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VITA – perfect match.

Mesterszint – a tökéletes eredményért

VITA VMK Master®

Mesterszint

Precizitás, amit kedvelni fog. Egész biztosan!
Jó tudni, hogy VITA a VITA VMK Master termékkel olyan precíz és természetes földpát leplezőkerámiát kínál
Önnek, amely tökéletes eredményt biztosít minden klasszikus ötvözet esetében – legyen szó öntött, frézelt
vagy szinterezett anyagról.
Ennek következtében VITA VMK Master tökéletesen pontos, megbízható színeket garantál Önnek,
méghozzá ellenőrzött minőségben, amelyre mindig számíthat. Mert mi a VITÁ-nál kizárólag a legmagasabb gyártási szabványokra összpontosítunk – a VITA masszákat ugyanabban a gyárban állítjuk elő,
mint a viágszerte jól ismert VITA classical A1–D4 színskálát és a VITA SYSTEM 3D-MASTER színskálát.
Legjobb, ha személyesen győződik meg róla: VITA VMK Master nem csak precíz, de mindig esztétikus eredményt biztosít Önnek – megbízható, ragyogó színek minden esetben!

Előnyök dióhéjban
Feldolgozása precíz és biztonságos, így gyorsan elsajátítható
Megbízhatóság és esztétika terén nem igényel kompromisszumot
Kiváló feldolgozási jellemzők, mint pl. továbbfejlesztett modellezhetőség, egyszerű
munkavégzés és minimális zsugorodás (ami már egyetlen kiégetéssel lehetővé teszi a koronák
készítését)
Individualizálható VITA AKZENT Plus és VITA INTERNO anyagokkal
Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A1–D4 színekben

Cirkon fog - króm-kobalt korong

Csúcsteljesítmény – győződjön meg róla!

VITA VMK Master®

Csúcsteljesítmény

Tudásunk az esztétika szolgálatában
VITA a fogászati szakma úttörői közé tartozik. Fejlesztéseink és tapasztalatank összessége képezi az anyagtechnológiai csúcsteljesítmények és a klinikai sikerek alapját – az egész világon, kompromisszumok nélkül.
Fémkerámiai leplező rendszerével VITA Zahnfabrik már több mint egy fél évszázaddal ezelőtt megjelent a
piacon – akkoriban elsőként egész Európában. Ezt a kínálatot mára további fejlesztésekkel tökéletesítettük.
Ennek eredménye az az egyedülálló folyamatbiztonság, ami páratlan a maga nemében.
VITA VMK Master olyan használatra kész termék, amely a kerámiával szemben támasztott minden követelménynek megfelel – egyéni, színe ragyogó, és természetesen mindig mentes a kompromisszumoktól.

Természetes fluoreszcencia

Előnyök dióhéjban
Ragyogó színeredmény a meggyőző telítettség és a természetes fluoreszcencia révén
Széleskörűen alkalmazható az egyszerű megoldásoktól kezdve egészen az egyedi karakterisztikát
felmutató komplex esetekig
Kiemelkedő folyamatbiztonság, hála a sokéves tapasztalatoknak
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VITA VMK Master®

Csúcsteljesítmény

Kép 1a*
A régi koronák sem színüket, opacitásuk mértékét és formájukat tekintve, sem pedig felületi szerkezetük
szempontjából nem illenek a maradék fogazathoz, és természetellenesnek hatnak.

Kép 1b*
Az új koronák a zománchoz hasonló fényjátékukkal lényegesen természetesebbek.

Kép 2a*
Az erősen abradált fogak leutánzása megköveteli a bruxizmusra jellemző összes jellegzetesség
helyreállítását.

Kép 2b*
A 11-es fogon lévő korona a természetes mintát követi (21-es fog):
éles metszőélek, repedések, hasadások, csiszolási fazetták, valamint az életkorra jellemző színbeli
jellemzők.

VITA VMK Master®

Csúcsteljesítmény

Kép 3a*
A 22-es fog koronája a szomszédos 21-es és az átellenben lévő 12-es foggal összevetve idegen testként hat.

Kép 3b*
Az új 22-es korona erőteljes alapszínével és zománc-effektjeivel harmonikusan illeszkedik a szomszédos
fogakhoz.

Kép 4a*
Az ellátás színe, formája és felszíne miatt a 22-es fogról azonnal lerí, hogy fogpótlás.

Kép 4b*
A mélység illúziója és az élénk színjáték ugyanazt a kisugárzást kölcsönzi az új, 22-es koronának, mint
az a szomszédos 21-es fognál megfigyelhető.

* Copyright Nathalie Reynaud

VITA VMK Master®

Csúcsteljesítmény

Kép 5a*
A helyreállításhoz a szomszédos fogak határozzák meg az életkorra jellemző, jellegzetes opacitást.

Kép 5b*
A fiatal fogra jellemző opacitás és fluoreszcencia tökéletes leképezésének köszönhetően a 12-es korona
észrevétlenül illeszkedik a fogsorba.

Kép 6a*
Ennél az esetnél a különleges kihívást a mélységi hatás és a fiatalos opaleszcencia egyidejű megléte
mellett a szomszédos 21-es fog világos alapszíne jelenti.

Kép 6b*
Az új 22-es koronát a természetes mélységi hatás, az élénk színjáték, valamint az életkorra jellemző
opaleszcencia teszi meggyőzővé.

VITA VMK Master®

Csúcsteljesítmény

Kép 7a*
A 21-es fog színét, felületét és fényességi szintjét tekintve nem harmonizál a szomszédos 11-es foggal.

Kép 7b*
A 21-es fémkerámia-korona nem tűnik fogpótlásnak, mivel természetes szomszédjának minden
jellegzetességét visszatükrözi.

Kép 8a*
A letört 21-es fog számára a 11-es fog szolgál mintaként, annak minden sajátosságával: világos
alapszín, erőteljesen transzlucens, sértetlen metszőél és gyöngyházszerű zomán-effektek.

Kép 8b*
A 21-es korona színe és zománceffektjei tekintetében egyaránt meggyőző másolata a szomszédos
fognak, felmutatva annak minden jellegzetességét – beleértve a gyöngyház-hatást.

* Copyright Nathalie Reynaud

Precíz – az Ön igényének megfelelően

VITA VMK Master®

Precíz

Minden réteggel jobb!
Fejlesztőink nap mint nap olyan anyagokon dolgoznak, amelyek minimális ráfordítással a maximális eredményt biztosítják Önnek. Nem véletlen, hogy opaker anyagunk pl. már egyetlen kiégetés után elfedi a vázanyagot – akár porral, pasztával vagy szórásos technikával dolgozik.
Minél intuitívabb a felhasználás, annál inkább tud a döntő jelentőségű részletekre koncentrálni. Ezért helyezzük a hangsúlyt a klasszikus standard-rétegezésre. Ezzel ugyanis már az első pillanattól kezdve élvezheti egy
precíz, gyors és meggyőző munkafolyamat minden előnyét.

Előnyök dióhéjban
Klasszikus rétegezés intuitív munkavégzéssel
Elsőosztályú anyagjellemzők – ami pl. csökkentett zsugorodást, jelentős időmegtakarítást és
tartós színstabilitást biztosít
Kiemelkedő hatékonyság és esztétikailag meggyőző eredmények

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Klasszikus rétegséma

VITA VMK Master®

Precíz

A fokozottabb nedvesítéshez: VITA MODELLING FLUID RS
A szakértők a rétegezéshez nem csak kiváló stabilitása és csökkentett zsugorodása miatt részesítik előnyben a
VITA MODELLING FLUID RS (red solution) folyadékot.
A kerámia selymes konzisztenciájának köszönhetően mindig biztosítható a megfelelő mértékű nedvesség. Ez
eleget tesz a nedves a nedvesen rétegezési eljárásnak, és lehetővé teszi a színek összekeveredését rétegezéskor. Ez az eljárás tehát olyan diffúz fényhatás létrejöttét segíti elő, amely csak az elkészült munkán mutatkozik
meg teljes valójában.

Előnyök dióhéjban
Kiváló stabilitás
Csökkentett zsugorodás
Hosszabb feldolgozási idő

VITA VMK Master®

Precíz

A fokozottabb biztonságért: VITA NP BOND
Tény, hogy VITA VMK Master maximális megmunkálási tűrést mutat majdnem minden nemesfémmentes
ötvözettel szemben, és nem véletlenül alkalmazzák sikerrel világszerte. Ha az adott fémtől függően a lehűtési
fázisban mégis hőtágulási egyenetlenségek keletkeznének, akkor VITA NP BOND paszta nyújtja Önnek azt a
biztonságot, amire szüksége van.
Ez az innovatív bond anyag pufferként egyenlíti ki a hőtágulási együttható miatti feszültségeket, biztosítva
ezzel a biztos kötést váz és kerámia között - minden esetben. Lehet szó akár lézerrel szinterelt, CAD/CAM-mel
frézelt vagy öntött, nemesfémmentes ötvözetekből készült vázról.

Előnyök dióhéjban
Szinte korlátlan biztonság – még ötvözetspecifikus egyedi esetekben is
Egyszerű feldolgozás, megbízható tapadókötés és használatra kész paszta
Meleg aranyszín a megfelelő esztétikai eredmény érdekében
A következő ötvözeteket teszteltük az Ön számára:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

Használatra kész VITA NP BOND paszta

Meleg alapszín fémekhez

Változó – ezért olyan sokoldalú

VITA VMK Master®

Változó

VITA VMK MASTER® Szortimentfelépítés

80 %

ESZTÉTIKA
95 %

100 %

VITA VMK olyan gazdag szortimentben áll az Ön rendelkezésére, hogy szinte minden megoldandó feladathoz
átfogó kínálatot talál. Hiszen minél jobb a rendszer, annál szélesebb körben alkalmazható.

Kiemelkedően esztétikus fogpótlásokhoz,
minden kívánság valóra válik

A természetes fogíny elsorvadása esetén

ADDITIONAL
SET

GINGIVA SET

A legvilágosabb fogszínekhez

BLEACHED COLOR SET

A STANDARD SET segítségével
a fogpótlások iránti napi igény
80 %-a lefedhető.

STANDARD SET *

* A STANDARD SET az alábbi kivitelekben kapható:
• 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® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master ® MARGIN

A VITA vállmasszák szabadalmaztatott
gyártási eljárásának köszönhetően a
leplező kerámia oly módon dolgozható
fel, mint azt a fogtechnikusok a
műanyagok feldolgozásánál már megismerték.

VITA VMK Master ® LUMINARY

Erősen fluoreszcens masszák, a fogpótlás
mélységi fluoreszcenciájának fokozására.

VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER

Mélységi effektek belső színkialakításához

VITA VMK Master ® CERVICAL

Mélységhatás erősítéséhez

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT

8 transzlucens színárnyalat a természetes fogzománc
legkülönbözőbb transzparenciáinak leutánzására

VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master ® NECK

A NECK masszákkal még tovább fokozható
az optimális színhelyreállítás a cervikális
régióban.

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT

Gyöngyházszínű felszini csillogás /
a fiatalos és transzlucens fogak
opálhatásának létrehozásához

VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE

A lágyszövet-veszteség színében pontos
helyreállításához

VITA VMK Master ® WINDOW

Átlátszó WINDOW massza

A VITA VMK Master leplezőkerámia VITA SYSTEM 3D-MASTER
és VITA classical A1-D4 színekben kapható. Valamennyi
VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A1–D4 anyaggal
biztosított a színkompatibilitás.
Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi
természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes
egészében reprodukálható.

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni.
Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy
feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt
ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja,
ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel
együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező
eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2019.01
Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti.
A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a

jelzést:

10287U – 0119 (.2) S – Version (02)

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

