VITAPM®9
Termékismertető

VITA Farbkommunikation

Kiadva: 2019.01.

VITA – perfect match.

VITAPM®9 Préskerámia rendszer
VITAVM®9 ADD-ON Individualizáló rendszer

VITAPM®9 – racionális megmunkálást biztosít
VITAPM®9 : „All-in-One“ préskerámia a gazdaságosság fokozására

VITA PM 9 (Pressable Material = Préselhető anyag) egy „All-in-One“ préskerámia,
amely a milliószorosan bevált VITA VM 9 finomszerkezetű leplező kerámián alapul.
VITA PM 9 széles indikációs területen teszi lehetővé a gazdaságos fogpótlást.
Alkalmazható vázmentes préstechnikához (inlay/onlay, veneer és frontfogkorona),
ugyanakkor cirkónium-dioxid vázakra is rápréselhető. Az áttekinthető színkínálat
három transzlucens árnyalatot (O, T, HT) tartalmaz, egyenként 10 színváltozattal.

Előnyök
•• Racionális előállítás: VITA PM 9 széles indikációs spektruma (vázmentes

préstechnika és rápréseléses eljárás) különböző fogpótlások gazdaságos és
biztonságos elkészítését teszi lehetővé azonos présprogrammal, hatékony
készletgazdálkodás mellett.
•• Klinikai biztonság: VITA PM 9 kerámiát a milliószorosan bevált VITA VM 9
finomszerkezetű kerámia alapján fejlesztették ki, garantálva ezzel a maximális
klinikai biztonságot.
•• Természetes színjáték: Különösen a kiemelkedően transzlucens VITA PM 9
HT pelletek meggyőzőek kaméleon hatásuk miatt, ami abszolút természetes
színhatást biztosít.
•• Fogra jellemző tulajdonságok: VITA PM 9 kerámiának a természetes fogra
jellemző sajátosságai például a homogén felületben, a plakkal szembeni
ellenállóképességben, valamint az anyag zománchoz hasonló viselkedésében
mutatkoznak meg.
Színkínálat
Az áttekintheő színkínálat három különböző transzlucencia fokozatban (O = opak,
T = transzlucens , HT = kiemelkedően transzlucens), egyenként 10 színváltozattal
kiemelkedő esztétikájú fogpótlások készítését teszi lehetővé.
VITA PM 9 tökéletes összhangban van a VITA SYSTEM 3D-MASTER színrendszerrel.

Színáttekintés O-/T-pelletek:
O-pelletek
T-pelletek

Színvariációk
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P és 3M3P
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P és 3M3P

Színáttekintés HT-pelletek:
Dentin színek
Zománc színek

Színvariációk
0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Rendszerkompatibilitás
VITA PM 9 anyag a kereskedelemben kapható összes beágyazó rendszerrel és
kerámia préskályával megmunkálható.

VITAVM®9 ADD-ON – természetes esztétikát biztosít
VITAVM®9 ADD-ON : Individualizáló masszák csúcsesztétikához

Az alacsony olvadáspontú VITA VM 9 ADD-ON masszákat kifejezetten a vázmentes
VITA PM 9 fogpótlások individualizálásához (rétegtechnika) szánták. A masszákat
a bevált VITA VM 9 leplező kerámia alapján fejlesztették ki. Nyolc különböző
színárnyalatban kaphatók. A fogtechnikusok így gyorsan és biztosan tudnak egyedi
színárnyalatokat kialakítani, ezáltal elsőosztályú esztétikai eredményt érnek el.

Előnyök
•• Természetes színhatás: a VITA VM 9 ADD-ON masszák kiváló transzlucenciát,

a zománchoz hasonló fénytörést és harmonikus kötést hoznak létre VITA PM 9
bázis szerkezetével, ami természetes fényjátékot biztosít.
•• Biztonságos kötés: a VITA VM 9 ADD-ON masszákat optimálisan összehangolták
a VITA PM 9 kerámiával, amit bizonyít a kitűnő, deformációmentes szinterkötés
a VITA PM 9 bázissal. Ez egyben tartós terhelhetőséget biztosít.
•• Gazdaságosság: a rétegtechnikánál megmutatkozó kiváló szilárdság, a
minimális zsugorodás és az elsőrangú égési stabilitás racionális megmunkálási
folyamatot biztosít.
•• Egyszerű feldolgozás: VITA VM 9 ADD-ON masszák szerkezete homogén, ennek
köszönhetően jól csiszolhatók és polírozhatók.

Színkínálat
Zománc-/
Transzparens masszák

ADD1 (transzparens), ADD2 (zománc, világos),
ADD3 (zománc, sötét), ADD4 (fehéres transzparens)

Transzlucens masszák

ADD5 (sárgás transzlucens),
ADD6 (narancs transzlucens),
ADD7 (vörös transzlucens), ADD8 (kék transzlucens)

Rendszerkompatibilitás
A VITA VM 9 ADD-ON masszákat kifejezetten a vázmentes VITA PM 9 fogpótlások
individualizálásához fejlesztették ki. Az alacsony olvadáspontú masszák a feldolgozási útmutatóban leírtaknak megfelelően 800°C-on, az összes kereskedelemben
kapható kerámiakályhában kiégethetők.

VITA AKZENT Plus festékek: Optimális. Egyszerű. Komplett.
A 28 színnel VITA AKZENT Plus átfogó rendszert nyújt rendelők és laborok
számára, amellyel a legkülönbözőbb színváltozatok kialakítására van lehetőség.
VITA AKZENT Plus használatával nem csak a VITA PM 9 fogpótlások
karakterizálhatók; ezek a festékek az összes fogászati kerámiához alkalmazhatók,
függetlenül a fogpótlás hőtágulási együtthatójától. Ezekkel az új fluoreszkáló
festékekkel egyszerűen végezhető a fogpótlások belső színezése rétegfelépítéskor
és a felszínen egyaránt, egyúttal finom lazúr kialakítására is alkalmasak.
A VITA AKZENT Plus festékek az előnyben részesített feldolgozási módnak és
alkalmazási területnek megfelelően por és használatra kész paszta formájában is
kaphatók. A lazúros Body Stains és Glaze anyagok spray formában is elérhetők.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamen�nyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és
tökéletesen 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:
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