Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν VITA AMBRIA
παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.vita-zahnfabrik.com/ambria
1. Στοιχεία αναφοράς
1. Εσωτερικές έρευνες, VITA Ε&Α:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Τομέας έρευνας και ανάτπυξης
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Διπλ.-μηχαν. Michael Gödiker, Προϊστάμενος έργων Ε&Α, Bad Säckingen
Για αναλυτικά δεδομένα δοκιμών βλ. Τεχνική επιστημονική τεκμηρίωση
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Λήψη μέσω της ιστοσελίδας www.vita-zahnfabrik.com/ambria

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: 2022-10
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.
Rx Only

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 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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VITA AMBRIA®

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Λαμπερά, πιστά χρωματικά αποτελέσματα πρεσαρίσματος. Κάθε στιγμή.

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA

Τελευταία ενημέρωση 2022-10

VITA – perfect match.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το σύστημα VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS είναι ένα
υψηλής αισθητικής κεραμικό σύστημα πρεσαρίσματος για
ζωντανά φυσικά αποτελέσματα. Εκτός από την εξαιρετικά
πιστή απόδοση του χρώματος και την εξαιρετική δυναμική
διάδραση με το φως, το κεραμικό υλικό πρεσαρίσματος
διακρίνεται επίσης για την αποδοτική του επεξεργασία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

VITA AMBRIA –
Λάμψη. Πιστότητα χρώματος.
Απόλυτη εφαρμογή.

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – ΦΥΣΙΚΌ, ΧΡΩΜΑΤΙΚΆ ΠΙΣΤΌ ΚΑΙ ΑΞΙΌΠΙΣΤΟ

VITA AMBRIA –
Κεραμικό σύστημα
πρεσαρίσματος υψηλής
αισθητικής και ανθεκτικότητας

Τι;

• Κ εραμικό πρεσαριστό σύστημα διπυριτικού λιθίου ενισχυμένου με ζιρκονία,
αποδοτικής κατεργασίας,για αποτελέματα υψηλής αισθητικής και αντοχής.

Για ποιο σκοπό;

• Γ ια την κατασκευή άψογων αποκαταστάσεων, όπως όψεων, ενθέτων/επένθετων, καθώς και υψηλής
αισθητικής στεφανών/μερικών στεφανών και γεφυρών τριών μονάδων έως το 2ο προγόμφιο

Με τι;

• Τ ο κεραμικό σύστημα πρεσαρίσματος περιλαμβάνει σφαιρίδια πρεσαρίσματος σε δύο βαθμίδες
φωτοδιαπερατότητας (T/HT) και δύο μεγέθη (S, L), σύστημα μούφλου, πυρόχωμα και υγρό,
καθώς και έμβολο πρεσαρίσματος

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

VITA AMBRIA®

• Για τη σταθερά αποδοτική και αξιόπιστη επεξεργασία διατίθενται
υλικά για κάθε βήμα εργασίας ,ιδανικά προσαρμοσμένα μεταξύ τους,
από την επένδυση, έως το πρεσάρισμα και την επικάλυψη
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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VITA AMBRIA –
Αποδοτικότητα με σύστημα.
*) Προαιρετικό στάδιο επεξεργασίας: εκπίπτει στις μονολιθικές αποκαταστάσεις.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΕΠ

Μ
ΣΗ

Χ
ΡΌ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

VITA AMBRIA –
Εντυπωσιακά καλαίσθητο,
αξιόπιστο και με απόλυτη
εφαρμογή.

Λάμψη

• Εξαιρετικό, πολύπλευρο παιχνίδι χρώματος και φωτός χάρη στο υλικό κατασκευής με φυσική ημιδιαφάνεια,
ιριδισμό και φθορισμό

Πιστότητα χρώματος

• Α ναπαράγει αξιόπιστα τις αποχρώσεις των δοντιών, χάρη στα σφαιρίδια πρεσαρίσματος υψηλής
χρωματικής πιστότητας και στα τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους εξαρτήματα του συστήματος

Αποδοτικότητα

• Ε πίτευξη αποδοτικών αποτελεσμάτων πρεσαρίσματος απόλυτης εφαρμογής χάρη στην ελαχιστοποίηση
του στρώματος αντίδρασης, καθώς το υλικό κατασκευής και το πυρόχωμα είναι ιδανικά προσαρμοσμένα

Αντοχή

• Κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής αντοχής χάρη στο ενισχυμένο με ζιρκονία
κεραμικό υλικό διπυριτικού λιθίου με εξαιρετική αντοχή (> 550 MPa)
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

λάμψη

απ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΔΙΆΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΚΑΛΑΊΣΘΗΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

VITA AMBRIA –
Για ένα πολύπλευρο παιχνίδι
χρώματος και φωτός.

VITA AMBRIA®

• Διαθέτει φυσική ημιδιαφάνεια για βέλτιστη μετάδοση του φωτός
• Διαθέτει ενσωματωμένο ιριδισμό για λαμπερή δυναμική διάδραση των χρωμάτων
• Παρέχει φυσικό εγγενή φθορισμό για εξαιρετική δυναμική διάδραση με το φως
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΏΝ

VITA AMBRIA – perfect match.
Αξιόπιστη απόδοση του χρώματος
χάρη στα σφαιρίδια πρεσαρίσματος
με τέλεια πιστότητα χρώματος.

Ακριβής χρωματική συνταγή

Απόλυτα ακριβής προσδιορισμός χρώματος

• Χάρη στις μετρολογικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας,
επιτυγχάνεταικατά την ανάπτυξη και την παραγωγή των
κεραμικών υλικών VITA AMBRIA πολύ υψηλή πιστότητα χρώματος.

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Οι απόλυτα ακριβείς πληροφορίες για το χρώμα των δοντιών και
η πιστότητα χρώματος των σφαιριδίων πρεσαρίσματος καθιστούν
δυνατή την αποδοτική και αξιόπιστη απόδοση των χρωμάτων.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Απόλυτα ακριβής απόδοση χρώματος

ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Πρεσαριστό κεραμικό υλικό VITA AMBRIA

VITA AMBRIA®

• Καθιστά δυνατή την επίτευξη αποτελεσμάτων απόλυτης εφαρμογής
χάρη στην ελαχιστοποίηση του στρώματος αντίδρασης, καθώς
πρεσαριστό υλικό και το πυρόχωμα είναι ιδανικά προσαρμοσμένα
• Καθιστά δυνατό το αποδοτικό φινίρισμα, καθώς η ελαχιστοποιημένη
στρώση αντίδρασης μπορεί να αφαιρείται γρήγορα και εύκολα με
αμμοβολή χωρίς συμπληρωματική επεξεργασία με λουτρό οξέος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Πυρόχωμα και υγρό VITA AMBRIA

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
1. Εξαιρετική αντοχή για τέλεια ανθεκτικότητα

Διαξονική αντοχή

Διαξονική αντοχή [MPa]

700
600
500
400
300
200
100
0

VITA AMBRIA
μετά το πρεσάρισμα
Τιμή προτύπου DIN EN ISO 6872

VITA AMBRIA
μετά την όπτηση
επιβελτίωσης

IPS e.max Press*

Πηγή: Εσωτερική έρευνα, VITA Ε&Α, Μέτρηση της διαξονικής αντοχής των προαναφερόμενων υλικών σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 6872 (με τροποποιημένη γεωμετρία δοκιμίων), (Gödiker, 1/2019, [1], βλ. οπισθόφυλλο ενημερωτικού φυλλαδίου)
*) Επίπεδο αντοχής μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος. Δεν αναφέρεται όπτηση επιβελτίωσης από τον κατασκευαστή.

VITA AMBRIA®

• Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή καθιστά αναμενόμενη την εξαιρετική κλινική
σταθερότητα μακράς διάρκειας
• Με διαξονική αντοχή κατά μέσο όρο > 550 MPa (ύστερα από όπτηση Power Glaze)
επιτυγχάνει επίπεδο αντοχής πέραν των απαιτήσεων των προτύπων

1. Επεξεργασία με διαμάντι
Επιφάνεια ύστερα από επεξεργασία
με αδαμαντοφόρο λειαντήρα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

2. στίλβωσης για εξαιρετικό βαθμό γυαλίσματος

2. Αδρή στίλβωση
Επιφάνεια ύστερα από επεξεργασία
με χονδρόκοκκο στιλβωτήρα

3. Εκλεπτισμένη στίλβωση
Επιφάνεια ύστερα από επεξεργασία
με λεπτόκοκκο στιλβωτήρα

VITA AMBRIA –
Γρήγορη και αποδοτική
επίτευξη υψηλής γυαλάδας.

VITA AMBRIA®

• Χάρη στην ομοιογενή δομή καθιστά δυνατή την εξαιρετικά
αποδοτική στίλβωση υψηλού γυαλίσματος
• Παρουσιάζει στις δοκιμές ύστερα από τρία στάδια επεξεργασίας
(επεξεργασία με διαμάντι, αδρή και λεία στίλβωση) ομοιογενείς,
λείες επιφάνειες χωρίς ελαττωματικά σημεία

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Πηγή: Εσωτερική έρευνα, VITA Ε&Α,
Εικόνες REM της επεξεργασμένης επιφάνειας
δοκιμίων VITA AMBRIA, μεγέθυνση 1.000x,
(Gödiker, 8/2019, [1] βλ. οπισθόφυλλο
ενημερωτικού φυλλαδίου)

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
VITA AMBRIA® Τα σφαιρίδια πρεσαρίσματος διατίθενται
σε πολλές παραλλαγές και χρώματα. Επιπλέον το σύστημα
διεθέτει και αρκετά ακόμη υλικά προσαρμοσμένα μεταξύ τους.
Γνωρίστε τώρα ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων υλικών.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΏΝ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΏΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΆΤΩΝ
Σφαιρίδια πρεσαρίσματος VITA AMBRIA
για κομψές επικαλύψεις, υψηλής αισθητικής στεφάνες/μερικές στεφάνες και γέφυρες τριών τμημάτων έως το 2ο προγόμφιο

Χρώματα και παραλλαγές VITA AMBRIA

Βαθμίδα ημιδιαφάνειας

Μέγεθος

• Translucent T
• High Translucent HT
• Super Translucent ST*

Χρώμα
• mono-chromatic

Ακατέργαστα πρεσαριστά τεμάχια
•S
•L

VITA classical
A1–D4 Shades
VITA classical
A1–D4/Bleached
Χρώματα

A1

A2

A3

A3,5

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D2

D3

Translucent
High Translucent

VITA
VITA
SYSTEM
classical
3D-MASTER
A1–D4/Bleached
/ Bleached
Shades
Shades
Χρώματα

0M1

0M3

1M1

1M2

2M1

2M2

3M1

3M2

4M1

Translucent
High Translucent

VITA classical
A1–D4/Bleached
Shades
VITA
ENAMEL
Χρώματα
Super Translucent

* διατίθεται μόνο ως σφαιρίδιο S

ENL

ENM

ENI

4M2

Πυρόχωμα/υγρό
Πυρόχωμα φωσφορικού τύπου γρήγορης προθέρμανσης ιδανικά
προσαρμοσμένο στα σφαιρίδια πρεσαρίσματος VITA AMBRIA,
και υγρό για απόλυτα ακριβή έλεγχο της διαστολής και της ρευστότητας.
VITA AMBRIA INVEST
• VITA AMBRIA INVEST P: διατίθεται σε συσκευασία 50 x 100 g
• VITA AMBRIA INVEST F: διατίθεται σε συσκευασία φιάλης 1 λίτρου

Muffel System
Διαφανής, κωνοειδής δακτύλιος και βάση μούφλου για εύκολη
τοποθέτηση και αφαίρεση των αντικειμένων από το καλούπι,
κατάλληλο για όλες τις διαδεδομένες μονάδες πρεσαρίσματος.
• VITA AMBRIA MUFEL SYSTEM: διατίθεται ως σύστημα μούφλου
100 g και 200 g

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΕΣΑΡΊΣΜΑΤΟΣ

Έμβολο πρεσαρίσματος
Έμβολο πρεσαρίσματος μίας διαδρομής για απλό χειρισμό χωρίς να
απαιτείται χρονοβόρα αμμοβόλιση και προθέρμανση.
• VITA AMBRIA PLUNGER: διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων
(διάμετρος 13 mm)

Χρωματισμός/Εφυάλωση
VITA AKZENT PLUS

Επένδυση με πυρόχωμα
VITA AMBRIA INVEST P +  F
Σύστημα μούφλου VITA AMBRIA

Πρεσάρισμα
VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PLUNGER

Στίλβωση
Εργαλεία στίλβωσης
VITA SUPRINITY

Επικάλυψη
VITA LUMEX AC

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΑΝΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Προσδιορισμός
χρώματος

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

Μοντελάρισμα

• Χρησιμοποιήστε για το μοντελάρισμα κερί μοτελαρίσματος
και φρεζαρίσματος που καίγεται χωρίς κατάλοιπα.

Επένδυση με
πυρόχωμα

• Χρησιμοποιήστε για την επένδυση το προσαρμοσμένο
σύστημα πυροχώματος VITA AMBRIA INVEST P + F και το
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM.

Συμπίεση

Επικάλυψη*

Χαρακτηρισμός,
εφυάλωση

Στίλβωση

Συγκόλληση

• Χρησιμοποιήστε για το πρεσάρισμα των σφαιριδίων
VITA AMBRIA την μονάδα όπτησης και πρεσαρίσματος
VITA VACUMAT 6000 MP και το έμβολο πρεσαρίσματος
μίας διαδρομής VITA AMBRIA PLUNGER.
• Επικαλύψτε τις αποκαταστάσεις σας με το ιδανικά
προσαρμοσμένο στο σύστημα VITA AMBRIA κεραμικό
υλικό επικάλυψης VITA LUMEX AC.

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

• Στιλβώστε τις αποκαταστάσεις με το συνιστώμενο
σετ στίλβωσης VITA SUPRINTY Polishing Set.

• Στερεώστε την αποκατάσταση με την πλήρως συγκολλητική ή
με την αυτοσυγκολλούμενη VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

*) Προαιρετικά: η επικάλυψη με υλικό VITA Lumex AC είναι ένα προαιρετικό βήμα διαδικασίας και εκπίπτει στο μονολιθικό σύστημα αποκατάστασης.

ΣΆΣ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΊΣΤΩΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής
υποστήριξης
Για τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τις λύσεις προϊόντων
VITA μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τεχνικό σύμβουλο
της εταιρείας μας Δρ. Michael Tholey και την ομάδα του,
του τμήματος τεχνικής υποστήριξης.

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

Τηλ. +49 (0) 7761 / 56 22 22
Φαξ +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 έως 17.00 CET
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@vita-zahnfabrik.com

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline,
υποστήριξη πωλήσεων
Για παραγγελίες και για ερωτήσεις σχετικά με την
παράδση δεδομένων προϊόντων καθώς και
διαφημιστικών υλικών, ο κύριος Carmen Holsten και η
ομάδα εσωτερικής διανομής βρίσκονται στη διάθεσή σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα και την επεξεργασία παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα
www.vita-zahnfabrik.com

