VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Resultados brilhantes e fiéis à cor. Sempre.

VITA Farbkommunikation
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VITA – perfect match.

CONCEITO E VANTAGENS
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS é um sistema de
prensagem altamente estético para resultados vibrantes
e naturais. Além de uma ótima fidelidade à cor e
excelente dinâmica de luz, a cerâmica de prensagem
se destaca por seu processamento eficiente.

CONCEITO E VANTAGENS
SISTEMAS E COMPONENTES

VITA AMBRIA –
Brilhante. Fiel à cor Adequação perfeita.

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – NATURAL, FIEL À COR, DE CONFIANÇA

VITA AMBRIA –
Sistema de prensagem
para resultados estéticos
e duradouros.

O quê?

• Sistema cerâmico de prensagem de dissilicato de lítio reforçado com dióxido de zircônio
para resultados altamente estéticos e duradouros por meio de processamento eficiente

Para quê?

• Para a produção de reconstruções delicadas, como facetas, inlays/onlays, bem como
coroas totais/parciais e pontes de três elementos altamente estéticas até o 2.° pré-molar

Com o quê?

• O sistema cerâmico de prensagem compreende pastilhas de cerâmica de prensagem em
dois níveis de translucidez (T/HT) e dois tamanhos (S, L), sistema de mufla, massa de
revestimento e líquido, bem como êmbulos de prensagem

SISTEMAS E COMPONENTES

CONCEITO E VANTAGENS

O SISTEMA DE PRENSAGEM COM COMPONENTES ADEQUADOS

VITA AMBRIA®
• Para um processamento consistentemente eficiente e confiável,
existem componentes de sistema perfeitamente compatíveis para cada etapa,
desde a integração do sistema, passando pela prensagem até o recobrimento.

CONCEITO E VANTAGENS

DETERMINAÇÃO DA COR
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VITA AMBRIA –
Eficiência com sistema.
*) Etapa opcional do processo: não é necessária para restaurações monolíticas.
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VITA AMBRIA –
Esteticamente fascinante,
de confiança e adequação
perfeita.

Brilhante

• Reprodução brilhante e multifacetada do jogo de cor e luz graças ao material
e sua transluscência, opalescência e fluorescência próximas ao natural.

Fiel à cor

• Reproduza as cores dos dentes de forma confiável graças às pastilhas de prensagem com
excelente fidelidade de cores e componentes de sistema perfeitamente harmonizados

Eficiente

• Alcance de maneira eficiente, resultados de prensagem sob medida através de camada
de reação minimizada graças à harmonização ideal do material e à massa de revestimento

Duradouro

• Restaurações altamente duradouras graças à cerâmica de dissilicato de lítio reforçada
com dióxido de zircônio de altíssima resistência (> 550 MPa)

SISTEMAS E COMPONENTES
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CONCEITO E VANTAGENS
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EXCELENTE DINÂMICA DE LUZ PARA RESTAURAÇÕES ALTAMENTE ESTÉTICAS

VITA AMBRIA –
Para um jogo de cores e
luz multifacetado.

VITA AMBRIA®
• conta com uma translucidez natural para a melhor transmissão de luz
• possui opalescência integrada para um jogo de cores brilhante
• proporciona uma autofluorescência próxima ao natural para um excelente jogo de luz
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REPRODUÇÃO CONFIÁVEL E EFICIENTE DAS CORES DOS DENTES

VITA AMBRIA – perfect match.
Reprodução de cor confiável
graças às pastilhas de prensagem
com a melhor confiabilidade de cor.

Receita de cor precisa

Determinação precisa da cor

• Graças aos métodos metrológicos de alta precisão,
uma fidelidade de cores muito alta é alcançada durante o
desenvolvimento e a produção das pastilhas de prensagem
VITA AMBRIA.

• Com os sistemas de determinação de cores visual e digital da
VITA Zahnfabrik, é possível determinar as cores dos dentes
com alta precisão.

CONCEITO E VANTAGENS

• Informações precisas sobre a cor dos dentes e pastilhas de
prensagem altamente fiéis às cores permitem a reprodução
de cores eficiente e confiável.

SISTEMAS E COMPONENTES

Reprodução precisa da cor

RESULTADOS PERFEITAMENTE ADEQUADOS E EFICIENTES

Cerâmica de prensagem VITA AMBRIA

VITA AMBRIA®
• Possibilita resultados de prensagem de adequação perfeita por meio
de uma camada de reação minimizada, pois o material e a massa de
revestimento são harmonizados de maneira ideal
• Permite uma finalização eficiente, uma vez que a camada de reação
mínima pode ser decapada com rapidez e facilidade sem necessidade
de tratamento posterior com banho de ácido

CONCEITO E VANTAGENS
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SISTEMAS E COMPONENTES

Massa de revestimento e líquido VITA AMBRIA

ESTABILIDADE E POLIBILIDADE EXCEPCIONAIS
1. Resistência altíssima para uma estabilidade excelente

Resistência biaxial

Resistência biaxial [MPa]
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VITA AMBRIA
após a prensagem

VITA AMBRIA
após a queima de tempra

IPS e.max Press*

Valor padrão de acordo com a norma DIN EN ISO 6872
Fonte: Pesquisa interna, VITA P&D, Medição da resistência biaxial do materiais mencionados em correspondência
à norma ISO 6872 (com geometria de ensaio modificada), (Gödiker, 1/2019, [1] consulte o verso do folheto)
*) Nível de resistência após o processo de prensagem. Uma queima de tempra não é especificada pelo fabricante.

VITA AMBRIA®
• Graças à sua altíssima resistência, é possível contar com uma excelente
estabilidade clínica a longo prazo
• Alcança com uma força biaxial de, em média, > 550 MPa (após a queima
de tempra) um nível de resistência acima dos requisitos padrão

1. Processamento com diamante
Superfície após o tratamento
com fresa diamantada

CONCEITO E VANTAGENS

2. Polibilidade eficiente para um excelente brilho

2. Polimento grosso
Superfície após o tratamento
com polidor grosso

3. Polimento fino
Superfície após o tratamento
com polidor fino

VITA AMBRIA –
Obtenção de alto brilho
com rapidez e eficiência.

VITA AMBRIA®
• Graças a uma microestrutura homogênea, permite um polimento
altamente eficiente com alto brilho
• Apresenta superfícies homogêneas e lisas, sem defeitos, após três
etapas de tratamento (tratamento de diamante, polimento grosso e fino)

SISTEMAS E COMPONENTES

Fonte: Pesquisa interna, VITA P&D,
Imagens MEV da superfície tratada
da amostra de VITA AMBRIA, imagem
aumentada 1.000 vezes (Gödiker,
8/2019 [1], consulte o verso do folheto)

SISTEMA E COMPONENTES
As pastilhas de prensagem VITA AMBRIA® estão
disponíveis em diferentes variantes e cores. Além
disso, conta com inúmeros componentes de sistema
harmonizados entre si. Conheça agora mesmo a gama
completa de materiais disponíveis.

SISTEMAS E COMPONENTES

CONCEITO E VANTAGENS

RESUMO DAS VARIANTES, GEOMETRIAS E CORES

Pastilhas de prensagem VITA AMBRIA
para facetas elegantes, coroas estéticas totais/parciais e pontes de três elementos até o 2.º pré-molar

VITA AMBRIA Variantes/Cores

NívelTransluzenz
de translucidez

Chroma

Dimensão
Geometrie
Pastilhas de prensagem
•S
•L

• Translucent T
• High Translucent HT

• mono-chromatic

VITA classical A1–D4/Bleached Shades
Cores
Translucent
High Translucent

0M1

0M3

A1

A2

A3

B1

B2

C2

D2

Massa de revestimento/Líquido
Massa de revestimento e líquido idealmente harmonizados
para as pastilhas de prensagem VITA AMBRIA, à base de fosfato e com
capacidade de velocidade para um controle de expansão e fluidez exatos.
VITA AMBRIA INVEST
• VITA AMBRIA INVEST P: disponível como pacote de 50 x 100 g
• VITA AMBRIA INVEST F: disponível como frasco de 1 litro

Sistema de mufla
Anel e base de mufla transparentes em forma de cone,
para colocação e remoção fácil de objetos; adequado
para todas as unidades de prensagem convencionais.
• VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM: disponível como sistema
de mufla de 100 g e 200 g

CONCEITO E VANTAGENS

COMPONENTES DE PRENSAGEM HARMONIZADOS

Êmbolo de prensagem
Êmbulo de prensagem descartável para um manuseio fácil,
sem jateamento e pré-aquecimento demorados.
• VITA AMBRIA PLUNGER: disponível como pacote de 50 unidade
(diâmetro de 13 mm)

Incluir
VITA AMBRIA INVEST P +  F
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

Prensagem
VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PLUNGER

Pigmentar/Aplicar glaze
VITA AKZENT PLUS.

Recobrir
VITA LUMEX AC

Polir
Instrumentos de polimento
VITA SUPRINITY

SISTEMAS E COMPONENTES

COMPONENTES DE SISTEMA DISPONÍVEIS

AS MELHORES SOLUÇÕES NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Determinação da cor

Modelagem

Incluir

• Para determinação digital da cor, use VITA Easyshade V,
e para a determinação visual da cor, use uma
Escala de cor VITA.

• Para modelagem, use uma cera de modelagem
ou de fresagem combustível e livre de resíduos.

• Para o revestimento, use as massas de revestimento
harmonizadas VITA AMBRIA INVEST P + F, bem como
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM.

Prensagem

• Para a prensagem, use pellets VITA AMBRIA,
a unidade de queima combinada VITA VACUMAT 6000 MP,
bem como o êmbulo de prensagem descartável
VITA AMBRIA PLUNGER.

Recobrimento*

• Recubra as suas reconstruções com a cerâmica de recobrimento
VITA LUMEX AC, perfeitamente harmonizada para a
VITA AMBRIA.

Aplicação de glaze
e caracterização

Polimento

Fixação

• Personalize e aplique glaze em restaurações com pigmentos/
massas de glaze VITA AKZENT PLUS.

• Aplique polimento nas restaurações com o
VITA SUPRINTY Polishing Set recomendado.

• Fixe as restaurações completamente adesivas
ou autoadesivas com VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

*) Opcional: o recobrimento com VITA Lumex AC é uma etapa do processo opcional e não é necessária para o conceito de restauração monolítico.

TEREMOS O PRAZER DE AJUDAR VOCÊ

Serviço de apoio técnico ao consumidor
Para questões técnicas sobre
as soluções de produtos VITA,
você pode contatar nosso
consultor técnico Ralf Mehlin
ou Daniel Schneider.

Fone
+49 (0) 7761 / 56 28 84
Fax
+49 (0) 7761 / 56 22 99
8:00 às 17:00 CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com

Fone
+49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax
+49 (0) 7761 / 56 24 46
8:00 às 17:00 CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com

SISTEMAS E COMPONENTES

Hotline do suporte de vendas
Para saber o status de pedidos, tirar
dúvidas sobre entregas, bem como obter
informações sobre produtos e materiais
promocionais, a Sra. Carmen Holsten e sua equipe
de suporte ao cliente estarão a sua disposição.

CONCEITO E VANTAGENS

Mais informações sobre os produtos e processamentos, você também encontra em www.vita-zahnfabrik.com

Mais informações sobre o VITA AMBRIA você encontra em
www.vita-zahnfabrik.com/ambria
1. Referências
1. Pesquisas Internas, VITA P&D:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Eng. Michael Gödiker, Chefe de Projeto P&D, Bad Säckingen
Para dados de testes detalhados, consulte a Documentação Técnico-científica
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Download no site www.vita-zahnfabrik.com/ambria

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: 03.20
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

:

VITA AMBRIA®

10610POR - 0320 (X.) Version (02)

Neste documento os produtos/sistemas mencionados de outros fabricantes são
marcas registradas dos respectivos fabricantes.

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

