VITA AMBRIA ® PRESS SOLUTIONS
Parlak, renge sadık press sonuçları. Daima.

VITA Farbkommunikatio n

VITA Farbkommunikatio n

VITA renk belirleme

VITA renk iletişimi

VITA renk üretimi

VITA renk kontrolü
Yayın tarihi: 11.19

VITA – perfect match.

KONSEPT VE AVANTAJLARI
VITA AMBRIA ® PRESS Çözümleri doğal ve canlı sonuçlar
üretmek için geliştirilmiş yüksek estetik özelliklere sahip
bir press seramik sistemidir.
Çok iyi renk uyumu ve mükemmel ışık dinamiğinin yanında
ayrıca press seramiği verimli karakterize edilebilmektedir.

KONSEPT VE AVANTAJLARI
SİSTEM VE BİLEŞENLER

VITA AMBRIA –
Parlak, renge sadık, hatasız.

VITA AMBRIA ® PRESS ÇÖZÜMLERİ – DOĞAL, RENGE SADIK VE GÜVENİLİR

VITA AMBRIA –
Estetik ve sağlam
sonuçlar için press
seramik sistemi.

Nedir?

• Kolay çalışlabilen yüksek estetik ve sağlam sonuçlar elde etmek için zirkonyum
ile kuvvetlendirilmiş lityum disilikat press sistemi

Ne için?

• Laminalar, inlay/onlaylar gibi hassas restorasyonlar ve estetik tam/parsiyel
kronlar ve üç üyeli köprüler gibi yüksek estetik restorasyonların üretimi için

Ne ile?

• Press sistemi iki translusentlik seviyesinde press seramik ingotu (T/HT) ve iki
boy (S,L) press ingotu içerir. Ayrıca manşet sistemi, rövetman/likidi ve press
pistonları barındırır.

SİSTEM VE BİLEŞENLER

KONSEPT VE AVANTAJLARI

UYUMLU BİLEŞENLERE SAHİP PRESS SİSTEMİ

VITA AMBRIA ®
• Sürekli verimli ve güvenilir uygulama için, rövetmana
almadan presslemeye oradan kaplamaya kadar her adım
için mükemmel şekilde eşleşen sistem bileşenleri

KONSEPT VE AVANTAJLARI

MO
DE

LA J

RENK BELİRLEME

A

LM

A
NA

MA

ET

V
RE

EME

PRESL

LEN KA

MA

KY

AJ

PLAMA

*

LA

MA

ALA

CİL
MA

VITA AMBRIA –
Sistem ile gelen verimlilik
*) İsteğe bağlı işlem: monolitik restorasyonlar için geçerli değildir.

SİSTEM VE BİLEŞENLER

PORSE

AVANTAJLAR

VITA AMBRIA –
Estetik, güvenilir
ve çarpıcı.

Parlak

•
parlaklık ve çok yönlü ışık oyunları

Renge sadık

• Mükemmel uyumlu sistem bileşenleri ve çok iyi renk uyumuna sahip press
ingotları sayesinde güvenilir ve doğru renk sonuçları

Verimli

• Press ingotu ve rövetman’ ın mükemmel uyumu sayesinde minimize olan
reaksiyon tabakasından dolayı verimli ve netpress sonuçları.

Sağlam

• Zirkonyum ile kuvvetlendirilmiş, lityum disilikat seramik sayesinde yüksek dayanıklı
ve yüksek stabiliteye sahip (> 500 MPa) restorasyonlar
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KONSEPT VE AVANTAJLARI
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YÜKSEK ESTETİK RESTORASYONLAR İÇİN MÜKEMMEL IŞIK DİNAMİĞİ

VITA AMBRIA –
Çok yönlü ışık ve
renk oyunları için

VITA AMBRIA ®
• ideal ışık iletimi için doğal translucentlik
• parlak renk oyunları için entegre edilmiş opalesanslık
•

sunar

KONSEPT VE AVANTAJLARI
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SİSTEM VE BİLEŞENLERİ

doğal ferahlık

DİŞ RENGİNİ VERİMLİ VE GÜVENİLİR ÜRETEBİLMEK

VITA AMBRIA – perfect match.
Mükemmel renk uyumuna sahip
press inyotları sayesinde
güvenilir renk üretimi.

Kusursuz renk formülü

Kusursuz renk tespiti

• Kusursuz metrolojik işlem sayesinde, VITA AMBRIA
press inyotlarının geliştirilmesi ve üretimi yüksek
renk uyumu ile sonuçlanmıştır.

• VITA Zahnfabrik tarafından geliştirilen görsel ve dijital
renk belirleme sistemleri sayesinde diş renkleri
kusursuz bir şekilde tespit edilebilmektedir.

KONSEPT VE AVANTAJLARI

• Kusursuz diş rengi bilgisi ve renge sadık press ingotları
sayesinde verimli ve güvenilir renk üretimi.

SİSTEM VE BİLEŞENLER

Kusursuz renk üretimi

KUSURSUZ VE VERİMLİ SONUÇLAR

VITA AMBRIA Press Seramik

VITA AMBRIA ®
• Ingot ve rövetmanın mükemmel uyumu sayesinde minimize
edilmiş reaksiyon tabakası oluşur ve kusursuz press sonuçları
elde edilir.
• Oluşan minimum reaksiyon tabakası sayesinde asit banyosuna
ihtiyaç olmaz ve hızlı ve verimli şekilde finalize edilebilir.
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SİSTEM VE BİLEŞENLER

VITA AMBRIA Rövetman ve Likit

ÇEŞİTLERİ, GEOMETRİLERİ VE RENKLERİ HAKKINDA GENEL BAKIŞ

VITA AMBRIA Press ingotları
hassas laminalar, estetik tam/parsiyel kronlar ve üç üyeli köprüler için

VITA AMBRIA çeşitler/renkler

Translusentlik
derecesi
Transluzenz

Kroma
Chroma

Büyüklük
Press ingotları
• S
• L

• TRANSLUSENT T
• Yüksek Translusent HT
• Orta Translusent MT*

• mono-kromatik

VIT klasik A1–D4/Bleached Renkler
VITA
Renkler
Translusent
Yüksek Translusent
Orta
Translusent*

*) 2020 yazında mevcut olacak

0M1

0M3

A1

A2

A3

B1

B2

C2

D2

SİSTEM VE BİLEŞENLER

KONSEPT VE AVANTAJLARI

SİSTEM VE BİLEŞENLER
VITA AMBRIA ® Press ingotları farklı çeşit ve renklerde
mevcuttur. Aynı zamanda birkaç koordineli sistem bileşeni
mevcuttur. Tüm ürün yelpazesini öğrenmek için hemen
harekete geçin.

1. Elmas Uygulaması
Elmas uygulamasından
sonra yüzeyin durumu

KONSEPT VE AVANTAJLARI

2. Yüksek seviyede parlaklık için verimli cilalama sonuçları

2. Kalın cilalama
Kalın cilalayıcı
uygulamasından sonra
yüzeyin durumu

3. İnce cilalama
İnce cilalayıcı
uygulamasından sonra
yüzeyin durumu

VITA AMBRIA –
Yüksek parlaklılığa hızlı
ve verimli ulaşın.

VITA AMBRIA ®
• homojen mikro yüzey sayesinde çok verimli ve kolayca yüksek
parlaklığa cilalanabilir.
• 3 aşamalı uygulamadan sonra (elmas, kalın ve ince cilalama)
homojen, pürüzsüz ve hatasız bir yüzey yapısı gösterir.

SİSTEM VE BİLEŞENLER

Kaynak: Dahili çalışma, VITA R&D,
VITA AMBRIA numunesinin işlenmiş
yüzeyinin 1,000 defa büyütülmüş REM
görüntüsü, (Gödiker, 8/2019, [1]
kataloğun arkasına bakınız)

ÜSTÜN SAĞLAMLIK VE CİLALAMA SONUÇLARI
1. Çok iyi sağlamlık için çok yüksek stabilite

Biaksiyal kuvvet

Biaksiyal kuvvet [MPa]

700
600
500
400
300
200
100
0
VITA AMBRIA
presslemeden sonra
Standart DIN EN ISO 6872

VITA AMBRIA
IPS e.max Press*
sıkılaştırma pişiminden
sonra

Kaynak: Dahili çalışma, VITA R&D, yukarıda bahsi geçen malzemelerin ISO 6872 normlarına göre biaksiyal
kuvvetlerinin ölçümü, (Gödiker, 1/2019, [1] kataloğun arkasına bakınız). Kuvvet derecesi presslemeden
sonrasına aittir. Sıkılaştırma pişimi üretici tarafından belirtilmemiş.

VITA AMBRIA ®
• çok yüksek stabilite sayesinde, çok iyi
uzun süreli klinik dayanıklılık gösterir
• sıkılaştırma pişiminden sonra ortalama
> 500 MPa biaksiyal kuvvet seviyelerine
ulaşır. Bu değer gerekli olan standart
değerin üstündedir.

Rövetman ve likit
VITA AMBRIA press ingotları uyumlu, fosfat bağlı hızlı
çalışma tekniğine uygun Rövetman ve hassas genleşme
kontrolüne sahip ve çok iyi akışkanlık sağlayan likit.
VITA AMBRIA RÖVETMAN
• VITA AMBRIA RÖVETMAN P: 50 x 100 g ambalaj olarak mevcut
• VITA AMBRIA RÖVETMAN F: 1 litrelik şişe olarak mevcut

Manşet sistemi
Tüm press fırınlarına uyumlu, objenin kolayca yerleştirilebilmesi ve
sonrasında çıkartılabilmesi için koni şeklinde transparan manşet ve tabanı
• VITA AMBRIA MANŞET SİSTEMİ: 100 g VE 200 g seçenekleri
mevcutdur.

KONSEPT VE AVANTAJLARI

UYUMLU PRESS KOMPONENTLERİ

Press pistonu
Zaman kaybedici kumlama ve ön ısıtma ihtiyacı olmayan kolay
kullanım için tek seferlik press pistonu.
• VITA AMBRIA PİSTON: Kutuda 50 adet olarak mevcutdur.
(çap: 13 mm)

Rövetmana alma
VITA AMBRIA RÖVETMAN P + F
VITA AMBRIA MANŞET SİSTEMİ

Pressleme
VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PISTON

Makyaj/Glaze
VITA AKZENT PLUS

Cilalama
VITA SUPRINITY
cilalama lastikleri

Kaplama
VITA LUMEX AC

SİSTEM VE BİLEŞENLER

MEVCUT SİSTEM KOMPONENTLERİ

İŞ AKIŞI İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER

Renk tespiti

Modelaj

Rövetmana alma

Pressleme

Kaplama*

Makyaj ve Glaze

Cilalama

Yapıştırma

• Dijital renk tespiti için VITA Easyshade V, görsel renk
tespiti için VITA skalasını kullanın.

• Modelaj için artıksız yanan mum veya kazınmış mum blok
kullanın.

• Rövetmana alma işlemi için uyumlu VITA AMBRIA
Rövetmanı P + F’ yi ve VITA AMBRIA Manşet sistemini
kullanın.

• Pressleme için VITA AMBRIA press ingotlarını, kombi press
fırını VITA VACUMAT 6000 MP ve VITA AMBRIA
pistonlarını kullanın.

• VITA AMBRIA ile mükemmel uyumlu VITA LUMEX AC
kaplama seramiği ile restorasyonunuzu kaplayın.

• Restorasyonunuzu VITA AKZENT PLUS makyaj/glaze
malzemeleri ile kişiselleştirin.

• Restorasyonlarınızı VITA SUPRINITY Cila Seti ile
mekanik olarak parlatın.

• VITA ADIVA LUTING Çözümleri ile full veya self
adhesiv yapıştırma.

*) Opsiyonel: VITA LUMEX AC ile restorasyonu kaplamak opsiyonel bir adımdır. Monolitik restorasyon konsepti için gerekli değildir.

SİZE YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIZ

Teknik Destek
VITA ürünleri hakkında teknik
sorularınız için teknik uzmanlarımız
Mr. Ralf Mehlin veya Mr. Daniel
Schneider ile iletişime geçebilirsiniz.

Telefon +49 (0) 7761/56 28 84
Fax
+49 (0) 7761/56 22 99
8:00 a.m. - 5:00 p.m. CET
Email: info@vita-zahnfabrik.com

Telefon +49 (0) 7761/56 22 22
Fax
+49 (0) 7761/56 24 46
8:00 a.m. - 5:00 p.m. CET
Email info@vita-zahnfabrik.com

SİSTEM VE BİLEŞENLER

Satış Destek
Mr. Udo Wolfner ve ekibi
(Dahili satış departmanı) ürün
bilgileri ve pazarlama malzemeleri
için size destek olmaktan
memnuniyet duyacaktır.

KONSEPT VE AVANTAJLARI

Ürünler hakkında daha fazla bilgiye ve çalışma kılavuzlarına www.vita-zahnfabrik.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

VITA AMBRIA ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz :
www.vita-zahnfabrik.com/ambria
1. Referanslar
1. Internal studies, VITA R&D:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Research and Development Division
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Michael Gödiker, engineer, R&D division director, Bad Säckingen
Detaylı test dataları için teknik ve bilimsel dökümantasyon
VITA AMBRIA ® PRESS SOLUTIONS
www.vita-zahnfabrik.com/ambria linkinden indirebilirsiniz.
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Ürünlerimiz kullanma talimatında belirtildiği gibi kullanılmalıdır. Yanlış
kullanımdan dolayı oluşacak zarar ve hasarlarda da sorumluluk bize ait değildir. Kullanıcı
ürünün kullanım alanının ürüne uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünün
farklı üreticilere ait ürünler ile kombine kullanılmasından dolayı ortaya çıkacak zarar ve
hasarların sorumluluğu bize ait değildir.
Bu bilginin yayınlanmasından sonra önceki versiyonlar geçersiz
Güncel versiyonu www.vita-zahnfabrik.com adresinde bulabilirsiniz.

sayılacaktır.

VITA Zahnfabrik Tıbbi Cihaz Yönergesi sertifikalıdır ve aşağıdaki ürünler CE sertifikasına
sahiptir.

VITA AMBRIA ®

/ VITA Türkiye Distribütörü
Zekeriyaköy Mah. 3. Cad. Gümüşçüler Sok.
No. 4/2 34450 Sarıyer · İstanbul
Tel. 0212 343 81 73 pbx · Fax. 0212 343 81 67
www.dismat.com · info@dismat.com
facebook.com/dmdismat
dmdismat

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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Bu dökümanda bahsi geçen diğer üreticilerin ürün / sistemleri bu üreticilerin tescilli
markalarıdır.

