VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Rezultate estetice naturale, sclipitoare. De fiecare dată.

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii

VITA Verificarea culorii

Data emiterii: 03.20

VITA – perfect match.

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS este un sistem
de ceramică presată pentru rezultate estetice naturale.
Pe lângă fidelitatea cromatică foarte bună și dinamica
excelentă a luminii, ceramica presată se caracterizează
și prin prelucrare eficientă.

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

VITA AMBRIA –
Cu totul excepțională. Culori naturale. Înaltă precizie.

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – NATURALEȚE, FIDELITATE CROMATICĂ ȘI FIABILITATE

VITA AMBRIA –
Sistem de ceramică
presată pentru rezultate
estetice și durabile.

Ce?

• S istem de ceramică presată din disilicat de litiu întărit cu oxid de zirconiu pentru rezultate
deosebit de estetice și durabile prin prelucrare eficientă

Pentru ce?

• P entru realizarea reconstrucțiilor delicate și deosebit de estetice, precum fațete și inlays/
onlays, coroane totale/parțiale și punți cu trei elemente până la al doilea premolar

Cu ce?

• S istemul de ceramică presată include pastile ceramice în două grade de transluciditate
(T/HT) și două mărimi (S, L), sistem de conformatoare, masă de ambalat și lichid,
precum și pistoane de presare

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

SISTEMUL DE PRESARE CU COMPONENTE ARMONIZATE

VITA AMBRIA®

• Pentru prelucrarea eficientă și fiabilă în mod constant,
de la faza de ambalare la presare și fațetare, pentru fiecare
etapă există componente armonizate ale sistemului
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VITA AMBRIA –
Eficiență în sistem.
*) Etapă opțională a procesului: nu se aplică la restaurările monolitice.
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VITA AMBRIA –
Estetică, fiabilitate
și înaltă precizie.

Sclipitor

• Joc sclipitor, multifațetat de culori și lumini datorită materialului cu transluciditate,
opalescență și fluorescență naturală

Natural

• R eproducere fiabilă a culorilor dentare datorită pastilelor de ceramică presată cu o
foarte bună fidelitate cromatică și a componentelor prefect armonizate

Eficiență

• P ermite obținerea unor rezultate presate de mare precizie printr-un strat minim de
reacție, deoarece masa de ambalat și materialul sunt perfect armonizate

Durabil

• Restaurări extrem de rezistente, datorită ceramicii din disilicat de litiu întărită cu
oxid de zirconiu de mare stabilitate (> 550 MPa)
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DINAMICĂ EXCELENTĂ A LUMINII PENTRU RESTAURĂRI DEOSEBIT DE ESTETICE

VITA AMBRIA –
Pentru un joc de lumini și
culori cu reflexe multifațetate

VITA AMBRIA®

• are o transluciditate naturală pentru transmiterea ideală a luminii
• prezintă o opalescență integrată pentru un joc de nuanțe sclipitor
• prezintă o fluorescență naturală pentru un joc de lumini excelent
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REPRODUCERE FIABILĂ ȘI EFICIENTĂ A CULORILOR DENTARE

VITA AMBRIA – potrivire perfectă.
Reproducere cromatică fiabilă,
datorită pastilelor de ceramică presată
cu o fidelitate cromatică excelentă.

Formulă cromatică precisă

Determinarea exactă a culorii

• Datorită proceselor metrologice de înaltă precizie în elaborarea
și realizarea pastilelor de ceramică presată VITA AMBRIA,
fidelitatea cromatică este deosebită.

• Cu instrumentele vizuale și digitale VITA Zahnfabrik,
culorile dentare se pot determina cu înaltă precizie.

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

• Determinarea precisă a culorii și fidelitatea cromatică a pastilelor
de ceramică presată permit reproducerea eficientă și fidelă a culorii.

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

Reproducere exactă a culorii

REZULTATE DEOSEBIT DE PRECISE ȘI EFICIENTE

VITA AMBRIA Ceramică presată

VITA AMBRIA®

• permite obținerea unor rezultate presate de mare precizie
printr-un strat minim de reacție, deoarece masa de
ambalat și materialul sunt perfect armonizate între ele
• permite finalizarea eficientă, deoarece stratul minim de
reacție poate fi sablat rapid și ușor fără nevoia tratării
ulterioare în baia de acid

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
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SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

VITA AMBRIA Masă de ambalat și lichid

DURABILITATE ȘI LUSTRUIRE REMARCABILĂ
1. Stabilitate ridicată pentru o durabilitate optimă

Rezistență biaxială

Rezistență biaxială [MPa]

700
600
500
400
300
200
100
0

VITA AMBRIA
după presare

VITA AMBRIA
după călire

IPS e.max Press*

Standard DIN EN ISO 6872
Sursa: Studii interne, VITA R&D, Măsurarea rezistenței biaxiale a materialelor sus-menționate în conformitate
cu ISO 6872 (cu dimensiune modificată a mostrelor), (Gödiker, 1/2019, [1] vezi coperta prospectului)
*) Nivelul rezistenței după procesul de presare. Călirea nu este specificată de producător.

VITA AMBRIA®

• oferă o durabilitate clinică foarte bună, de lungă durată,
datorită stabilității ridicate
• atinge un nivel de stabilitate, cu o rezistență biaxială medie
> 550 MPa (după călire), ceea ce depășește cerințele standard

1. Prelucrare cu
instrumente diamantate
Suprafața după prelucrarea cu
freza diamantată

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

2. Rezultate de lustruire eficiente pentru un luciu excelent

2. Lustruire grosieră
Suprafața după
lustruirea grosieră

3. Lustruire fină
Suprafața după lustruirea
cu o gumă de lustru fină

VITA AMBRIA –
Obțineți luciu intens
rapid și eficient.

VITA AMBRIA®

• poate fi lustruită eficient până la luciu intens datorită microstructurii
omogene
• prezintă suprafețe omogene, netede, fără defecte în timpul testelor
după trei etape de prelucrare (prelucrarea cu freza diamantată,
lustruirea grosieră și fină)

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

Sursa: Studiu intern, VITA R&D,
Imagini la microscop cu suprafața
mostrei VITA AMBRIA, factor de
mărire 1000, (Gödiker, 8/2019, [1]
vezi coperta prospectului)

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE
VITA AMBRIA® Pastilele de presare sunt disponibile
într-o serie de variante și culori. Sistemul are și
numeroase componente armonizate. Descoperiți
acum întreaga gamă de materiale disponibile.

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

ANSAMBLU DE VARIANTE, MĂRIMI ȘI CULORI

VITA AMBRIA Pastile de presare
pentru fațete delicate, coroane estetice și punți totale/parțiale cu trei elemente până la al doilea premolar
Transluzenz
Grad de
transluciditate

• TRANSLUCENT T
• High Translucent HT

VITA AMBRIA tipuri/culori

Chroma

Geometrie
Mărime

• mono-cromatic

Pastile de presare
•S
•L

VITA
classical
Shades
VITA
classicalA1–D4/Bleached
A1–D4/Culori bleach
Nuanțe
Translucent
High Translucent

0M1

0M3

A1

A2

A3

B1

B2

C2

D2

Masă de ambalat/lichid
Masă de ambalat rapidă, fosfatică, armonizată perfect cu pastilele
de presare VITA AMBRIA pentru controlul precis al expansiunii și
fluidității.
VITA AMBRIA INVEST
• VITA AMBRIA INVEST P: disponibil în pachete de 50 x 100 g
• VITA AMBRIA INVEST F: disponibil în flacon de 1 l

Sistem de conformatoare
Conformatoare conice, transparente, cu bază pentru plasarea și
îndepărtarea ușoară a obiectelor; potrivite pentru toate cuptoarele
de presare uzuale.
• VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM: disponibile pentru 100 g
și 200 g

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

COMPONENTE DE PRESARE ARMONIZATE

Piston de presare
Pistoane de presare de unică folosință pentru manipulare ușoară,
fără nevoia de sablare și pre-încălzire.
• PISTON VITA AMBRIA: disponibil în pachete de 50 de bucăți
(diametru 13 mm)

Pictură/Glazurare
VITA AKZENT PLUS

Ambalare
VITA AMBRIA INVEST P + L
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

Presare
VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PISTON

Lustruire
VITA SUPRINITY
instrumente de lustruit

Fațetare
VITA LUMEX AC

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

COMPONENTE DISPONIBILE

SOLUȚII IDEALE PENTRU FLUXUL DE LUCRU

Determinarea culorii

• La determinarea digitală a culorii folosiți VITA Easyshade V,
iar pentru determinarea vizuală a culorii folosiți o
cheie de culori VITA.

Modelare

• La modelare folosiți o ceară de modelat sau frezat care arde
fără reziduuri.

Ambalare

• La ambalare folosiți sistemul de masă de ambalat armonizat
VITA AMBRIA INVEST P + L și sistemul de conformatoare
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM.

Presare

Fațetare*

Caracterizare
Glazurare

Lustruirea

Cimentarea

• La presare, folosiți pastile VITA AMBRIA, cuptorul
combi de presare VITA VACUMAT 6000 MP și pistonul
de presare de unică folosință VITA AMBRIA PLUNGER.

• Placați reconstrucțiile cu ceramica de fațetare VITA LUMEX AC,
care este armonizată perfect cu VITA AMBRIA.

• Caracterizați și glazurați restaurările cu
materiale de colorare/glazurare VITA AKZENT PLUS.

• Lustruiți restaurările cu setul recomandat
VITA SUPRINITY Polishing Set.

• Cimentați restaurările adeziv sau auto-adeziv cu
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

*) Opțional: Fațetarea cu VITA LUMEX AC este o etapă opțională și nu este necesară la restaurările monolitice.

NE FACE PLĂCERE SĂ VĂ AJUTĂM

Hotline tehnic
Dacă aveți întrebări tehnice
cu privire la produsele VITA,
puteți contacta specialiștii
noștri tehnici Dl. Ralf Mehlin
sau Dl. Daniel Schneider.

Tel
+49 (0) 7761 /56 28 84
Fax +49 (0) 7761/56 22 99
8.00 - 17.00 CET
Email: info@vita-zahnfabrik.com

Tel
+49 (0) 7761/56 22 22
Fax +49 (0) 7761/56 24 46
8.00 - 17.00 CET
Email: info@vita-zahnfabrik.com

SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

Hotline Asistență Vânzări
Dna. Carmen Holsten și echipa lui
(Departamentul de Vânzări Interne)
vă pot ajuta la plasarea comenzilor sau
dacă aveți întrebări cu privire la livrare,
produse sau materiale pentru marketing.

CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

Informații suplimentare despre produse și prelucrarea acestora sunt disponibile și pe
www.vita-zahnfabrik.com

Informații suplimentare despre VITA AMBRIA puteți găsi pe:
www.vita-zahnfabrik.com/ambria
1. Referințe
1. Studii interne, VITA R&D:
Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Divizia Cercetare și Dezvoltare
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Michael Gödiker, inginer, director divizie R&D , Bad Säckingen
Pentru detalii privind datele testelor, vezi documentația științifică și tehnică
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Descărcați de pe www.vita-zahnfabrik.com/ambria

Atenţie: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucţiunilor de folosire.
Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau
prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte
de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv.
Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil
cu materialele şi aparatele altui producător şi din aceasta rezultă o pagubă. VITA
Modulbox nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucţiuni
s-a făcut la: 03.20
Odată cu publicarea acestei ediţii cu informaţii privind utilizarea, toate ediţiile
precedente îşi pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteţi găsi la adresa
www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik este o firmă certificată, iar următoarele produse poartă marca
:

Produsele/sistemele altor producători menționate în acest document sunt mărci
înregistrate ale producătorului respectiv.

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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