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VITA – perfect match.

Magistral - pentru rezultatele dumneavoastră
excelente

VITA VMK Master®

Magistral

Precizie ce vă va cuceri. Cu siguranță!
E bine de știut că prin VITA VMK Master firma VITA vă oferă o ceramică feldspatică naturală și precisă pentru
fațetare, ce garantează rezultate excelente cu toate aliajele clasice - fie că sunt turnate, frezate sau sinterizate.
Cu VMK Master aveți garanția calității controlate și stabilității coloristice absolute. La VITA, ne străduim să
atingem doar cele mai înalte standarde de producție - materialele VITA sunt realizate în aceeași fabrică ca și
renumitele chei de culori VITA classical A1–D4 și VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Convingeți-vă! Cu VITA VMK Master veți obține rezultate precise, estetice în culori strălucitoare și fiabile - în
toate situațiile!

Principalele avantaje
Prelucrare precisă și sigură, ușor de învățat
Un material care nu face compromisuri în ceea ce privește fiabilitatea și estetica.
Caracteristici de prelucrare excelente, precum proprietăți de modelare optimizate, manipulare ușoară
și contracție minimă (ceea ce permite doar un singur proces de ardere la realizarea coroanelor)
Se poate individualiza cu VITA AKZENT Plus și VITA INTERNO
Disponibil în culorile VITA SYSTEM 3D MASTER și VITA classical A1–D4

Disc crom-cobalt Zirkonzahn®

Performanță maximă - convingeți-vă

VITA VMK Master®

Performanță maximă

Cunoștințele noastre în serviciul esteticii
VITA face parte dintre pionierii de vârf ai industriei dentare. Astăzi, totalitatea inovațiilor și cunoștințelor
noastre stă la baza materialelor elaborate și a succesului clinic obținut în întreaga lume.
VITA Zahnfabrik a lansat pe piață un sistem de fațetare metalo-ceramic cu peste jumătate de secol în urmă primul de acest fel al vremii în Europa. Astăzi, în urma optimizării continue acest sistem este de o fiabilitate
de neegalat.
Astfel, VITA VMK Master permite o gamă largă de aplicații pentru îndeplinirea tuturor cerințelor ceramicii - este
individuală și are o cromatică strălucitoare.

Fluorescență naturală

Principalele avantaje
Rezultate strălucitoare datorită cromaticii convingătoare și a fluorescenței naturale
Gamă largă de aplicații, de la obiective simple la cazuri complexe cu caracteristici
individuale
Procesabilitate de calitate repetabilă, bazată pe mulți ani de experiență
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Performanță maximă

Figura 1a*
Coroanele vechi nu se mai potrivesc cu dentiția existentă: ca formă, ca nuanță, ca nivel de opacitate și
structură a suprafeței, având un aspect nenatural.

Figura 1b*
Cu un joc de lumini similar cu cel al dentinei, noile coroane au un aspect mult mai natural.

Figura 2a*
Reproducerea danturii puternic abrazate necesită reconstruirea tuturor caracteristicilor tipice
bruxismului.

Figura 2b*
Coroana de pe dintele 11 este realizată după dintele natural adiacent (dintele 21):
muchii incizale ascuțite, fisuri, fațete vestibulare abrazate, precum și efecte cromatice caracteristice
grupului de vârstă.
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Performanță maximă

Figura 3a*
Coroana de pe dintele 22 este total diferită față de dintele adiacent (dintele 21) și de cel corespondent
(dintele 12).

Figura 3b*
Noua coroană (dintele 22), cu o culoare de bază intensă și efecte de enamel se potrivește perfect cu
dintele adiacent.

Figura 4a*
Datorită culorii, formei și suprafeței lucrării, se observă imediat că dintele 22 este o restaurare.

Figura 4b*
Efectul de profunzime și jocul viu de lumini îi conferă noii coroane (dintele 22) aceeași strălucire
naturală pe care o are dintele adiacent (dintele 21).

*Drept de autor Nathalie Reynaud
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Cea mai bună performanță

Figura 5a*
Dintele adiacent este modelul pentru opacitatea deosebită a restaurării, specifică vârstei.

Figura 5b*
Datorită reproducerii perfecte a opacității și fluorescenței tipice dinților tineri, coroana de pe dintele 12
se integrează perfect în dantură.

Figura 6a*
Cu efecte de profunzime și o opalescență deosebită, culoarea de bază deschisă a dintelui adiacent 21
reprezintă o adevărată provocare în acest caz.

Figura 6b*
Noua coroană (dintele 22) impresionează prin efectele de profunzime naturală, jocul viu de culori și
opalescența tipică grupei de vârstă.
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Cea mai bună performanță

Figura 7a*
Dintele 21 nu seamănă cu dintele adiacent 11 în aspecte importante ca nuanță, suprafață sau
strălucire.

Figura 7b*
Coroana metalo-ceramică (dintele 21) nu pare a fi o restaurare, deoarece reflectă toate caracteristicile
dinților naturali adiacenți.

Figura 8a*
Dintele 11 a fost folosit ca model pentru dintele fracturat (dintele 21) datorită particularităților:
o nuanță de bază deschisă, transluciditate deosebită, muchie incizală intactă și efecte de smalț perlate.

Figura 8b*
Coroana 21 este o replică convingătoare a dintelui adiacent, atât în ceea privește culoarea,
cât și efectele de enamel, având toate caracteristicile - inclusiv efectul perlat.

Drept de autor Nathalie Reynaud

Precizia de care aveți nevoie

VITA VMK Master®

Exact

Cu fiecare strat, mai bun
Echipa noastră de dezvoltare lucrează zilnic la materiale care să permită obținerea unor rezultate maxime cu
efort minim. De exemplu, opacul nostru acoperă scheletul metalic după o singură ardere și din motive bine
întemeiate - indiferent dacă folosiți pulberea, pasta sau tehnica spray-on.
Cu cât mai intuitiv este modul de aplicare, cu atât mai bine vă puteți concentra pe detaliile critice. Noi ne
axăm pe stratificarea clasică standard, astfel puteți experimenta toate avantajele unui proces exact, rapid și
convingător de la bun început.

Principalele avantaje
Stratificare clasică pentru stratificare intuitivă
Proprietăți de primă clasă - ce asigură contracție redusă, economie semnificativă de timp și
stabilitate cromatică permanentă
Rentabilitate maximă și rezultate estetice

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Tehnică de stratificare clasică
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Exact

VITA MODELLING FLUID RS pentru păstrarea mai bună a umidității.
Experții preferă pentru stratificare VITA MODELLING FLUID RS (soluție roz) pentru stabilitatea excelentă și
contracția redusă.
Datorită consistenței fine a ceramicii, puteți menține întotdeauna nivelul potrivit de umiditate al lucrării. Acest
lucru favorizează stratificarea umedă și gradiente de trecere fine ale culorilor în timpul stratificării. Astfel se
vine în sprijinul efectelor de lumină dispersată care pot fi apreciate în totalitate doar după finisare.

Prinicipalele avantaje
Stabilitate excelentă
Contracție redusă
Timp de prelucrare prelungit
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Exact

Pentru mai multă fiabilitate: VITA NP BOND
VITA VMK MASTER oferă cea mai mare toleranță la aproape toate aliajele nenobile și se folosește cu succes în
întreaga lume. Dacă în perioada răcirii apar probleme datorate valorii CTE a metalului, cu VITA NP BOND Paste
obțineți fiabilitatea dorită.
Ca un element tampon, bondingul inovator reglează tensiunile legate de CTE și garantează o adeziune sigură
între scheletul dentar și ceramică - de fiecare dată, indiferent dacă substructura este din metal sinterizat cu
laser, frezat CAD/CAM sau turnat din aliaj nenobil.

Principalele avantaje
Fiabilitate aproape nelimitată - chiar și în cazuri individuale cu aliaje speciale
Prelucrare simplă, adeziune puternică și pastă gata de utilizare
Nuanță aurie caldă pentru rezultate estetice
Am testat următoarele aliaje pentru dumneavoastră:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbondd

VITA NP BOND Pastă gata de utilizare

Nuanțe calde pentru aliaje

Flexibil - datorită unei game largi de opțiuni

VITA VMK Master®

Flexibil

VITA VMK MASTER® conceptul sortimentelor

100 %

VITA VMK MASTER vă oferă un sortiment larg și complet cu soluții pentru majoritatea cazurilor.
Cu cât mai cuprinzătoare este trusa, cu atât mai multe sunt posibilitățile de aplicare.

Pentru restaurări de o estetică deosebită

ESTETICĂ
95 %

ADDITIONAL
SET

În cazul reproducerii gingiei naturale

80 %

Pentru cele mai deschise culori de dinți

Cu Standard Set puteți acoperi 80%
din restaurările zilnice.

GINGIVA SET

BLEACHED COLOR SET

STANDARD SET *

* Standard Set este disponibil în următoarele versiuni:
• STANDARD SET POWDER opac pulbere VITA classical A1– D4
• STANDARD SET PASTE opac pastă VITA classical A1–D4
• STANDARD SET POWDER opac pulbere VITA SYSTEM 3D-MASTER
• STANDARD SET PASTE opac pastă VITA SYSTEM 3D-MASTER
• SET 10 CULORI POWDER opac pulbere VITA SYSTEM 3D-MASTER
• SET 10 CULORI PASTE opac pastă VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA VMK Master® Opțiuni nelimitate

Flexibil

VITA VMK Master ® MARGIN

Datorită procedurii brevetate de fabricare
a materialelor VITA pentru prag ceramic,
(MARGIN), această ceramică poate fi
prelucrată intr-un mod similar cu
materialele acrilice.

VITA VMK Master ® LUMINARY

Materiale extrem de fluorescente pentru
dozarea fluorescenței restaurării.

VITA VMK Master® Opțiuni nelimitate

Flexibil

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER

Pentru colorarea din interior cu scopul de a obține efectul
de profunzime

VITA VMK Master ® CERVICAL

Pentru sporirea efectului de profunzime

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT

8 nuanțe translucide pentru redarea celei mai largi
palete de transparență a smalțului natural

VITA VMK Master® Opțiuni nelimitate

Flexibil

VITA VMK Master ® NECK

Reproducerea perfectă a nuanței în zona cervicală
poate fi susținută de materialele NECK.

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT

Strălucire sidefată /
Pentru a reda efectul de opalescență la
restaurările dinților tineri și translucizi

VITA VMK Master® Opțiuni nelimitate

Flexibil

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE

Pentru redarea fidelă a culorii
țesutului gingival.

VITA VMK Master ® WINDOW

Materiale WINDOW transparente

Ceramica de fațetare VITA VMK Master este disponibilă în
culorile VITA SYSTEM 3D-MASTER și VITA classical A1–D4.
Compatibilitatea cromatică cu toate materialele VITA SYSTEM
3D-MASTER și VITA classical A1–D4 este garantată.
Cu ajutorul sistemului VITA SYSTEM 3D-MASTER se determină
şi se reproduc cu precizie toate culorile dentare naturale.

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: 01.19
Odată 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, iar următoarele produse poartă marca
:

10287RU – 0119 (.4) S – Version (02)
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