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VITA – perfect match.

Безупречна - за да постигнете най-добри
резултати

VITA VMK Master®

Безупречна

Прецизност, в която ще се влюбите. Със сигурност!
Добре е да се знае, че чрез продукта си VITA VMK Master VITA предлага една прецизна и естествена
фелдшпатна керамика за облицоване, гарантираща отлични резултати за всички класически сплави независимо дали ляти, фрезовани или синтеровани.
Като краен резултат VITA VMK Master ви дава възможност за абсолютно точна и при това с контролирано
качество сигурност на цвета, на която винаги може да разчитате. И това е така, защото ние във VITA
залагаме на най-високите производствени стандарти – VITA масите се произвеждат в същата фабрика,
която произвежда и световно известните разцветки VITA classical A1–D4 и VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Уверете се сами: VITA VMK Master ви дава възможност както за прецизни, така и за винаги естетични
резултати – надеждни, с брилянтни цветове и за всички случаи!

Предимства, видими от пръв поглед
Прецизна и сигурна при обработката и поради това бързо усвоима като начин на работа
Безкомпромисен материал по отношение на сигурност и естетика
Най-добри качества при обработка, като например подобрена моделируемост, лесно
боравене и минимална свиваемост, което дава възможност короните да се изработват само
с едно печене.
Може да се индивидуализира с VITA AKZENT Plus и VITA INTERNO
В продажба е в цветове VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4.

Хром-кобалтов диск от Zirkonzahn

Най-добро изпълнение - убедете се сами

VITA VMK Master®

Най-доброто

Нашите познания за вашата естетика
VITA принадлежи към пионерите в денталния бранш. Съчетанието от нашите постижения и богат опит
днес са основата за най-добра материално - техническа ефективност и клинични успехи - по целия свят
и без компромиси.
Още от преди половин столетие - първа в цяла Европа, VITA Zahnfabrik е разработила на пазара
еталон за система за металокерамични покрития. Днес ние сме доразвили това предложение
до съвършенство. Резултатът е максимална сигурност на процеса.

Естествена флуоресценция

При това VITA VMK Master ви позволява обхват на приложение, с който могат да се изпълнят
всички изисквания към кермиката - индивидуална, с брилянтност на цвета и разбира се винаги
безкомпромисна.
Предимства, видими от пръв поглед
Брилянтни цветово резултати чрез убедителна цветова наситеност и естествена флуоресценция
Широк диапазон на приложения от най-елементарната цел до комплексен пациентски случай с
индивидуална характеристика.
Висока сигурност на процеса, благодарение на дългогодишния ни опит
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VITA VMK Master®

Най-доброто

Фиг. 1а*
Старите корони не са подходящи нито по отношение на цвета, степента на опацитета
или формата си, нито по отношение на повърхностната структура спрямо останалите
зъби и изглеждат неестествено.

Фиг. 1b*
Новите корони, с подобна на емайла игра на светлината, изглеждат подчертано поествествени.

Фиг. 2а*
Изграждането на силно абразирали зъби изисква пресъздаването на всички
характерни за бруксизма особености.

Фиг. 2b*
Короната върху зъб 11 трябва да изглежда като естествения модел (зъб 21):
остри режещи ръбове, пукнатини, цепнатини, както и типични за възрастта цветови
характеристики.

VITA VMK Master®

Най-доброто

Фиг. 3a*
Короната върху зъб 22, в сравнение със съседния зъб 21 и противоположния му зъб 12 зъб,
изглежда като чуждо тяло.

Фиг. 3b*
Новата корона 22 със силния си основен цвят и с емайловите си ефекти се вписва
хармонично към съседните зъби.

Фиг. 4a*
Цвят, форма и повърхност правят зъб 22 веднага разпознаваем като възстановяване.

Фиг. 4b*
Илюзията за дълбочина и живата игра на светлината придават на новата корона 22
същото естествено излъчване като на съседния зъб 21.

* Авторски права Nathalie Reynaud

VITA VMK Master®

Най-доброто

Фиг. 5a*
Съседните зъби показват специфичния за възрастта изявен опацитет, който ще е изходна
точка за възстановяването.

Фиг. 5b*
Благодарение на перфектното пресъздаване на типичния за млад зъб опацитет и
флуоресцентност короната 12 се вписва естествено в зъбната редица.

Фиг. 6a*
При едновременно въздействие от дълбочина и изразено по-младежка опалесцентност,
светлият основен цвят на съседния зъб 21 е особеното предизвикателство в този случай.

Фиг. 6b*
Новата корона 22 ни убеждава с естественото си въздействие за дълбочина, живата игра
на цветове, както и с характерната за възрастта опалесцентност.

VITA VMK Master®

Най-доброто

Фиг. 7a*
Зъб 21 се отличава от съседния зъб 11 по важни характеристики като цвят,
повърхност и степен на гланц.

Фиг. 7b*
Металокерамичната корона 21 е неразпознаваема като възстановяване, тъй като има
всички характеристики на естествения съседен зъб.

Фиг. 8a*
Като модел за счупения зъб 21 служи зъб 11 със своите характерни белези: светъл основен
цвят, изразено транслуцентен невредим режещ ръб и седефени ефекти в емайла.

Фиг. 8b*
Както цветово, така и по отношение на емайловите ефекти, корона 21 е убедителна като
копие на съседния зъб с всички характеристики, включително и с перления ефект.

* Авторски права Nathalie Reynaud

Прецизна – каквото е вашето изискване

VITA VMK Master®

Прецизна

С всеки слой ставате все по-добри!
Нашите сътрудници работят ежедневно върху разработката на материали, които при минимални
разходи да дадат максимални резултати. Например, нашия опакер покрива материала на скелета само
след едно изпичане, независимо дали е като прах, паста или се работи по Spray-On техниката.
Колкото по-интуитивна е употребата, толкова повече може да се концентрирате върху важните детайли.
Поради това ние залагаме на стандартното нанасяне на слоеве. По този начин вие ще преживеете още
от първия момент всички предимства на една прецизна, бърза и убедителна обработка.

Предимства, видими от пръв поглед
Класическо наслояване за интуитивно боравене
Първокласни качества на материала и поради това намалено свиване, значително
редуциране на времето за обработка и дълготрайна стабилност на цвета.
Висока рентабилност и убедителни естетически резултати.

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Класическа схема на слоевете

VITA VMK Master®

Прецизна

За по-добра влажност - VITA MODELLING FLUID RS
Експертите предпочитат VITA MODELLING FLUID RS (red solution) за наслояванията си не само поради
отличната стабилност и минималната свиваемост.
Благодарение на меката, еластична консистенция на керамиката винаги задържате достатъчно
влажност върху обекта. Това отговаря на метода "нанасяне на слоеве мокро в мокро" и позволява по
време на наслояването цветовете да проникват един в друг. Този начин на работа подпомага дифузните
светлинни ефекти, които показват цялостното си въздействие едва след финишния процес.

Предимства, видими от пръв поглед
Отлична устойчивост
Намалена свиваемост
По-дълго време за обработка

VITA VMK Master®

Прецизна

За по-голяма сигурност: VITA NP BOND
Факт е: VITA VMK Master ви предлага най-висок толеранс на обработваемост при почти всички сплави
от неблагородни метали и се прилага успешно в цял свят. Ако въпреки това във фазата на охлаждане
се получат неточности в КТР, зависещи от метала, то VITA NP BOND Paste и в този случай ви предлага
необходимата сигурност, която очаквате.
Като "буфер" иновативният бонд изравнява всички обусловени от КТР напрежения и осигурява винаги
надеждна връзка между скелета и керамиката. Независимо дали е върху скелети, които са лазерно
синтеровани, CAD/CAM-фрезовани или ляти от сплави без благородни метали.

Предимства, видими от пръв поглед
Почти неограничена сигурност – дори и при единични случаи на специфични сплави
Лесна обработваемост, надеждно адхезивно свързване и готова за употреба паста
Топъл златист тон за естетически резултати
Тествали сме следните сплави за вас:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

Готова за употреба паста VITA NP BOND

Топъл основен тон за метали

С богат асортимент от маси и затова
толкова многостранна

VITA VMK Master®

Богат асортимент

VITA VMK MASTER® - видове маси

80 %

ЕСТЕТИКА
95 %

100 %

VITA VMK предлага разнообразие в асортимента, което при почти всяка поставена задача ви предоставя
множество решения. Тъй като колкото по-добра е системата, толкова по-широки са възможностите за
приложението й.

За високоестетични възстановявания,
не остават неизпълнени желания

При отдръпване на естествения венец

ADDITIONAL
SET

GINGIVA SET

За най-светлите цветове на зъбите

BLEACHED COLOR SET

Със STANDARD SET покривате
80 % от ежедневно необходимите
възстановявания.

STANDARD SET *

* Комплектът STANDARD SET се предлага в следните изпълнения:
• STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
• STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
• STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
• STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
• 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
• 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA VMK Master® Безкрайно много възможности.

Богат асортимент

VITA VMK Master ® MARGIN

Чрез патентования метод на
производство на VITA маси за праг,
керамиката за облицоване може да
се обработи така, както е известно
на зъботехниците от областта на
пластмасите.

VITA VMK Master ® LUMINARY

Силно флуоресциращи маси за
управление за флуоресценцията от
дълбочината на възстановяването.

VITA VMK Master® Безкрайно много възможности.

Богат асортимент

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER

За вътрешно оцветяване за ефекти от дълбочина

VITA VMK Master ® CERVICAL

За усилване на въздействието от дълбочина

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT

8 транслуцентни цветови нюанса за пресъздаване
на различни транспарентности на естествения
зъбен емайл

VITA VMK Master® Безкрайно много възможности.

Богат асортимент

VITA VMK Master ® NECK

Посредством масите NECK може допълнително да
се подсили оптималното възпроизвеждане на цвят
в цервикалната зона.

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT

За седефен блясък / За постигане на опалов
ефект при възстановявания на младежки и
транслуцентни зъби

VITA VMK Master® Безкрайно много възможности.

Богат асортимент

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE

За точно цветово възпроизвеждане на загубите
на меката тъкан

VITA VMK Master ® WINDOW

Прозрачна като стъкло WINDOW Masse

Керамиката за облицоване VITA VMK Master се предлага в
цветовете VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4.
Гарантирана е цветова съвместимост с всички VITA SYSTEM
3D-MASTER и VITA classical A1–D4 материали.
С уникалната система VITA SYSTEM 3D-MASTER всички
естествени цветове на зъби се определят систематично
и се възпроизвеждат изцяло.

Да се има предвид: Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните
за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят се задължава преди употреба да
провери продукта за неговата пригодност за предвидената област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът се обработва в
недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и устройства на
други производители, вследствие на което е възникнала щета. VITA Modulbox не
е задължителна съставна част на продукта. Издаване на тази информация за
потребителя: 01.2019
С издаването на това Ръководство за работа, всички предишни издания губят
своята валидност. Валидната в текущия момент версия ще намерите на електронен
адрес www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik е сертифицирана и следните продукти носят обозначението
:
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VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®

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

