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VITA – perfect match.

Mistrovský svými nejlepšími výsledky

VITA VMK Master®

Mistrovský

Přesnost, kterou budete milovat. S jistotou!
Je dobré vědět, že firma VITA Vám s VITA VMK Master nabízí přesnou a přirozenou živcovou fazetovací keramiku, která pro všechny klasické slitiny zaručuje mistrovské výsledky - jedno, jestli s litím, frézováním nebo
sintrováním.
Ve výsledku vám VITA VMK Master umožní absolutně a kvalitativně kontrolovanou barevnou jistotu, na kterou
se můžete spolehnnout. Protože u firmy VITA klademe důraz výhradně na nejvyšší standardy výroby - hmoty
VITA se vyrábí ve stejném závodě jako celosvětově známé barevné stupnice VITA classical A1–D4 a barevné
stupnice VITA SYSTEM 3D MASTER.
Přesvědčte se nejlépe sami: VITA VMK Master vám umožňuje kdykoli přesné a estetické výsledky - spolehlivé,
barevně brilantní a pro všechny případy!

Přehled vašich výhod
Přesnost a spolehlivost ve zpracování -, proto rychle naučitelné
Materiál který není žádným kompromisem mezi bezpečností a estetikou
Vynikající vlastnosti zpracování jako např. zlepšená schopnost modelování, jednoduchá
manipulace a minimální smršťování (které umožňuje vyrábět korunky už při jednom vypálení)
Individualizovatelné s VITA AKZENT Plus a VITA INTERNO
Je k dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITA classical A1–D4.

Zirkonzahn chrom-kobaltový disk

Nejlepší výkon – přesvědčte se sami

VITA VMK Master®

Nejlepší výkon

Naše vědomosti pro vaši estetiku
VITA patří mezi průkopníky v dentální branži. Součet našich výkonů a zkušeností je základem pro nejlepší
technické a materiálové řešení a klinické úspěchy - na celém světě a bez kompromisů.
VITA Zahnfabrik uvedla před více než půl stoletím na trh metalokeramický fazetovací systém - tehdy jako první
v celé Evropě. Dnes jsme tuto nabídku inovovali až do dokonalosti. Výsledkem je procesní bezpečnost, která
nemá obdoby.
Přitom Vám VITA VMK Master umožňuje šířku použití, pomocí které lze splnit všechny požadavky na keramiku
- individuálně, s vysokou brilantností barev a samozřejmě vždy bez kompromisů.

Přirozená fluorescence

Přehled vašich výhod
Barevně brilantní výsledky díky přesvědčivé barevné sytosti a přirozené fluorescenci.
Široké možnosti použití od snadného vytýčení cílů po komplexní případ pacienta s individuální
charakteristikou
Vysoká procesní bezpečnost díky dlouholetým zkušenostem
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VITA VMK Master®

Nejlepší výkon

Obrázek 1a*
staré korunky se nehodí ohledně jejich barvy, stupně neprůsvitnosti nebo jejich tvaru ani jejich
povrchové struktury ke zbylým zubům a působí nepřirozeně.

Obrázek 1b*
nové korunky působí pomocí jejich hry světla podobné sklovině mnohem přirozeněji.

Obrázek 2a*
napodobení silně obroušených zubů vyžaduje rekonstrukci všech znaků typických pro bruxismus.

Obrázek 2b*
korunka na zubu 11 se orientuje podle přirozeného vzoru (zub 21): ostré řezací hrany, praskliny,
trhlinky, opotřebované hrany a barevné znaky typické pro daný věk.

VITA VMK Master®

Nejlepší výkon

Obrázek 3a*
korunka na zubu 22 působí ve srovnání se sousedním zubem 21 a jeho pendantem 12 jako cizí těleso.

Obrázek 3b*
nová korunka 22 se svou intenzivní základní barvou a efekty skloviny harmonicky přizpůsobí
sousedním zubům.

Obrázek 4a*
díky barvě, tvaru a povrchu lze okamžitě u zubu 22 poznat, že je to zubní náhrada.

Obrázek 4b*
iluze hloubky a živá hra barev propůjčují nové korunce 22 stejně věrné vyzařování jako její sousední
zub 21.

* Copyright Nathalie Reynaud
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Nejlepší výkon

Obrázek 5a*
sousední zuby určují vyhraněnou opacitu v závislosti na věku pro rekonstrukci.

Obrázek 5b*
díky perfektnímu napodobení opacity a fluorescence typických pro mladý zub se korunka 12
nenápadně zařadí do řady zubů.

Obrázek 6a*
při současném hlubokém působení a výrazně mladistvou opalescencí představuje světlá základní barva
sousedního zubu 21 zvláštní výzvu tohoto případu.

Obrázek 6b*
nová korunka 22 přesvědčuje přirozeným hlubokým působením, živou hrou barev a opalescencí
typickou pro příslušný věk.

VITA VMK Master®

Nejlepší výkon

Obrázek 7a*
zub 21 se svými důležitými znaky, jako jsou barva, povrch a stupeň lesku, nehodí ke svému sousednímu
zubu 11.

Obrázek 7b*
metalokeramickou korunku 21 nelze rozpoznat jako zubní náhradu, protože odráží všechny znaky
svého pravého souseda.

Obrázek 8a*
jako vzor pro ulomený zub 21 slouží zub 11 se svými zvláštními znaky: světlá základní barva, výrazně
translucentní, neporušená řezací hrana a perleťové efekty skloviny.

Obrázek 8b*
jak barevně, tak i ohledně efektů skloviny přesvědčuje korunka 21 jako kopie svého sousedního zubu se
všemi znaky - včetně perleťového efektu.

* Copyright Nathalie Reynaud

Přesný – jako Váš požadavek

VITA VMK Master®

Přesný

Vždy o vrstvu lepší!
Naši vývojáři pracují neustále na materiálech, které Vám s vynaložením minimálního úsilí umožňují maximální
výsledky. Z dobrého základu zakrývá např. náš opaker materiál konstrukce už po prvním vypálení - jedno jestli
jako prášek, pasta nebo pomocí techniky Spray-on.
Čím intuitivnější aplikace, tím více se můžete s minimálním úsilím koncentrovat na rozhodující detaily. Proto
klademe důraz na klasické standardní vrstvení. Protože s ním zažijete od prvního okamžiku všechny výhody
přesného, rychlého a přesvědčujícího zpracování.

Přehled vašich výhod
Klasické vrstvení s intuitivní manipulací
Prvotřídní materiálové vlastnosti - např. omezené smršťování, významná úspora času a trvalá
barevná stabilita
Vysoká hospodárnost a esteticky přesvědčivé výsledky

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Klasické schéma vrstev

VITA VMK Master®

Přesný

Pro výhodu vlhkosti VITA MODELLING FLUID RS
Odborníci dávají přednost VITA MODELLING FLUID RS (red solutions) nejen kvůli excelentní stabilitě a omezenému smršťování jejich vrstvení
Pomocí této vláčné konzistence keramiky udržíte vždy dostatečné množství vlhkosti na objektu. To pomáhá
vrstvení mokré do mokrého a nechává barvy během vrstvení vzájemně se prolínat. Tento způsob práce
podporuje difuzní světelné efekty, které svoje plné působení ukážou teprve po konečné úpravě.

Přehled vašich výhod
Excelentní pevnost
Omezené smršťování
Delší čas pro zpracování

VITA VMK Master®

Přesný

Pro výhodu bezpečnosti: VITA NP BOND
Skutečností je: VITA VMK Master Vám nabízí prakticky pro všechny slitiny bez obsahu drahých kovů nejvyšší
toleranci zpracování a z tohoto dobrého důvodu se úspěšně používá po celém světě. Pokud by ale kvůli kovům
ve fázi ochlazování přesto docházelo k nerovnoměrnostem STR, poskytuje Vám pasta VITA NP BOND i zde
potřebnou spolehlivost, kterou očekáváte.
Jako tlumič vyrovnává inovativní Bonder napětí související s STR a zajišťuje spolehlivé spojení mezi konstrukcí
a keramikou - kdykoli. Skutečností je: VITA VMK Master je vhodný prakticky pro všechny slitiny bez obsahu
drahých kovů.

Přehled vašich výhod
Skoro neomezená spolehlivost - i u konkrétních případů se specifickými slitinami
Jednoduché zpracování, spolehlivá soudržnost a pasta k okamžitému použití
Teplý zlatý odstín pro estetické výsledky
Otestovali jsem pro vás následující slitiny:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

Pasta VITA NP BOND pro okamžité použití

Teplý barevný odstín pro kovy

Variabilní – a proto tak všestranný

VITA VMK Master®

Variabilní

VITA VMK MASTER ® nabídka sortimentu

ESTETIKA
95 %

100 %

VITA VMK nabízí různorodý sortiment, který poskytuje komplexní nabídku sortimentu prakticky pro každé
řešení.

Pro vysoce estetické restaurace
splňuje všechna přání

Při degeneraci přirozené dásně

80 %

Pro nejsvětlejší barvy zubů

Pomocí standardní sady pokryjete
80 % každodenně požadovaných
restaurací.

ADDITIONAL
SET

GINGIVA SET

BLEACHED COLOR SET

STANDARD SET *

* STANDARD SET lze zakoupit v následujících provedeních:
• 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® Nekonečně mnoho možností

Variabilní

VITA VMK Master ® MARGIN

Díky patentovanému postupu při výrobě
hmot VITA pro gingivální okraje korunky
lze s fazetovacími keramikami pracovat
tak, jak jsou zubní technici zvyklí při práci
s umělými hmotami.

VITA VMK Master ® LUMINARY

Silně fluoreskující hmoty, k nasměrování
fluorescence z hloubky rekonstrukce.

VITA VMK Master® Nekonečně mnoho možností

Variabilní

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER

Pro vnitřní zabarvení a hloubkové efekty

VITA VMK Master ® CERVICAL

Pro zesílení hloubkového působení

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT

8 průsvitných barevných nuancí pro reprodukci
nejrůznějších stupňů transparentnosti přirozené zubní
skloviny

VITA VMK Master® Nekonečně mnoho možností

Variabilní

VITA VMK Master ® NECK

S hmotami NECK lze navíc lépe optimálně podpořit
barvy v cervikální oblasti.

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT

Perleťový lesk /
pro vytvoření opálového efektu u rekonstrukcí
mladistvých zubů a u velmi průsvitných zubů

VITA VMK Master® Nekonečně mnoho možností

Variabilní

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE

Pro barevně přesnou reprodukci ztráty měkké tkáně

VITA VMK Master ® WINDOW

Čirá hmota WINDOW

Fazetovací keramika VITA VMK je k dostání v barvách VITA
SYSTEM 3D-MASTER a VITA classical A1–D4. Je zaručena barevná
kompatibilita se všemi materiály VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITA
classical A1–D4.
Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy
zubů.

Upozornění: Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití.
Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo
zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je
produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen
tehdy, když je produkt použit v neslučitelné resp. nepřípustné kombinaci s materiály
nebo přístroji jiného výrobce a z toho vzniklé škody. VITA Modulbox není nutnou
součástí výrobku. Datum vydání tohoto informačního materiálu: 01.19
Vydáním těchto informací k používání pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost.
Aktuální verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com
Společnost VITA Zahnfabrik a následující produkty nesou značku

:
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