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VITA – perfect match.

Sistema de cerâmica injetada VITAPM®9
Sistema de personalização ADD ON VITAVM®9

VITAPM®9 – garante um processamento eficiente
VITAPM®9 : Cerâmica injetada “All-in-One” para mais rentabilidade
VITA PM 9 (Pressable Material) é uma cerâmica injetada “All-in-One” e baseia-se
na múltipla cerâmica de recobrimento de estrutura fina VITA VM 9. VITA PM 9
possibilita restaurações de um vasto espectro de indicações. VITA VM 9 adequase tanto para técnica de injeção sem estrutura (Inlay/Onlay, facetas e coroas
anteriores) como para sobreinjeção de substruturas em dióxido de zircônio.
A compreensível gama de cores inclui três níveis de translucidez (O, T, HT)
com 10 variantes de cor.

As vantagens
•• Fabricação eficaz: o vasto espectro de indicações (técnica de injeção sem
estrutura, assim como técnica de sobreinjeção ) da VITA PM 9 possibilita uma
fabricação eficiente e confiável de variadas restaurações , com um programa
de injeção idêntico para um armazenamento eficiente ao mesmo tempo.
•• Segurança clínica: a cerâmica VITA PM 9 foi desenvolvida com base na
cerâmica de recobrimento de estrutura fina VITA VM 9 e garante, assim,
uma segurança clínica elevada.
•• Tonalidade natural: em particular, as pastilhas HT de VITA PM 9 de alta
translucidez possuem um efeito camaleão e garantem, assim, um efeito de cor
inteiramente natural.
•• Propriedades típicas dos dentes: As semelhanças às propriedades naturais
dos dentes da cerâmica VITA PM 9 são demonstradas, por exemplo, através
de superfícies homogêneas, elevada resistência à placa, assim como do
comportamento do material do esmalte.
A gama de cores
A compreensível gama de cores, com cerca de 10 variantes de cor em três níveis
de translucidez diferentes (O = Opaque, T = Translucent , HT = High Translucent),
possibilitam a fabricação de restaurações altamente estéticas.
A VITA PM 9 adequa-se ao sistema de cores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Vista geral das cores das pastilhas O-/T:
Variantes de cor
Pastilhas O

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

Pastilhas T

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

Vista geral de cores pastilhas HT:
Variantes de cor
Cores de dentina

0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P

Cores do esmalte

EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

A compatibilidade de sistemas
A VITA PM 9 pode ser incluída e injetada com todos os sistemas e fornos de
cerâmica de injeção.

VITAVM®9 ADD-ON – garante uma estética dental natural
VITAVM®9 ADD-ON : Massas de individualização para uma estética
de alto nível
Especialmente para a individualização (técnica de estratificação) sem estrutura de
restaurações de VITA PM 9, existem agora as massas de baixa fusão VITA VM 9
ADD-ON. As massas foram desenvolvidas com base na cerâmica de recobrimento
VITA VM 9. Estão disponíveis em oito diferentes nuances. Com isso, o técnico
pode reproduzir rapidamente nuances de cor individuais confiáveis e alcançar uma
estética dental de primeira classe.

As vantagens
•• Efeito da cor natural: as massas VITA VM 9 ADD-ON garantem uma translucidez
extraordinária, um comportamento de refração de luz semelhante ao do esmalte
natural do dente e uma combinação harmoniosa com a estrutura de base de
VITA PM 9 para uma tonalidade natural.
•• Segurança adesiva: as massas VITA VM 9 ADD-ON estão perfeitamente
adaptadas à cerâmica VITA PM 9 e impressionam através de uma união
por sinterização excelente e sem distorção com uma base de VITA PM 9.
Com isso, é garantida uma resistência duradoura.
•• Rentabilidade: a excelente estabilidade das camadas, o comportamento
de contração mínima e a estabilidade excelente de queima asseguram um
processamento eficaz.
•• Processamento simples: as massas VITA VM 9 ADD-ON distinguem-se por
sua estrutura homogênea e garantem um bom acabamento e polimento.

A gama de cores
Massas de esmalte/
massas transparentes

ADD1 (transparente), ADD2 (esmalte claro),
ADD3 (esmalte escuro), ADD4 (esbranquiçado transparente)

Massas translúcidas

ADD5 (translúcido amarelado),
ADD6 (translúcido alaranjado),
ADD7 (translúcido avermelhado), ADD8 (translúcido azulado)

A compatibilidade de sistemas
As massas VITA VM 9 ADD-ON foram desenvolvidas especialmente para a
individualização de restaurações de VITA PM 9 sem estrutura. As massas de
baixa fusão podem ser queimadas a 800°C em todos os fornos de cerâmica
convencionais, conforme indicado no manual de instruções.

Pigmentos VITA AKZENT Plus: Otimizado. Simplesmente Tudo.
Com 28 cores, o VITA AKZENT Plus oferece a consultórios e laboratórios um
sistema completo com diversas possibilidades para modificações de cor. Com a
VITA AKZENT Plus é possível caracterizar não apenas restaurações VITA PM 9,
como também os seus pigmentos são adequados para todos os materiais
cerâmicos dentários, independentemente do CET da restauração. Com estes
novos pigmentos fluorescentes, é possível caracterizar as as restaurações tanto
internamente, durante a estratificação, como nas suas superficies durante o glaze
Os pigmentos VITA AKZENT Plus estão disponíveis em pó e pastas prontas a
utilizar, para todos os tipos de processamento e âmbito de aplicação.
O Body Stains de cimentação e glaze existe também em Spray.

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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