorită pulberii degajațe la pulverizare,
se recomandă purtarea unei măști și a unor ochelari de protecție.
Suplimentar, se recomandă folosirea unei aspirații.
Arderea VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY în VACUMAT
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

500

4.00

5.37

80

950

1.00

–

Arderea VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY în VITA SMART.FIRE
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

480

4.00

5.52

80

950

1.00

–

Notă: Ultimii parametri de ardere se regăsesc în cuptoarele de ardere.
Restaurarea după caracterizarea culorii
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VITABLOCS® Individualizarea cu VITAVM®9
Individualizarea coroanelor anterioare
și fațetelor cu VITA VM 9
Materialul pentru fațete VITA VM 9 este realizat din ceramică cu structură fină cu CTE de
9.0 – 9.2 (10-6 · K-1) pentru coroane și punți pe scheletele dentare din zirconiu stabilizat
cu itriu (Y-ZrO2) precum VITA YZ, de exemplu, și pentru individualizarea restaurărilor
frezate din blocuri de ceramică feldspatică cu structură fină și cu CTE (20 – 500°C) de
aprox. 9.4 (10-6 · K-1).

• VITABLOCS Mark II
• VITABLOCS TriLuxe forte
• VITABLOCS RealLife

VITA VM 9 ESTHETIC KIT pentru VITABLOCS (Prod. Nr. BV9EKCV2) cu materiale și
accesorii VITA VM 9 selectate, este disponibil și elaborat special pentru individualizări.
Materialele VITA VM 9 excelează în refractarea și reflectarea luminii, care pot fi
comparate cu cele ale smalțului natural. Utilizarea unor materiale fluorescente și
opalescente adiționale permit îmbunătățirea rezultatelor estetice. Rugăm, respectați
informațiile din Instrucțiunile de utilizare VITA VM 9, Nr. 1190.
Deoarece atât ceramică de bază, cât și cea de fațetare au structură fină, restaurările
VITABLOCS individualizate cu ceramica VITA VM 9 se comportă asemenea smalțului
natural.
Contraindicatii
VITA VM 9 nu se recomandă pentru tehnica directă de fațetare a capelor din VITABLOCS,
deoarece aceste blocuri nu sunt indicate pentru realizarea scheletelor dentare.
Observație importantă: Pentru a asigura succesul clinic, restaurarea frezată
poate fi redusă înainte de individualizarea cu VITA VM 9 doar dacă se respectă
grosimea minimă a pereților restaurării. Vezi și informațiile de la pagina 7.
Reducerea restaurărilor poate fi realizată și cu software-ul CAD.
Fațete
Grosimea fațetei frezate nu trebuie să fie mai mică decât 0.5 mm pentru a evita
distorsionarea restaurării la arderea VITA VM 9 (vezi pagina 15). În astfel de cazuri este
obligatorie folosirea VITA Firing paste.
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VITABLOCS® Individualizarea cu VITAVM®9
Procedură pas-cu-pas bazată pe exemplul unei coroane anterioare
Frezarea restaurării.
Conexiunea se îndepărtează cu un instrument de frezat diamantat.
Șlefuiți cu grijă orice puncte de contact premature din interiorul fațetei
Verificați punctele de contact meziale și distale.
Așezați coroana imediat după șlefuire pe modelul de lucru, înainte de procedura de
cut-back.

Tratamentul preliminar
Pentru a obține spațiu suficient pentru straturile de enamel, zona incizală se reduce cu
instrument de frezare diamantat.
Informație importantă: Restaurările din ceramica feldspatică cu structură
fină VITABLOCS nu trebuie prelucrate cu instrumente de carbid-tungsten deoarece
acestea formează microfisuri și deteriorează ceramica.
Se recomandă exercitarea unei presiuni reduse și răcirea suficientă cu apă.
În cazul reducerii morfologiei, se vor evita zonele retentive pronunțate deoarece acestea
slăbesc ceramica de bază. Trebuie respectată grosimea minimă a materialului de bază
(vezi pagina 17 și următoarele).

Îndepărtați toate reziduurile rămase în urma șlefuiri pe fațetă sub jet de aburi sau cu
alcool.
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VITABLOCS® Individualizarea cu VITAVM®9
Opțional:
Caracterizarea cu coloranții VITA AKZENT Plus
Coloranții VITA AKZENT Plus se pot folosi la caracterizarea externă a restaurărilor
din VITABLOCS, iar după reducerea morfologică, aceștia pot fi integrați în fosete
și structurile mamelon (vezi tabelul de ardere) înainte de începerea propriu-zisă a
stratificării cu materiale VITA VM 9. Se obține un efect cromatic optimizat, cu efect de
profunzime, în special în situațiile cu spațiu limitat.

"Arderea de fixare a culorilor de pictură"
Arderea recomandată cu VITA VACUMAT
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox.°C

min

VAC
min

500

4.00

4.22

80

850

1.00

–

Arderea recomandată cu VITA SMART.FIRE
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox.°C

min

VAC
min

480

4.00

4.37

80

850

1.00

–

Notă: Ultimii parametri de ardere se regăsesc în cuptoarele de ardere.

Informație importantă: Înainte de aplicarea materialelor VITA VM 9,
se aplică lichid de modelat (VITAVM MODELLING LIQUID) pe restaurarea redusă
pentru a obține o umectare adecvată.
Nerespectarea acestei reguli poate determina ridicarea materialului ceramic de pe
structura de bază.
Aplicarea VITA VM 9 MAMELON
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VITABLOCS® Individualizarea cu VITAVM®9
Aplicarea VITA VM 9 ENAMEL

Corespondența maselor de smalț
VITA SYSTEM 3D-MASTER
Culoarea blocului

0M1C

1M1C

1M2C

2M1C

2M2C

2M3C

3M1C

3M2C

3M3C

4M2C

Smalț

ENL

ENL

ENL

ENL

ENL

ENL

ENL

ENL

ENL

END

Culoarea blocului

A1C

A2C

A3C

A3,5C

A4C

B2C

B3C

C2C

C3C

D3C

Smalț

ENL

ENL

ENL

END

END

END

END

END

ENL

END

VITA classical A1–D4

Restaurarea stratificată pregătită pentru 'arderea de individualizare."
Așezați restaurarea individualizată pe un suport de ardere potrivit.
FAȚETĂ: așezați pe un suport de vată refractară. La utilizarea unei vate refractare,
temperatura finală de ardere trebuie crescută cu aprox. 10-20 °C.
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VITABLOCS® Individualizarea cu VITAVM®9
Utilizarea VITA Firing Paste
Indicații
VITA Firing Paste este o pastă refractară gata de utilizare pentru realizarea suporturilor
de ardere individuale pentru ceramică și metalo-ceramică. Materialul permite fixarea
sigură a obiectelor de ardere pe suportul de ardere și se folosește la stabilizarea
restaurărilor din ceramică presată fără schelet în timpul arderii, asigurând în același
timp distribuția optimă a căldurii. VITA Firing Paste este ușor de îndepărtat după ciclul
de ardere.

Utilizare
Aplicați VITA Firing Paste direct din seringă pe restaurare sau pe suprafața internă a
restaurării (ușor în surplus) și asezați restaurarea cu grijă pe suportul de ardere.

Informație importantă: VITA Firing Paste conține fibre de
silicat de aluminiu. Purtați o mască și lucrați sub aspirație
la îndepărtarea pastei întărite.
Alternativ: clătiți sub jet de apă. Reziduurile se vor îndepărta
în baia cu ultrasunete. Nu sablați!
Vezi informații privind substanțele dăunătoare la pagina 53.

"1. Arderea de individualizare cu VITA VM 9"
Recomandări privind ardere VITAVM®9 în VITA VACUMAT®
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

500

6.00

7.49

55

930

1.00

7.49

Arderea recomandată cu VITA SMART.FIRE
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

480

6.00

8.10

55

930

1.00

8.10

Notă: Ultima versiune a parametrilor de ardere se regăsește în cuptoarele de ardere.
La utilizarea VITA Firing Paste, temperatura de ardere pentru VITA VM 9 trebuie să fie
cu 10-20 °C peste valorile date în instrucțiunile de utilizare ale VITA VM 9.
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VITABLOCS® Individualizarea cu VITAVM®9
Restaurarea după arderea de individualizare
Finisarea
Finisarea restaurării. Lustruire manuală cu pastă de lustruit diamantată
(KARAT pastă de lustruit diamantată, VITA).
Informație importantă:
în cazul formării prafului folosiți un sistem de aspirație
sau purtați o mască. În plus, la șlefuirea ceramicii arse
purtați ochelari de protecție.

Dacă e nevoie, pe întreaga restaurare se poate aplica VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER,
AKZENT Plus GLAZE SPRAY, AKZENT Plus GLAZE PASTE sau VITA AKZENT Plus FINISHING
AGENT POWDER sau PASTE.
Pentru un luciu uniform, restaurarea trebuie lustruită cu gume abrazive înainte de
arderea glazurii.

Restaurare finalizată pe model după arderea glazurii.

Se poate aplica un evidențiator pentru analiza formei și texturii suprafeței,
care se poate optimiza prin șlefuire ulterior.
Notă: Evidențiatorul trebuie îndepărtat complet la steamer
înainte de orice proces de ardere pentru a evita pătarea ceramicii.
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VITABLOCS® Tabelul de ardere și conținutul liniei de produs
Arderea recomandată cu VITA VACUMAT
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

Arderea de fixare a coloranților VITA AKZENT Plus

500

4.00

4.22

80

850

1.00

–

Prima ardere de individualizare cu VITA VM 9 *

500

6.00

7.49

55

930

1.00

7.49

A doua ardere de individualizare cu VITA VM 9 *

500

6.00

7.38

55

920

1.00

7.38

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus
GLAZE POWDER / FINSHING AGENT POWDER

500

4.00

5.15

80

950

1.00

–

Arderea de glazurare VITA AKZENT Plus GLAZE

500

4.00

5.15

80

950

1.00

–

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus
GLAZE PASTE / FINSHING AGENT PASTE

500

6.00

5.15

80

950

1.00

–

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus GLAZE LT** POWDER

500

4.00

3.30

80

780

1.00

–

Arderea de glazurare VITA AKZENT Plus GLAZE LT** SPRAY

500

4.00

3.30

80

780

1.00

–

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus GLAZE LT** PASTE

500

6.00

3.30

80

780

1.00

–

Arderea de corectură cu VITA VM 9 COR

500

4.00

4.40

60

780

1.00

4.40

* La utilizarea VITA Firing Paste, temperatura de ardere pentru VITA VM 9 trebuie crescută cu 10-20 °C. **joasă fuziune (temperatură joasă)

Arderea recomandată cu VITA SMART.FIRE
Preuscare.
°C

min

min

°C/min

temp.
aprox. °C

min

VAC
min

Arderea de fixare a coloranților VITA AKZENT Plus

480

4.00

4.37

80

850

1.00

–

Prima ardere de individualizare cu VITA VM 9 *

480

6.00

8.10

55

930

1.00

8.10

A doua ardere de individualizare cu VITA VM 9 *

480

6.00

8.00

55

920

1.00

8.00

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus
GLAZE POWDER / FINSHING AGENT POWDER

480

4.00

5.52

80

950

1.00

–

Arderea de glazurare VITA AKZENT Plus GLAZE

480

4.00

5.52

80

950

1.00

–

Arderea de glazurare VITA AKZENT Plus
GLAZE PASTE / FINSHING AGENT PASTE

480

6.00

5.52

80

950

1.00

–

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus GLAZE LT** POWDER

480

4.00

3.45

80

780

1.00

–

Arderea de glazurare VITA AKZENT Plus GLAZE LT** SPRAY

480

4.00

3.45

80

780

1.00

–

Arderea glazurii VITA AKZENT Plus GLAZE LT** PASTE

480

6.00

3.45

80

780

1.00

–

Arderea de corectură cu VITA VM 9 COR

480

4.00

5.00

60

780

1.00

5.00

* La utilizarea VITA Firing Paste, temperatura de ardere pentru VITA VM 9 trebuie crescută cu 10-20 °C. **joasă fuziune (temperatură joasă)

Notă: Ultima versiune a parametrilor de ardere se regăsește în cuptoarele de ardere.
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VITABLOCS® Tabelul de ardere și conținutul liniei de produs
La utilizarea ceramicii dentare, rezultatul arderii depinde în mare măsură de procedura
de ardere individuală folosită de utilizator, printre altele de tipul cuptorului, de poziția
senzorului de temperatură, de suportul de ardere, precum și de mărimea piesei protetice.
Recomandările noastre privind temperaturile de ardere (fie că sunt date oral, în scris sau
sub formă practică) se bazează pe numeroase teste și experimente. Utilizatorul trebuie să
considere aceste informații doar ca valori de referință.

Explicarea parametrilor de ardere:
Preuscare. °C

Temperatura de pornire
Timpul de preîncălzire în minute, timp închidere
Timpul de încălzire în minute

În cazul în care calitatea suprafeței, gradul de transparență sau de strălucire nu corespund
rezultatului obținut în condiții optime, programul de ardere trebuie ajustat în mod
corespunzător. Factorul decisiv al procedurii de ardere nu este temperatura de ardere
afișată pe ecranul cuptorului, ci aspectul și calitatea suprafeței ceramicii după ardere.

Rata de creștere a temperaturii în grade Celsius pe minut
Temp. aprox. °C

Temperatura finală
Timpul de menținere la temperatura finală

Vac. min.

Timp menținere vacuum în minute

VITA VM 9 ESTHETIC KIT pentru VITABLOCS pentru CEREC
Conținut linie produs
Cantitate Conținut Material
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
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12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
12 g
4g
4g

VITABLOCS Mark II 3D-MASTER Set de mostre
WINDOW WIN
NEUTRAL NT
ENAMEL ENL, END
EFFECT PEARL EP1
EFFECT ENAMEL EE1, EE10
CORRECTIVE COR1
EFFECT OPAL EO2
EFFECT CHROMA EC1, EC4
MAMELON MM2
VITA AKZENT Plus GLAZE Paste
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT paste
Instrucțiuni de utilizare
Accesorii

VITABLOCS® Materiale adiționale – VITAVM®9 ESTHETIC KIT pentru VITABLOCS

VITAVM®9 EFFECT ENAMEL
– se poate utiliza la toate suprafețele incizale ale
dintelui natural
– materiale translucide cu efecte de smalț
cu utilizare universală
– pentru obținerea unui efect natural de profunzime

EE1
EE10

albicios-translucid
albastru

VITAVM®9 EFFECT PEARL
– doar pentru efecte de suprafață,
nu pentru straturi interne
– ideal pentru restaurări de dinți albiți

EP1

nuanță în galben-pastel

VITAVM®9 EFFECT OPAL
– pentru a reda efectul de opalescență la restaurările
dinților tineri și foarte translucizi

EO2

opal, albicios

VITAVM®9 EFFECT CHROMA
– mase ceramice care modifică intensitatea culorilor
– pentru accentuarea anumitor zone cromatice de pe dinte
– pentru structurarea valorii luminozității în zona cervicală,
a dentinei și cea incizală

EC1
EC4

alb
galben lămâi pal

VITAVM®9 MAMELON
– masă ceramică intens fluorescentă, folosită
mai ales în zona incizală
– pentru caracterizări cromatice între
marginea incizală și dentină

MM1

maro găbui cald

VITAVM®9 CORRECTIVE
– materiale cu temperatură de ardere redusă (800°C)
pentru corecturi după arderea de glazurare
– în trei culori pentru zona cervicală, a dentinei și incizală

COR1
COR2
COR3

neutru
bej
maron
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VITABLOCS® Cimentarea adezivă
Cimentarea adezivă
În prezent există un număr mare de sisteme adezive pe piață.
Informațiile de mai jos descriu o procedură posibilă.
Prelucrare corectă și respectarea instrucțiunilor date de
producător sunt esențiale pentru succesul clinic al tuturor
sistemelor.
Pentru cimentarea adezivă a restaurărilor din VITABLOCS
se recomandă compozite hibride fotopolimerizabile sau cu
polimerizare duală precum VITA ADIVA F-CEM, împreună cu
un sistem adeziv amelo-dentinar recunoscut și utilizat în mod
corect (total bonding). La compozite mai puțin fluide se poate
utiliza metoda de inserare cu ultrasunete sau preîncălzirea
compozitului.
Compozitul auto-adeziv VITA ADIVA-S-CEM sau RelyX
Unicem 2 (3M ESPE) se poate folosi exclusiv la coroane.
Notă: Cimentarea provizorie nu este permisă la restaurările
din ceramică silicat, precum VITABLOCS, deoarece nu se
asigură stabilizarea adecvată. Risc de fracturare!
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În principiu, protocolul de cimentare adezivă este identic la
inlays, coroane și fațete. Totuși, trebuie luate în considerare
câteva aspecte speciale la cimentarea adezivă a fațetelor și
coroanelor:
• Compozitele cu polimerizare duală nu trebuie folosite la

fațete foarte subțiri, deoarece aceste materiale pot cauza
o ușoară discromie după polimerizare (nuanță gălbuie).
De aceea, se preferă un compozit fotopolimerizabil.
• Pe post de suport, se poate utiliza o micro-pensetă lipită de

fațetă cu un adeziv fotopolimerizabil.
• Fixarea fațetei cu un deget permite exercitarea unei presiuni

distribuite uniform în timpul adeziunii.
• La cimentarea adezivă a coroanelor se recomandă un

compozit fluid cu polimerizare duală (în funcție de grosimea
stratului).

VITABLOCS® Cimentarea adezivă
Descriere pas-cu-pas bazată pe exemplul unui inlay
Condiționarea substanței dentare
Probați restaurarea; verificați vizual și tactil adaptarea.

Pulverizați în cavitate tim pde 30 de secunde, și uscați cu aer 20 de sec.
Uscarea (digă de cauciuc) sau plasarea de rulouri de vată, retractor dry-angle,
rulouri sublinguale

Gravați dintele cu VITA ADIVA TOOTH-ETCH.
(acid fosforic gel, 35%) timp de 20 de sec.
Pulverizați 20 de sec. și uscați.
Verificare: suprafața gravată trebuie să fie alb opacă.

Aplicați un sistem adeziv (precum VITA ADIVA T-BOND).
Agitați VITA DIVA T-BOND I/II timp de 30 de sec., uscați cu grijă 15 sec. și polimerizați
20 de sec. Apoi agitați din nou 30 de sec., uscați cu grijă 15 sec. și polimerizați 20 de sec.

Condiționarea restaurării
Folosiți etanol pentru degresarea restaurării înainte de amplasare.
Aplicați VITA ADIVA CERA-ETCH (acid fluorhidric gel, 5%) pe suprafețele interne.
Timp de gravare: 60 sec.
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VITABLOCS® Cimentarea adezivă
Îndepărtați complet orice reziduu de acid prin pulverizare de apă (60 de secunde)
sau curățați în baia cu ultrasunete. Apoi uscați 20 de secunde.
Nu curățați cu peria, există riscul contaminării! După uscare,
suprafețele gravate au un aspect alb opac.

Aplicați silan (VITA ADIVA C-PRIME) pe suprafața gravată și uscați cu grijă.
Lăsați să se evapore în totalitate.

Inserarea
Compozitul de cimentare (de ex. VITA ADIVA F-CEM) se aplică în strat subțire pe pereții
cavității, iar restaurarea se așează cu grijă in situ.
Îndepărtați excesul de compozit cu o spatulă.

Opțional:
Adaptați restaurarea cu ajutorul unei anse ultrasonice.
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VITABLOCS® Cimentarea adezivă
Aplicați un gel de protecție împotriva oxigenului (de ex. VITA ADIVA OXY-PREVENT) pe
marginile cervicale pentru a preveni inhibarea cu oxigen.

Fotopolimerizare: vestibular și lingual: cel puțin 20 de sec.,
ocluzal: cel puțin 20 de sec. (pentru fiecare suprafață proximală)
Folosiți o lampă de polimerizare puternică și în stare bună de funcționare.
În general, sunt potrivite unitățile de polimerizare cu LED de generația a doua,
cu chipuri LED de 5 W și putere > 1000mW/cm2 precum:
•
•
•
•
•
•

Demi plus (Demetron)
PenCure (Morita)
Bluephase (Ivoclar Vivadent)
G-Light (GC)
SPEC 3 LED (Coltène Whaledent)
Valo LED (Ultradent)

Îndepărtați excesul cu o bandă sau freză diamantată
(max 40 μm).
Cu discuri abrazive șlefuiți suprafețele proximale. Discurile acrilice subțiri sunt
cele mai eficiente.

Culoarea restaurării finalizate se integrează în cromatica dinților adiacenți.
Imediat după cimentarea adezivă, dinții sunt deseori încă uscați iar restaurarea
pare la început ușor mai închisă la culoare.
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VITABLOCS® Corecturi fine ale morfologiei
Corecturi fine ale morfologiei pe zona ocluzală
Ocluzia trebuie realizată fără niciun fel de interferențe, adică fără vreun contact
prematur în ocluzie statică sau dinamică. Contactele marginale trebuie ajustate cu
grijă. În cazul unor suprafețe proximale convexe sau mai mari, unde ceramica nu
este sprijinită de prag, nu trebuie ajustate contactele marginale pentru a se evita
fracturarea. Contactele ocluzale centrice nu trebuie poziționate pe zona marginală a
restaurării. Dacă este posibil, dentina expusă ocluzal trebuie integrată în restaurare.

Se recomandă următoare procedură:

La realizarea unor restaurări delicate (în special inlays și onlays cu straturi ceramice
foarte subțiri), ocluzia trebuie verificată doar după cimentarea definitivă pentru a evita
fracturarea ceramicii.
Folosiți folie shimstock pentru a marca interferențele ocluzale în ocluzia statică.
Eliminați interferențele din ocluzia statică cauzate de contactele ocluzale și neteziți
suprfața cu o freză diamantată de tip con alungit (40 μm, cod roșu). Cu o freză
diamantată de tip con alungit (40 μm, cod roșu) marcați și îndepărtați interferențele din
ocluzia dinamică cauzate de contactele ocluzale.

Asigurați răcirea suficientă cu apă!
Evitați utilizarea frezelor diamantate ascuțite deoarece acestea pătrund prea adânc în
fosete și pot fragiliza ceramica.

Prelustruiți cu instrumente diamantate abrazive de 8 μm exercitând o ușoară presiune;
asigurați răcirea suficientă cu apă.

Notă: la finisarea restaurărilor ceramice folosiți instrumente diamantate globulare
cu granulație fină. Frezele cu vârf ascuțit (vezi cele pentru conturarea compozitului,
în dreapta imaginii) fragilizează ceramica.
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VITABLOCS® Finisare și lustruire
Finisare și lustruire
Lustruirea atentă a restaurării este decisivă pentru estetica și funcționalitatea acesteia.
O suprafață ceramică bine lustruită reduce acumularea plăcii bacteriene și protejează
antagonistul împotriva abraziunii.
În timpul lustruirii acordați mare atenție marginilor și punctelor de contact.
Respectați viteza de rotație admisă și evitați generarea căldurii.
Înainte de cimentare, zonele proximale se vor lustrui extraoral, cu pasta de lustruit
diamantată VITA KARAT, de exemplu. Pentru a obține un luciu natural,
se recomandă respectarea următoarei proceduri:
Finisarea/netezirea suprafețelor exterioare și ocluzale ale restaurării cu discuri flexibile
placate cu Al2O3 (de exemplu discuri Sof-Lex, 3M Espe) în ordine descrescătoare a
granulațiilor (negru, albastru închis, albastru deschis) și freze diamantate de granulație
fină, exercitând o presiune ușoară și asigurând răcire cu apă suficientă (respectați
instrucțiunile producătorului).
Lustruire finală a suprafeței cu Occlubrush (Hawe Neos) și pastă de lustruit diamantată
(de exemplu, pastă de lustruit ceramica Ultra II, Shofu). Lustruire la turație mică
(max. 15,000 rpm) cu presiune intermitentă (fără răcire cu apă).
În final, pasta de lustruit se va îndepărta cu peria Occlubrush și apă pulverizată.
Restaurare după lustruire
Fluorizarea zonei de lucru

Îndepărtarea restaurărilor parțiale cimentate
La realizarea restaurărilor precum inlays, onlays, coroane parțiale, etc. tranzițiile
dintre restaurare, compozit și dinte sunt greu de identificat în timpul șlefurii umede.
Pentru a nu pătrunde prea adânc în substanța dintelui, se recomandă oprirea ocazională
a instrumentului și uscarea cu aer a zonei de lucru.
Instrument recomandat:
Instrument diamantat cilindric (105 – 124 μm).
Trepanare
Se recomandă folosirea unui instrument diamantat cilindric pentru a crea deschiderea
de trepanație (transversal). După realizarea deschiderii, continuați prin metoda
convențională.
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VITABLOCS® Instrumente și materiale recomandate
În cabinet
Instrumente de preparare:
Fir de retracție:
Aplicator fir:
Spray de contrast:
Matrici și icuri:
Pastă try-in/gel protecție oxigen:
Acid fosforic gel:
Acid gel pentru gravarea ceramicii:
Adeziv pe bază de silan:
Compozit de cimentare:
Sistem adeziv:
Discuri flexibile de lustruit:
Perii de lustruit:
Pastă de lustruit diamantată:
Aplicatoare de unică folosință:
Curățarea cavității:

Intensiv SA
Ultradent
Deppler
Powder Scan Spray (VITA)
Hawe Dead Soft (KerrHawe)
VITA ADIVA OXY PREVENT (VITA)
VITA ADIVA TOOTH-ETCH (VITA)
VITA ADIVA CERA-ETCH (VITA)
VITA ADIVA C-PRIME
VITA ADIVA F-CEM (VITA)
VITA ADIVA T-BOND (VITA)
Sof-Lex (3MEspe)
Occlubrush (KerrHawe)
Ultra II Keramic polishing paste (Shofu). KARAT, pastă de lustruit pentru uz extraoral (VITA)
Microbrush
perii ICB (Ultradent)

În laborator
Gips CAM-base (gips pentru scanat) (Dentona)
Pastă pentru verificarea ocluziei și a contactelor, Pasta rossa, 3 g (Anaxdent)
Texturmarker (Benzer Dental AG)
Forceps Smart Clip (Hammacher)
Pick-up sticks (Hager & Werken)
Cuptoare de ardere: VITA SMART.FIRE, VITA VACUMAT 6000 M, VITA V60 i-Line (vezi pag. 20)

Materiale pentru caracterizarea / individualizarea culorii
VITA VM 9 ESTHETIC KIT pentru VITABLOCS
VITA INTERNO KIT
VITA AKZENT Plus SPRAY KIT
VITA AKZENT Plus POWDER KIT
VITA AKZENT Plus PASTE KIT
VITA SIMULATE Preparation Material Set
Cheie de culori VITABLOCS 3D-MASTER
VITA FIRING PASTE
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VITABLOCS® Truse și accesorii
Tipuri de VITABLOCS®
VITABLOCS® Mark II
Blocuri monocromatice de ceramică feldspatică cu structură fină și proprietăți de abaziune
similare cu smalțul natural, ce au fost dovedite clinic de milioane de ori din 1990.

VITABLOCS® TriLuxe forte
Blocuri din ceramică feldspatică cu structură fină în patru grade de saturație diferită,
cu o tranziție cromatică foarte fin nuanțată între smalț și colet.

VITABLOCS RealLife®
Blocuri de ceramică feldspatică cu structură fină și structură tridimensională care se potrivește
cu structura dentiției naturale, inclusiv cu o tranziție cromatică curbă între dentină și smalț,
destinată în special restaruărilor anterioare deosebit de estetice.

Materiale pentru individualizarea culorii
VITAVM®9 ESTHETIC KIT pentru VITABLOCS®
Trusă cu o selecție de materiale VITA VM 9 perfecte pentru individualizarea restaurărilor
din VITABLOCS.

45

VITABLOCS® Truse și accesorii
VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
Trusă cu 19 culori de pictură de tip pastă gata de utilizare,
pentru caracterizarea restaurărilor din VITABLOCS,
în special pentru cabinete dentare.

VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
Trusă cu 19 culori de pictură ceramice de tip pulbere pentru caracterizarea
restaurărilor din VITABLOCS. Coloranții au caracteristici optime de stabilitate,
au o bună stabilitate cromatică și pot fi mixați între ei.

VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT
Trusă cu cinci BODY SPRAY și un GLAZE SPRAY.
Ideali pentru colorarea suprafețelor largi, speciali pentru restaurările monolitice.

VITA AKZENT® Plus GLAZE SPRAY
Pulbere ceramică pulverizabilă, ușor de aplicat, pentru glazurarea simplă a
restaurărilor ceramice. Ideal pentru glazurarea restaurărilor monilitice din VITABLOCS
în cabinetul dentar.

VITA INTERNO KIT
Trusă cu 12 materiale ceramice de granulație fină și accesorii pentru reproducerea
perfectă a nuanțelor fine de profunzime, precum contrastele subtile din zona incizală.
Datorită fluorescenței intense (identică cu a dinților naturali) culorile au o intensitate
luminoasă deosebită.
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VITABLOCS® Truse și accesorii
VITA FIRING PASTE
Pastă refractară gata de utilizare pentru realizarea suporturilor de ardere individuale.
Materialul asigură legătura puternică dintre obiect și suportul de ardere.
Pasta poate fi îndepărtată ușor după ardere.
Pachet standard, 1 seringă de 12 g
Pachet mare, 3 seringi de 12 g fiecare

Determinarea culorii
Cheie de culori VITABLOCS® 3D-MASTER
Cheie de culori cu 10 indicatori de culoare realizați din ceramica originală VITABLCOS Mark II,
permite selectarea simplă, rapidă și precisă a blocului corespondent VITABLOCS în
VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER®/VITA Toothguide 3D-MASTER®
Cu VITA Linearguide 3D-MASTER se poate determina culoarea corectă a dinților rapid și exact.
Designul modern și aranjamentul liniar permit determinarea rapidă a culorii potrivite.
Noua cheie VITA Linearguide 3D-MASTER este o alternativă a consacratei chei VITA Toothguide
3D-MASTER și prezintă un aranjament diferit (liniar) al indicatorilor de culoare.

VITA Easyshade® V
Instrumentul de măsurare digital VITA Easyshade V permite utilizatorilor determinarea culorii
dinților naturali sau verificarea restaurărilor în doar câteva secunde, indiferent de condițiile
de iluminare existente. Culoarea măsurată este indicată în nuanțele VITA classical A1-D4,
VITA SYSTEM 3D-MASTER și VITABLOCS. Design fără îmbinări, Bluetooth®, software de
comunicare cu PC, smartphone și tabletă, încărcare prin inducție și multe alte caracteristici
garantează precizia maximă, calitatea și ușurința în folosire.
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VITABLOCS® Truse și accesorii
VITA SIMULATE Preparation Material Set
Trusă cu compozite fotopolimerizabile și accesorii pentru realizarea bonturilor artificiale în
6 culori: 0M1S pentru simularea bonturilor albite și culorile 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S respectiv
5M3S. Acestea pot fi folosite la simularea culorii dintelui preparat, chiar dacă acesta prezintă
decolorări masive. Culoarea finală a restaurării din VITABLOCS poate fi verificată în timpul
procesului de fabricație și ajustată la nevoie.

Materiale pentru amprenta optică
VITA Powder Scan Spray
Flacon cu 75 ml de suspensie albastră pulverizabilă cu aromă de mentă
pentru aplicare directă (pe suprafața dintelui) și utilizare indirectă (bont/model de gips)
în vederea amprentei opto-electronice a restaurărilor CAD/CAM.

Materiale pentru tehnica adezivă
VITA ADIVA SET DE CIMENTARE TOTAL ADEZIVĂ
Setul include toate materialele pentru cimentarea total-adezivă a restaurărilor realizate din
VITABLOCS.

VITA ADIVA F-CEM
Compozit de cimentare total-adezivă cu polimerizare duală în patru culori (A2 Universal, A3,
Alb opac, Translucent). Seringă 5 ml cu automixare și vârfuri mixare de tip T-mixer
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VITABLOCS® Truse și accesorii
VITA ADIVA T-BOND SET
Sistem adeziv amelo-dentinar cu polimerizare duală.
Conținut: 1 flacon 5ml VITA ADIVA T-BOND I,
1 flacon 5 ml VITA ADIVA T-BOND II.

VITA ADIVA TOOTH-ETCH
35% acid ortofosforic gel , pentru condiționarea dintelui,
culoare albastru închis, stabilitate optimă
Conținut: 2 seringi a 3 ml fiecare, canule

VITA CERAMICS ETCH (doar pentru uz extraoral!)
Acid fluorhidric gel, 5 %, pentru condiționarea ceramicii de silicat, culoare roșie.
Seringă de 3 ml sau flacon de 6 ml.

VITA ADIVA C-PRIME
Adeziv monocomponent pe bază de silan, seringa 5 ml

VITA ADIVA OXY-PREVENT
Glicerină sub formă de gel, incolor pentru prevenirea formării stratului inhibat de oxigen.
Se poate folosi și ca pastă de probă intraorală.
Seringă 3 ml
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VITABLOCS® Truse și accesorii
Lustruirea
VITA Karat set de lustruire diamantat*
Trusă cu 5 g de pastă de lustruit diamantată, 20 de filțuri disc diamantate (Ø 12 mm)
și o mandrină placată cu nichel.
*Doar pentru uz extraoral

Cutii de depozitare VITABLOCS
VITABLOCS®-Box
Cutie ranforsată cu metal dintr-o rășină de înaltă calitate pentru depozitarea a până la 12 bare
VITABLOCS.

Cutie de depozitare
Cutie de depozitare dintr-o rășină de înaltă calitate pentru depozitarea a până la 36 de bare
VITABLOCS.
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VITABLOCS® Materiale și culori pentru caracterizare / bonturi artificiale

VITAVM®9 CORRECTIVE
– cu temperatură de ardere redusă (760°C)
pentru corecturi după arderea de glazurare
– în trei nuanțe pentru zona cervicală,
a dentinei și incizală

COR1
COR2
COR3

VITA AKZENT Plus
EFFECT STAINS
POWDER 3 g sau PASTE 4g
– culori de pictură de mascare care asigură
acoperire superioară
– pentru efecte naturale de suprafață

ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

alb
crem
galben lămâi
galben intens
oranj
ruginiu
kaki
roz
roșu închis
lila
albastru
gri-albăstrui
gri
negru

VITA AKZENT Plus
BODY STAINS
POWDER, 3 g sau PASTE, 4 g sau
SPRAY, 75 ml
– culori de pictură translucide
– pentru modificarea efectului cromatic
al materialului de bază

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

galben
galben maroniu
oranj
gri-măsliniu
gri-maroniu

VITA SIMULATE Preparation material
– Compozit fotopolimerizabil pentru
realizarea bonturilor artificiale care să
simuleze culoarea dintelui preparat.

0M1S
1M1S
2M3S
3M2S
4M3S
5M3S

neutral
sand
ochre

neutru
bej
maron
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VITABLOCS® Materiale și culori pentru caracterizare / bonturi artificiale

Următoarele produse trebuie etichetate conform factorului de risc:
VITA ADIVA® CERA-ETCH
(gel pentru atac acid pentru
ceramică pe bază de acid
fluorhidric)

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH
(Acid fosforic gel)

Coroziv / Toxic
Doar pentru uz extraoral!
Conține acid fluorhidric.
Toxic în caz de înghițire. Fatal în contact cu pielea.
Cauzează arsuri grave ale pielii și deteriorează ochii. Nociv în caz
de inhalare. Purtați ochelari /mănuși /echipament de protecție.
Păstrați închis ermetic. În caz de înghițire adresați-vă imediat
Centrului de Informare Toxicologică și arătați fișa de securitate
a produsului. În caz de contact cu hainele/pielea, îndepărtați
imediat echipamentul contaminat și clătiți cu apă din abundență.
Măsuri speciale, vezi fișa de securitate. În cazul contactului cu
ochii: clătiți bine cu apă timp de câteva minute și adresați-vă unui
medic/Centru de Informare Toxicologică.
Acest material și recipientul său trebuie eliminate ca deșeuri
periculoase.

Coroziv
Cauzează arsuri grave ale pielii și deteriorează ochii. Conține acid
fosforic.
În timp ce lucrați cu produsul nu consumați alimente sau băuturi.
Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/aerosolii. În cazul contactului
cu ochii: clătiți bine cu apă și adresați-vă medicului. La prelucrarea
produsului purtați ochelari/, mască, mănuși și echipament de
protecție corespunzător. În caz de accident sau dacă nu vă simțiți
bine, adresați-vă imediat medicului (arătați eticheta dacă e
posibil).
Acest material și recipientul său trebuie eliminate ca deșeuri
periculoase.

VITA ADIVA® C-PRIME
(Bonding silan)
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Lichid și vapori extrem de inflamabili.
Țineți departe de surse de căldură / scântei / flacără deschisă /
suprafețe fierbinți. Fumatul interzis.

VITABLOCS® Informații pentru siguranță

VITA Firing Paste

Dăunător sănătății
Clasificarea fibrei confrom Directivei UE 97/96/EC:
Carc. Cat. 2
Poate cauza cancer la inhalare. Evitați dispersarea prafului;
nu suflați cu aer comprimat. Folosiți un extractor local sau mască
cu filtru de particule în timpul procesării pastei întărite. Iritant
pentru piele. Evitați contactul cu pielea și ochii. În timp ce lucrați
cu produsul nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

VITA AKZENT® Plus
BODY SPRAY / GLAZE SPRAY

Aerosol extrem de inflamabil
Glazură ceramică pulverizabilă. Numai pentru uz dentar.
A nu se utiliza intraoral. Agitați bine înainte de utilizare.
Recipient sub presiune: nu perforați sau ardeți.
Protejați de razele directe ale soarelui și de temperaturi de peste
50 C°. Nu perforați și nu ardeți nici chiar după golire. Nu pulverizați
către flăcări sau obiecte încinse. Țineți departe de surse de foc. Fumatul interzis. A se feri de surse de căldură, scântei, flacără
deschisă și suprafețe fierbinți.

Echipament de protecție

În timp ce lucrați purtați ochelari, mască, mănuși și echipament
de protecție adecvat.
În cazul formării prafului, utilizați un sistem de aspirație sau
purtați o mască facială.

Fișele tehnice de securitate corespondente se pot descărca de pe www.vita-zahnfabrik.com/sds/
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VITABLOCS® Materiale imprimate
VITABLOCS®
VITABLOCS (Conceptul, broșură)

1454

VITABLOCS (Informații despre produs)

1675

VITABLOCS RealLife (Informații despre produs)

1726

VITABLOCS RealLife (Instrucțiuni de utilizare)

1724

VITABLOCS TriLuxe Forte pentru Rapid Layer Technology (Informații despre produs)

1727

VITA Rapid Layer Technology (Instrucțiuni de utilizare)

1740

VITA CAD/CAM Materials (Poster)

10050

CAD/CAM Materials (Compendiu)

994

Materiale CAD/CAM (Ghid rapid pentru utilizare în cabinet si laborator)

10049

Individualizarea ceramicii și accesorii

Prod. Nr.

VITA AKZENT Plus (Instrucțiuni de utilizare)

1925

VITA AKZENT Plus (Informații despre produs)

1926

VITA INTERNO (Instrucțiuni de utilizare)

770

VITA VM 9 (Instrucțiuni de utilizare)

1190

VITA Simulate Preparation Material (Fisă produs)

1462

VITA Simulate Preparation material (Instrucțiuni de utilizare)

1461

VITA Powder Scan Spray (Informații despre produs)

1906

Aspecte clinice
Aspecte clinice despre ceramica integrală (Ghid de preparare/cimentare)

Prod. Nr.
1696

Recomandări privind adeziunea pentru materialele CAD/CAM (Informații despre produs)

10146

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS (Conceptul, broșură)

10316

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS (Produsul, broșură)

10315

Echipamente
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Prod. Nr.

Prod. Nr.

tCuptoare de ardere VITA

10101

VITA Easyshade V

10136

VITABLOCS®
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Cu sistemul unic VITA SYSTEM 3D-MASTER, toate culorile dintelui
natural pot fi 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 şi din aceasta rezultă o pagubă. VITA Modulbox
nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucţiuni s-a făcut
la: 09.18
O dată cu publicarea acestei ediţii cu informaţii privind utilizarea, toate ediţiile
precedente îşi pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteţi găsi la adresa
www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik este o firmă certificată conform directivei cu privire la produsele medicale, iar următoarele produse poartă marca
:
VITAVM®9 · VITABLOCS® · VITA AKZENT® Plus

Doar Rx
RelyX® Unicem 2 și Sof-Lex® sunt mărci înregistrate ale 3M Company sau 3M
Deutschland GmbH.

1769RU – 0918 (0.5) S – Version (05)

Aceste instrucțiuni de utilizare au fost realizate în colaborare cu Dr Alessandro Devigus,
Bülach, Elveția, Giordano Lombardi (tehnician dentar), Dübendorf, Elveția și Marianne
Höfermann (tehnician dentar), Munchen, Germania.

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

