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VITA – perfect match.

Maestria - para seus melhores resultados

VITA VMK Master®
Maestria

Precisão que você vai amar. Com toda a certeza!
Com VITA VMK Master, a VITA oferece a você um revestimento cerâmico de feldspato preciso e natural,
que garante resultados magistrais para todas as ligas clássicas - sejam fundidas, fresadas ou sinterizadas.
O VITA VMK Master proporciona no resultado uma segurança da cor absolutamente exata e de qualidade
controlada, na qual você sempre pode confiar. Pois na VITA nós estabelecemos exclusivamente os mais
altos padrões de fabricação - as massas VITA são produzidas na mesma fábrica em que as mundialmente
conhecidas escalas de cores VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Veja melhor por si mesmo: VITA VMK Master proporciona a você resultados tão precisos quanto estéticos
a qualquer momento – de forma confiável, com cores brilhantes e para todos os casos!

Suas vantagens em resumo
Preciso e seguro no processamento, assim, é rapidamente assimilável
Material com qualidade indiscutível no que se refere a segurança e estética
Características de processamento superiores, tais como melhoria da capacidade de modelagem,
facilidade de manuseio
e comportamento de retração minimizado (que permite produzir as coroas já em uma queima)
Personalizável com VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
Disponível em VITA SYSTEM 3D-MASTER e cores VITA classical A1–D4

Disco de cobalto de cromo Zirkonzahn®

O melhor – veja por si mesmo

VITA VMK Master®
O melhor dos desempenhos

Nosso conhecimento para sua estética
VITA faz parte dos pioneiros do ramo dentário. A soma dos nossos desenvolvimentos e experiências é,
hoje, a base para os melhores desempenhos dos materiais e dos sucessos clínicos - a nível mundial e sem
comprometimentos.
Há mais de meio século, a VITA Zahnfabrik já tinha um sistema de revestimento de cerâmica metálica
estabelecido no mercado – o primeiro na época em toda a Europa. Hoje, continuamos desenvolvendo este
produto ao ponto da perfeição. O resultado é uma confiabilidade do processo incomparável.

Fluorescência natural

Além disso, o VITA VMK Master permite uma gama de aplicações que preenche todos os requisitos de uma
cerâmica - individual, com alto brilho da cor e, naturalmente, de qualidade indiscutível.

Suas vantagens em resumo
Resultados de cores brilhantes por meio de um tom de cor convincente e fluorescência natural.
Amplas possibilidades de utilização, desde um objetivo simples até casos complexos de
pacientes com característica individual
Fiabilidade elevada no processo graças a muitos anos de experiência
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VITA VMK Master®
O melhor dos desempenhos

Figura 1a*
As coroas antigas não se ajustavam em termos de cores, grau de opacidade,
forma ou estrutura de superfície aos dentes restantes e não tinham efeito natural.

Figura 1b*
As novas coroas têm aparência muito mais naturais com seu brilho semelhante ao do esmalte.

Figura 2a*
A modelagem de dentes fortemente desgastada requer a reconstrução de todas características
típicas do bruxismo.

Figura 2b*
A coroa do dente 11 orienta-se de acordo com o modelo natural (dente 21):
bordas, relevos, fissuras, facetas de desgaste, bem como características de cor típicas da
antiga.

VITA VMK Master®
O melhor dos desempenhos

Figura 3a*
A coroa do dente 22, em comparação com seu dente vizinho 21 e a sua contrapartida 12,
parece um corpo estranho.

Figura 3b*
A nova coroa 22 se encaixa harmoniosamente com seus dentes vizinhos,
com a sua cor base forte e seus efeitos de esmalte.

Figura 4a*
Cor, forma e superfície da restauração do dente 22 destacam-se imediatamente como
dentadura.

Figura 4b*
A ilusão de profundidade e o jogo vibrante de luz dão à nova coroa 22 a mesma aparência
realista que o dente vizinho 21.

* Copyright Nathalie Reynaud

VITA VMK Master®
O melhor dos desempenhos

Figura 5a*
Os dentes vizinhos dão a opacidade pronunciada específica da idade para a reconstrução.

Figura 5b*
Graças à reprodução perfeita, que dá a opacidade e fluorescência típicas de um dente jovem,
a coroa 12 se encaixa perfeitamente na fileira de dentes.

Figura 6a*
Com efeito de profundidade e, ao mesmo tempo, opalescência mais jovem marcante, a cor de
base mais clara do dente vizinho 21 é o desafio particular deste caso.

Figura 6b*
A nova coroa 22 convence com seu efeito de profundidade natural, um jogo de cores vibrantes
e uma opalescência típica da idade.

VITA VMK Master®
O melhor dos desempenhos

Figura 7a*
O dente 21 não tem correspondência em características como cor, superfície e grau de brilho
com seu dente vizinho 11.

Figura 7b*
A coroa de cerâmica metálica 21 não tem aparência de dentadura, porque replica todas as
características de seus vizinhos naturais.

Figura 8a*
O modelo para o dente 21 decapado serve ao dente 11 com suas características especiais:
a cor brilhante, uma translucidez pronunciada, de ponta intacta e efeitos perolados de esmalte.

Figura 8b*
Em termos de cor e de efeitos de esmalte, a coroa 21 convence como uma cópia do seu dente
vizinho, com todas as características - incluindo o efeito perolado.

* Copyright Nathalie Reynaud

Preciso – a altura de suas exigências

VITA VMK Master®
Preciso

Sempre uma camada melhor!
Nossos desenvolvedores trabalham diariamente em materiais que proporcionam a você resultados
máximos com o mínimo de esforço. Como uma boa base, nosso Opaco, por exemplo, cobre o material de
estrutura já após apenas uma queima – seja em pó, pasta ou com a técnica de spray.
Quanto mais intuitiva a aplicação, mais é possível se concentrar nos detalhes importantes. Por isso, decidimos utilizar a estratificação padrão clássica. Pois, com ela, é possível perceber desde o primeiro momento
todas as vantagens de um processamento preciso, rápido e convincente.

Suas vantagens em resumo
Estratificação clássica para manuseio intuitivo
Características de material de primeira classe - entre elas, contração reduzida, economia de
tempo significativa e estabilidade de cor duradoura.
Resultados altamente econômicos e esteticamente convincentes

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Esquema de estratificação clássico

VITA VMK Master®
Preciso

VITA MODELLING FLUID RS para uma umidade extra
Especialistas preferem VITA MODELLING FLUID RS (red solution) não somente devido à excelente durabilidade e redução da contração de suas estratificações.
Graças à consistência lisa da cerâmica, é possível manter umidade suficiente sobre o objeto. Isto dá apoio
à aplicação molhado sobre molhado, permitindo que os materiais e cores se difundam entre si durante
a estratificação. Esta operação gera efeitos de integração difusa na luminosidade que homogeneizam a
coloração, porém só podem ser vistos após a secagem.

Suas vantagens em resumo
Excelente estabilidade
Contração reduzida
Maior tempo de processamento

VITA VMK Master®
Preciso

Para uma segurança adicional: VITA NP BOND
O fato é: VITA VMK Master oferece, em praticamente todas as ligas de metais não-preciosos, a mais alta
tolerância de processamento e é usado como uma boa base com muito sucesso em todo o mundo. Para
casos que ocorram irregularidades de CET no condicionamento de metais na fase de arrefecimento, VITA
NP BOND Paste oferece a segurança necessária que você espera.
Como um buffer, o inovador Bonder compensa as tensões relacionadas ao CET e garante uma ligação
segura entre estrutura e cerâmica - a qualquer momento. Seja em estruturas sinterizadas a partir de laser,
fresadas em CAD/CAM ou ligas de metais não-preciosos fundidas.

Suas vantagens em resumo
Segurança quase ilimitada - também em casos individuais de ligas específicas
Processamento simples, fixação confiável e pasta pronta para uso
Tom dourado quente para resultados estéticos
Nós testamos as seguintes ligas para você:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

Pasta VITA NP BOND pronta para uso

Tom de cor básica quente para metais

Variável - por isso, altamente versátil

VITA VMK Master®
Variável

Sortimento VITA VMK MASTER ®

80 %

ESTÉTICA
95 %

100 %

VITA VMK oferece uma variedade de gama, proporcionando uma abrangência para quase todas as tarefas.
Quanto melhor o sistema, maior as possibilidades de aplicações.

Para restaurações altamente estéticas,
não deixa nada a desejar

Em caso de retração das gengivas naturais

ADDITIONAL
SET

GINGIVA SET

Para os tons de dente mais claros

BLEACHED COLOR SET

Com o conjunto padrão para cobrir
80% das restaurações diárias
necessárias.

STANDARD SET *

* O STANDARD SET está disponível nas seguintes versões:
• 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® Possibilidades infinitas
Variável

VITA VMK Master ® MARGIN
O processo patenteado de fabricação
de massas de ombro da VITA permite
trabalhar a cerâmica de recobrimento da
mesma forma que os técnicos de prótese dentária conhecem dos materiais
acrílicos.

VITA VMK Master ® LUMINARY
Massas de forte fluorescência para
controle da fluorescência a partir da
profundidade da restauração.

VITA VMK Master® Possibilidades infinitas
Variável

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER
Para a coloração interna para efeitos a partir da
profundidade

VITA VMK Master ® CERVICAL
Para melhorar o efeito de profundidade

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT
8 nuances de cores translúcidas para simular diferentes transparências do esmalte do dente natural

VITA VMK Master® Possibilidades infinitas
Variável

VITA VMK Master ® NECK
As massas NECK auxiliam a realização de uma ótima
reprodução de cor também na zona cervical

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT
Brilho perolado /
Para geração de um efeito opala
de dentes mais jovens e translúcidos

VITA VMK Master® Possibilidades infinitas
Variável

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE
Para restabelecimento da cor exata da perda de
tecidos moles

VITA VMK Master ® WINDOW
Massa transparente WINDOW

A cerâmica de recobrimento VITA VMK Master está disponível
nas cores VITA SYSTEM 3D-MASTER e nas cores VITA
classical A1–D4. A compatibilidade de cores com todos os
materiais VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4
está garantida.
Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas as
cores dos dentes naturais são determinadas de forma
sistemática e reproduzidas perfeitamente.

Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de
instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio
ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar
a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer
responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos
de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso
produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do
produto. Data de publicação deste manual de instruções: 01.19
Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e vigente encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com
A VITA Zahnfabrik é certificada e os seguintes produtos levam o selo

:
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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

