VITA LUMEX® AC
Τέλεια απόδοση χρώματος. Εξαιρετική δυναμική διάδραση με το φως. Απόλυτα ακριβής επεξεργασία.

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA
Τελευταία ενημέρωση 03.20

VITA – perfect match.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το VITA LUMEX® AC είναι ένα κεραμικό σύστημα
επικάλυψης υψηλης αισθητικής ,για όλα διαδεδομένα
ολοκεραμικά υλικά υποδομής. Εντυπωσιάζει με την ιδανική
πιστότητα χρώματος, την εξαιρετική δυναμική του διάδραση
με το φως και την αξιόπιστη και αποδοτική του επεξεργασία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

VITA LUMEX® AC – ΧΡΩΜΑΤΙΚΆ ΠΙΣΤΌ, ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΌ.

Τι;

• Το σύστημα VITA LUMEX AC είναι ένα ενισχυμένο με λευκίτη υαλοκεραμικό σύστημα επικάλυψης
με καινοτομική σύνθεση υλικού για χρωματικά πιστά, ζωηρά και αξιόπιστα αποτελέσματα

Για ποιο σκοπό;

• για την επικάλυψη όλων των διαδεδομένων ολοκεραμικών υλικών σκελετών (διοξείδιο του
ζιρκονίου, υαλοκεραμικό υλικό διπυριτικού λιθίου και κεραμικό υλικό αστρίου), καθώς και για
την κατασκευή αποκαταστάσεων χωρίς σκελετό (π.χ., όψεις)

Με τι;

• Το σύστημα VITA LUMEX AC περιλαμβάνει:
• μ άζες GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE και ENAMEL, καθώς και πολυάριθμες
μάζες εφφέ (π.χ., OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE και πολλές άλλες.)
• Βέλτιστα προσαρμοσμένα στοιχεία συστήματος, όπως πινέλα, φορείς υλικού όπτησης,
μάζα εφυάλωσης κλπ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

«Το σύστημα VITA LUMEX AC παρέχει όλα όσα χρειάζομαι:
ακριβή απόδοση χρώματος, υψηλή σταθερότητα όπτησης
και σπουδαίες επιφάνειες.»

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ο οδοντοτεχνίτης Hubert Karbowiak, Poznań, Πολωνία, 08/19

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
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Πιστότητα χρώματος μίμηση της φύσης

• Αξιόπιστη αναπαραγωγή του χρώματος των δοντιών και της φυσικής διάδρασης
χρώματος και φωτός χάρη στις κεραμικές μάζες με εξαιρετική πιστότητα χρώματος
και δυναμική διάδραση με το φως

Αποδοτικότητα - ακρίβεια

• Η διαδικασία της κεραμικής επένδυσης γίνεται αποτελεσματικά και με ακρίβεια,
χάρη στις ιδανικές ιδιότητες δόμησης, την εξαιρετική σταθερότητα του σχήματος
και την καθολική εφαρμογή σε όλα τα κεραμικά υποστρώματα

Τεράστια αντοχή

• Κατασκευή ανθεκτικών αποκαταστάσεων με υψηλή αντοχή στη θραύση χάρη στην
ενισχυμένη με λευκίτη υαλοκεραμική μήτρα και στον αξιόπιστο δεσμό με το σκελετό

τε
ρά
στ

ια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΔΙΆΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΈΣ

«Το σύστημα VITA LUMEX AC διακρίνεται για την ικανοποιητική
ισορροπία ημιδιαφάνειας και χρωματικού αποτελέσματος
και εμφανίζει εντός του στόματος μια εξαιρετική διάδραση
χρώματος/φωτός χωρίς να γκριζάρει.»
Ο οδοντοτεχνίτης Marcio Breda, Vitória, Espírito Santo, Βραζιλία, 08/19

ΤΟ ΥΛΙΚΌ VITA LUMEX® AC
• ENAMEL διαθέτει φυσική ημιδιαφάνεια για βέλτιστη μετάδοση του φωτός
• Οι μάζες OPAL TRANSLUCENT διασφαλίζουν μια λαμπερή ιριδίζουσα διάδραση του φωτός
• Οι μάζες FLUO INTENSE υποστηρίζουν την απόδοση του φυσικού φθορισμού

Ημιδ

Φ θορισμός

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ιριδισμός

ιαφάνεια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΏΝ

Ακριβής χρωματική συνταγή

Απόλυτα ακριβής προσδιορισμός χρώματος

• Χάρη στις υψηλής ακρίβειας τεχνικές μεθόδους μέτρησης
επιτυγχάνεται κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή των
κεραμικών υλικών LUMEX AC πολύ υψηλή πιστότητα χρώματος.

• Με τα οπτικά και τα ψηφιακά συστήματα προσδιορισμού χρώματος
της εταιρείας VITA παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του
χρώματος των δοντιών με υψηλή ακρίβεια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

«Αυτό που κάνει μοναδικό το σύστημα
VITA LUMEX AC είναι οι ιδιότητές του
στην ακριβή απόδοση του χρώματος
σύμφωνα με το χρωματολόγιο VITA»

Απόλυτα ακριβής απόδοση χρώματος
• Οι απόλυτα ακριβείς πληροφορίες για το χρώμα των δοντιών
και η πιστότητα χρώματος των μαζών VITA LUMEX AC DENTINE
και ENAMEL καθιστούν δυνατή την αποδοτική και αξιόπιστη
απόδοση των χρωμάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο οδοντοτεχνίτης Eric Berger, Metz, Γαλλία, 08/19

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΊΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΌ VITA LUMEX® AC
• είναι είναι ένα κεραμικό υλικό για όλα τα παιχνιδίσματα της Φύσης καθιστώντας έτσι
δυνατή την κατασκευή άκρως εξατομικευμένων, ανάλογων της ηλικίας των ασθενών,
προσθετικών αποκαταστάσεων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ταστάσεις

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ς αποκα

Ο οδοντοτεχνίτης Mike Prosperino,
Monte Sant‘Angelo, Ιταλία, 08/19

ηλι κία

«Το σύστημα VITA LUMEX AC καθιστά δυνατή την
επίτευξη ιδιαίτερα καλαίσθητων, προβλέψιμων
αποτελεσμάτων και ενδείκνυται για την επικάλυψη
όλων των διαδεδομένων κεραμικών υλικών σκελετών»

ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΣΚΕΛΕΤΏΝ

Άστριος

Υαλοκεραμικό υλικό

Διοξείδιο του ζιρκονίου

ΤΟ VITA LUMEX® AC
• προσαρμόζεται ιδανικά σε όλα τα κοινά κεραμικά υποστρώματα,
χάρη στο συντελεστή θερμικής διαστολής της χρυσής τομής

ο μ ή μ ε γε θ ώ ν

Υποδειγματική, απλουστευμένη
απεικόνιση της κατανομής
μεγέθους κόκκων/μικροδομή
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«Το κεραμικό υλικό VITA LUMEX AC είναι
εξαιρετικά σταθερό και για το λόγο αυτό μπορεί
να μοντελάρεται με εξαιρετική ακρίβεια.»
Ο οδοντοτεχνίτης Jürgen Freitag, Bad Homburg,
Γερμανία, 08/19

ΤΟ VITA LUMEX® AC
• καθιστά δυνατό το υψηλής ακρίβειας μοντελάρισμα χάρη στην άριστη σταθερότητα λόγω της βέλτιστης
αλληλοσύνδεσης των κεραμικών σωματιδίων μέσω της ιδανικής κατανομής του μεγέθους τους

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΆΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΉΣ ΑΚΡΊΒΕΙΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το VITA LUMEX® AC έχει αναπτυχθεί με βάση τα
ανώτατα πρότυπα ποιότητας. Ανακαλύψτε παρακάτω
τα σημαντικότερα δεδομένα και τις αποδείξεις για τα
πολυάριθμα πλεονεκτήματα του συστήματος κεραμικής
επικάλυψης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ/ΦΩΤΟΣ
Ζωντάνια στη διαδραστικότητα του φωτός

Φάσμα ημιδιαφάνειας

ENAMEL CLEAR

ENAMEL LIGHT

ENAMEL MEDIUM ENAMEL INTENSE

ENAMEL FOG

Χρωματική ένταση

ΤΟ ΥΛΙΚΌ VITA LUMEX® AC
• παρέχει το κατάλληλο για κάθε επιθυμητό βαθμό ημιδιαφάνειας
κεραμικό υλικό χάρη στη λεπτομερώς διαρθρωμένη βαθμίδωση
των μαζών ENAMEL – από υπόλευκο αδιαφανές έως διαφανές

Αξιόπιστα αποτελέσματα όπτησης χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα σχήματος

HeraCeram Zirkonia 750

750 ºC

2η όπτηση

-10 ºC

3η όπτηση

-10 ºC

VITA LUMEX AC

4η όπτηση
720 ºC

760 ºC

730 ºC

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1η όπτηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟ ΥΛΙΚΌ VITA LUMEX® AC
• επιτυγχάνει αξιόπιστα, σταθερά ως προς το σχήμα αποτελέσματα
μέσω της ελαχιστοποίησης της συρρίκνωσης του υλικού, χάρη
στην ομοιογενή δομή του υλικού με υψηλή πυκνότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πηγή: Εσωτερική έρευνα VITA F&E, ανάλυση σταθερότητας όπτησης μετά τέσσερις
οπτήσεις με δοκίμια των προαναφερόμενων υλικών, Έκθεση 08/19, Δρ. B. Gödiker,
([1] βλ. οπισθόφυλλο ενημερωτικού φυλλαδίου)

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Άριστη αντοχή χάρη στην υψηλή αντοχή στη θραύση

Αντοχή στην κάμψη
130

Αν τ οχ ή σ τ η ν κά μ ψ η 3 σ η μ ε ί ω ν [ M Pa ]
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60
50
VITA LUMEX AC HeraCeram Zirkonia 750 Celtra Ceram
(Densply Sirona)
(VITA Zahnfabrik)
(Kulzer)

IPS e.max ceram
(Ivoclar Vivadent)

Πρότυπο ISO

Πηγή: Εσωτερική έρευνα VITA F&E, Μέτρηση αντοχής στην κάμψη 3 σημείων κατά
ISO 6872 με τα προαναφερόμενα υλικά, Έκθεση 08/19, Δρ. B. Gödiker,
([1] βλ. οπισθόφυλλο ενημερωτικού φυλλαδίου)

ΤΟ ΥΛΙΚΌ VITA LUMEX® AC
• καθιστά αναμενόμενη την ικανοποιητική κλινική αντοχή
χάρη στην εξαιρετική αντοχή στη θραύση
• επιτυγχάνει σε δοκιμές τιμές αντοχής που υπερβαίνουν σαφώς
τις απαιτήσεις των προτύπων

Αντοχή δεσμού με το διοξείδιο του ζιρκονίου (VITA YZ HT)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Βέλτιστη αντοχή χάρη στην εξαιρετική ποιότητα δεσμού

45
40

Αν τ οχ ή έ ν ω σ η ς [ M Pa ]

35
30
20
15

40,6

32,4

36,8

10

VITA LUMEX AC
(VITA Zahnfabrik)

IPS e.max ceram
(Ivoclar Vivadent)

HeraCeram Zirkonia 750
(Kulzer)

Πρότυπο ISO

Πηγή: Εσωτερική έρευνα VITA F&E, Μέτρηση αντοχής ένωσης κατά ISO 9693
(«Δοκιμή Schickerath») με τα προαναφερόμενα υλικά, Έκθεση 08/19, Δρ. B. Gödiker,
([1] βλ. οπισθόφυλλο ενημερωτικού φυλλαδίου)

ΤΟ ΥΛΙΚΌ VITA LUMEX® AC
• έχει εξαιρετικά σταθερή ένωση με τα κεραμικά υλικά των σκελετών χάρη
στον ιδανικά προσαρμοσμένο συντελεστή θερμικής διαστολής (WAK)
• επιτυγχάνει σε δοκιμές τιμές αντοχής δεσμού που υπερβαίνουν σαφώς
τις απαιτήσεις των προτύπων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

0

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

5

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Το κεραμικό υλικό επικάλυψης VITA LUMEX® AC διατίθεται
σε πολλά χρώματα και παραλλαγές. Επιπλέον διατίθενται
πολυάριθμα, ιδανικά προσαρμοσμένα στοιχεία συστήματος.
Γνωρίστε τώρα ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων υλικών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΜΑΖΏΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΆΤΩΝ
Επισκόπηση προγράμματος VITA LUMEX® AC
Βασικές μάζες

GINGIVA

OPAQUE

pale-papilla

grapefruit

deep-red

light-rose

rosewood

dark-red

nectarine

purple

opaque-0

opaque-3

opaque-1

opaque-4

opaque-2

opaque-5

Για την αποκατάσταση
της ουλικής περιοχής

Για συγκάλυψη
των σκελετών**

VITA classical A1–D4

OPAQUE
DENTINE

Για αναπαραγωγή του βασικού
χρώματος σε περιπτώσεις με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

VITA SYSTEM 3D-MASTER*
0M1

0M2

0M3

1M1

1M2

2L1.5

2L2.5

2M1

2M2

2M3

2R1.5

2R2.5

3L1.5

3L2.5

3M1

3M2

3M3

3R1.5

3R2.5

4L1.5

4L2.5

4M1

4M2

4M3

4R1.5

4R2.5

5M1

5M2

5M3

VITA classical A1–D4

DENTINE

ENAMEL

Για την απόδοση
του βασικού χρώματος στην
περιοχή του αυχένα/σώματος

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

VITA SYSTEM 3D-MASTER*
0M1

0M2

0M3

1M1

1M2

2L1.5

2L2.5

2M1

2M2

2M3

2R1.5

2R2.5

3L1.5

3L2.5

3M1

3M2

3M3

3R1.5

3R2.5

4L1.5

4L2.5

4M1

4M2

4M3

4R1.5

4R2.5

5M1

5M2

5M3

Για την αναπαραγωγή του
παιχνιδιού χρώματος και φωτός
στην αδαμαντίνη του δοντιού

light

clear

medium

fog

intense

*) Τα χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER θα διατίθενται από το καλοκαίρι του 2020
**) Οι μάζες OPAQUE θα διατίθενται από το φθινόπωρο του 2020

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΜΑΖΏΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΆΤΩΝ
Επισκόπηση προγράμματος VITA LUMEX® AC
Επιφανειακές/πρόσθετες μάζες DENTINE

DENTINE
MODIFIER

Για την αναπαραγωγή
εφέ στην περιοχή του
αυχένα/της οδοντίνης

cloudy-white

copper

caramel

brown

honey
ivory

CHROMA
INTENSE

Για την ενίσχυση του
χρωματικού αποτελέσματος
στην περιοχή του αυχένα

almond
hazelnut

FLUO
INTENSE

Για τον έλεγχο του
φθορισμού από το βάθος

arctic-white

sand

cream

sesame

cappuccino

MAMELON

Για την αποκατάσταση
επαρμάτων οδοντίνης

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

saffron
honey-melon

straw-yellow

MARGIN

Για μικρές διορθώσεις
στις περιοχές των ορίων**

corn-yellow

Επιφανειακές/πρόσθετες μάζες ENAMEL

TRANSLUCENT

Για την απόδοση
χρωματικών εφέ
στην περιοχή της αδαμαντίνης

smoky-white

sunlight

deep-blue

light-blonde

sun-intense

foggy-grey

misty-rose

waterdrop

opal-neutral

Για την απόδοση
εφέ ιριδισμού

opal-sky
opal-azure
shell

PEARL

Για την απόδοση
περλέ εφέ

neutral

CORRECTIVE

Για διορθώσεις μετά
την όπτηση στίλβωσης

** Οι μάζες MARGIN θα διατίθενται από το φθινόπωρο του 2020

desert

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

OPAL
TRANSLUCENT

ΓΚΆΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Βασικές σειρές προϊόντων VITA LUMEX® AC

STANDARD KIT

Για τη βασική επικάλυψη

Για επικαλύψεις Cut-back
και μικροεπικαλύψεις

Για την εξατομικευμένη επικάλυψη

Περιεχόμενο:
• 8 x TRANSLUCENT
• 3 x CHROMA INTENSE
• 5 x FLUO INTENSE
• 5 x DENTINE MODIFIER
• 3 x OPAL TRANSLUCENT
• 2 x MAMELON, 1 x PEARL
• Παρελκόμενα:
υγρό μοντελαρίσματος,
μάζα εφυάλωσης + υγρό

Περιεχόμενο:
• 16 x OPAQUE DENTINE
• 16 x DENTINE
• 5 x ENAMEL
• 2 x CORRECTIVE
• Παρελκόμενα:
υγρό μοντελαρίσματος,
μάζα εφυάλωσης + υγρό,
πινέλο, φορέας υλικού όπτησης
Επισκόπηση γκάμας προϊόντων VITA LUMEX® AC

CUT-BACK KIT

EXPERT KIT

Περιεχόμενο:
• 5 x ENAMEL
• 8 x TRANSLUCENT
• 3 x OPAL TRANSLUCENT
• 2 x CORRECTIVE

Ειδικές σειρές προϊόντων VITA LUMEX® AC
GINGIVA KIT

Για την αποκατάσταση της ουλικής περιοχής

Περιεχόμενο:
• 8 x GINGIVA

Εναρκτήριες σειρές προϊόντων VITA LUMEX® AC
STARTER KIT

Για την αρχική χρήση

Περιεχόμενο:
• 4 x OPAQUE DENTINE
• 4 x DENTINE
• 4 x ENAMEL
• 3 x TRANSLUCENT
• 2 x OPAL TRANSLUCENT
• 3 x FLUO INTENSE
• 1 x PEARL
• 2 x CORRECTIVE
• Παρελκόμενα: υγρό μοντελαρίσματος,
μάζα εφυάλωσης + υγρό,
πινέλο, φορέας υλικού όπτησης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

BRUSH SET

POLISHING SET

FIRING TRAY

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

VITA VACUMAT 6000 M

VITA AKZENT PLUS
STAIN & GLAZE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

MODELLING LIQUID

ΙΔΑΝΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Προσδιορισμός
χρώματος

Κατασκευή
σκελετού

Επικάλυψη

Χαρακτηρισμός
Εφυάλωση

Διαδικασία όπτησης

• Για τον ψηφιακό προσδιορισμό του χρώματος χρησιμοποιήστε
τη συσκευή VITA Easyshade V και για το συμβατικό
προσδιορισμό χρώματος ένα χρωματολόγιο VITA.

• Κατασκευάστε σκελετούς με την τεχνική CAD/CAM από
διοξείδιο του ζιρκονίου VITA YZ SOLUTIONS και κεραμικό
υλικό αστρίου VITABLOCS ή με πρεσαριστή τεχνική από
κεραμικό υλικό διπυριτικού λιθίου VITA AMBRIA.
• Επικαλύψτε όλα τα διαδεδομένα κεραμικά υλικά σκελετών
με το εξαιρετικά καλαίσθητο κεραμικό υλικό επικάλυψης
VITA LUMEX AC.

• Χαρακτηρίστε και εφυαλώστε τις αποκαταστάσεις με τα χρώματα
μακιγιάζ/τις μάζες εφυάλωσης VITA AKZENT PLUS.

• Χρησιμοποιήστε για οπτήσεις επικάλυψης και χρωμάτων
μακιγιάζ τη μονάδα όπτησης VITA VACUMAT 6000 M.

Στίλβωση

• Στιλβώστε τις αποκαταστάσεις με το συνιστώμενο
σετ στίλβωσης διαμαντιού VITA Karat.

Στερέωση

• Συγκολλήστε την επικαλυμένη με VITA LUMEX AC
αποκατάσταση με την πλήρως συγκολλητική ή με την
αυτοσυγκολλούμενη VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΑΣ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΊΣΤΩΣ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΒΟΉΘΕΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα και την επεξεργασία παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα
www.vita-zahnfabrik.com

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline,
υποστήριξη πωλήσεων
Για την καταγραφή παραγγελιών και για ερωτήματα σχετικά
με την παράδοση,τα στοιχεία προϊόντων και διαφημιστικά
υλικά είναι στη διάθεσή σας ο κύριος Carmen Holsten και η
ομάδα του, της εσωτερικής υπηρεσίας πωλήσεων.

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline
για τεχνικά ζητήματα
Για τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τις
λύσεις προϊόντων VITA μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον τεχνικό σύμβουλο της εταιρείας μας,
τον κύριο Ralf Mehlin ή τον κύριο Daniel Schneider.

Τηλέφνο +49 (0) 7761 / 56 28 84
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 22 99
8.00 έως 17.00 CET
Ε-mail info@vita-zahnfabrik.com

Τηλέφωνο +49 (0) 7761 / 56 22 22
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 έως 17.00 CET
Ε-mail info@vita-zahnfabrik.com

VITA VENEERING & STAINING SOLUTIONS –
Για ζωηρή διάδραση χρώματος και φωτός σε όλες τις πλευρές της Φύσης.

VENEERING
POLYMER

POLYMER
STAINS

VENEERING
& STAINING
SOLUTIONS

CERAMIC
STAINS

VENEERING
CERAMIC

ALL CERAMIC (AC)

VITA LUMEX® AC: Άριστη απόδοση των
χρωμάτων. Εξαιρετική δυναμική διάδραση
με το φως. Απόλυτα ακριβής επεξεργασία.
Το κεραμικό υλικό επικάλυψης για όλα τα διαδεδομένα κεραμικά
υλικά σκελετών διακρίνεται για την τέλεια απόδοση των χρωμάτων,
την εξαιρετική δυναμική διάδραση με το φως και την απόλυτα
ακριβή επεξεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα VITA LUMEX AC
παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.vita-zahnfabrik.com/lumex
Στοιχεία αναφοράς
1. Εσωτερικές μελέτες, VITA F&E:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Γερμανία
Δρ. Berit Gödiker, Υπεύθυνη προγράμματος VITA F&E, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen
Για αναλυτικά δεδομένα δοκιμών, ανατρέξτε στην τεχνική-επιστημονική τεκμηρίωση
VITA LUMEX AC.
Λήψη στη σελίδα via www.vita-zahnfabrik.com/lumex

Λάβετε υπόψη: τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
τις πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν
από τον αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται
να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής
προτού το χρησιμοποιήσει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν
υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και
συσκευές τρίτων κατασκευαστών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών.
Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό του προϊόντος.
Έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης: 03.20
Με την έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης καταργούνται όλες οι
προηγούμενες εκδόσεις. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση παρέχεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.vita-zahnfabrik.com
Η VITA Zahnfabrik έχει πιστοποιηθεί και τα παρακάτω προϊόντα φέρουν το σήμα
:

Τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο προϊόντα/συστήματα άλλων κατασκευαστών είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα των εκάστοτε κατασκευαστών.

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
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