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VITA – perfect match.

VITAPM®9 system tłoczenia ceramiki
VITAVM®9 ADD-ON system do indywidualizacji uzupełnień pełnoceramicznych

VITAPM®9 – gwarantuje racjonalną obróbkę
VITAPM®9 : „All-in-One“- ceramika do tłoczenia gwarancją wysokiej wydajności

VITA PM 9 (Pressable Material) jest „All-in-One“, czyli ceramiką przeznaczoną do
tłoczenia, która została stworzona na bazie drobnocząsteczkowej ceramiki licującej
VITA VM 9 i potwierdziła swoją skuteczność miliony razy. VITA PM 9 umożliwia
tworzenie wydajnych uzupełnień w bardzo szerokim zakresie. Materiał przeznaczony
jest do tłoczenia uzupełnień pełnoceramicznych bez podbudowy (wkłady, nakłady,
licówki i korony w odcinku przednim) oraz tłoczenia na podbudowy wykonane
z tlenku cyrkonu. Materiał dostępny jest w trzech stopniach przezierności (O, T, HT)
i zawiera po 10 wariantów kolorystycznych.
Korzyści
•• Racjonalne wykonawstwo: szeroki zakres zastosowania (technika tłoczenia na

podbudowy i bez podbudowy) ceramiki VITA PM 9 umożliwia wydajne i pewne
wykonywanie różnorodnych uzupełnień identycznym programem tłoczenia przy
jednoczesnej ergonomii magazynowania materiału.
•• Bezpieczeństwo kliniczne: ceramika VITA PM 9 została stworzona na bazie
drobnocząsteczkowej ceramiki licującej VITA VM 9 i gwarantuje najwyższe
bezpieczeństwo kliniczne.
•• Naturalna gra kolorów: wysoki stopień przezierności krążków VITA PM 9 HT przekonuje dzięki efektowi kameleona oraz gwarantuje naturalną prezentację kolorów.
•• Typowe właściwości naturalnego uzębienia: ceramika VITA PM 9 wykazuje bardzo
homogeniczną powierzchnię i wysoką odporność na tworzenie się płytki nazębnej
- materiał ceramiczny jest bardzo podobny do naturalnego szkliwa.

Paleta kolorów
W asortymencie znajduje się po 10 wariantów kolorystycznych w trzech różnych
stopniach przezierności (O = Opaque, T = Translucent , HT = High Translucent).
Dzięki takiej palecie kolorystycznej możliwe jest wykonywanie wysoce estetycznych
uzupełnień ceramicznych.
Ceramika VITA PM 9 jest zgodna z systemem kolorystycznym VITA SYSTEM 3DMASTER.
Asortyment kolorów krążków O-/T:
Krążki O
Krążki T

Warianty kolorystyczne
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P i 3M3P
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P i 3M3P

Asortyment kolorów krążków HT:
Kolory dentyny
Kolory szkliwa

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

Kompatybilność systemu
VITA PM 9 można stosować ze wszystkimi rodzajami mas osłaniających przeznaczonych do tej techniki oraz piecami ceramicznymi posiadającymi możliwość tłoczenia
ceramiki.

VITAVM®9 ADD-ON – gwarantuje naturalną estetykę
VITAVM®9 ADD-ON : masy przeznaczone do tworzenia indywidualnej estetyki

W celu indywidualizacji (technika nakładania warstw) uzupełnień z materiału
VITA PM 9 wykonanych bez podbudowy, dostępny jest teraz komplet mas niskoto
pliwych VITA VM 9 ADD-ON. Masy powstały na bazie sprawdzonej ceramiki licującej
VITA VM 9. Masy są dostępne w ośmiu różnorodnych odcieniach kolorystycznych.
Dzięki tym czynnikom, technik może szybko i pewnie reprodukować indywidualne
cechy kolorystyczne oraz tworzyć estetyczne uzupełnienia najwyższej jakość.

Korzyści
•• Naturalna ekspozycja kolorów: masy VITA VM 9 ADD-ON wykazują znakomitą

przezierność i gwarantują załamanie światła, które spotykamy w naturalnym
szkliwie oraz zapewniają harmonijne połączenie z ceramiczną strukturą materiału
VITA PM 9.
•• Pewne spojenie: masy VITA VM 9 ADD-ON zostały optymalnie dostosowane do
ceramiki VITA PM 9 i przekonują swoim znakomitym połączeniem ze strukturą
VITA PM 9 wolnym od naprężeń. W ten sposób użytkownik posiada gwarancję
długotrwałej wytrzymałości.
•• Wydajność: znakomita stabilność wymiarów w czasie nakładania warstw ceramiki,
minimalny skurcz i pierwszorzędna stabilność w czasie napalania gwarantują
racjonalny proces obróbki.
•• Prosta obróbka: masy VITA VM 9 ADD-ON przekonują swoją homogeniczną
strukturą i dzięki temu czynnikowi gwarantują możliwość łatwej obróbki drogą
szlifowania i polerowania.
Paleta kolorów
masy szkliwa/ masy
przezroczyste

ADD1 (przezroczyste), ADD2 (jasne szkliwo),
ADD3 (ciemne szkliwo), ADD4 (kolor białawy przezroczysty)

masy przezierne

ADD5 (żółtawy przezierny),
ADD6 (pomarańczowy przezierny),
ADD7 (czerwony przezierny), ADD8 (niebieski przezierny)

Kompatybilność systemu:
Masy VITA VM 9 ADD-ON zostały specjalnie stworzone w celu indywidualizacji
uzupełnień wykonanych z VITA PM 9 bez zastosowania podbudowy. Niskotopliwe
masy można napalać we wszystkich piecach dentystycznych znajdujących się na rynku
w temp. 800°C wg. instrukcji obróbki materiału.

Farbki VITA AKZENT Plus: optymalnie, Łatwo, wszystko.
28 kolorów VITA AKZENT Plus umożliwia gabinetom i pracowniom różnorodne formy
modyfikacji kolorystycznej. Farbkami VITA AKZENT Plus charakteryzujemy nie tylko
uzupełnienia wykonane z materiału VITA PM 9, lecz również wszystkie inne dentystyczne materiały ceramiczne, niezależnie od prezentowanego WRC. Przy pomocy nowych
farbek fluorescencyjnych można w prosty sposób charakteryzować uzupełnienia
w czasie nakładania warstw, malować powierzchnię oraz lazurować całość.
W zależności od sposobu stosowania, farbki VITA AKZENT Plus są dostępne w postaci
proszku lub pasty. Masy lazury Body Stains i Glaze są również dostępne w postaci
sprayu.

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne
kolory zębów.

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania.
Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego
stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia
przed użyciem czyprodukt jest właściwym dozastosowania w danym polu aplikacji.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu
i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są
niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami.
Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu.
Data wydania informacji: 01.19
Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność
z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest
dostępna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com
Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfik a następujące produkty noszą znak
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