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Mükemmel renk tespiti, maksimum güvenilirlik.
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                  "Diş renginin ekonomik bir şekilde belirlenmesi ve iletişimi sadece

dijital teknoloji ile mümkündür  – VITA Easyshade ®  V bunun için ideal cihaz"

Dr. med. dent. Philipp Grohmann (diş hekimi ve diş teknisyeni)
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VITA Easyshade V doğal dişin ve seramik kaplanmış restorasyonun rengini güvenilir ve hızlı tespit etmek
için kullanılan bir dijital renk ölçüm cihazıdır.

VITA Easyshade V hekimi ve teknisyeni, diş rengi belirlemesinden iletişimine, tespit edilen rengin üretiminden
bitmiş seramik dental restorasyonun kontrolüne kadar her konuda destekler ve böylece üretim sürecinin
güvenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

VITA Easyshade V
• güvenilir ve kesin diş rengi belirleme  

akıllı ve objektif ölçüm teknolojisi sayesinde
• saniyeler içinde renk tespiti sayesinde zamandan ve masraftan kazanç 

düğmeye tek dokunuş ile sonuç alma
• güvenilir malzeme seçimi bilgi ve renk üretimi  

net ve detaylı diş rengi sayesinde
• tespit edilen rengin ve görüntü bilgisinin hızlı ve kolay iletimi 

yazılım ve akıllı telefon aplikasyonu sayesinde laboratuvara iletim

VITA Easyshade ® V 
Yüksek hassasiyetle renk tespiti. Güvenilir renk seçimi.
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VITA Easyshade V dental kliniklere ve laboratuvarlara aşağıdaki konularda destek verir:
•  doğal dişin veya kaplanmış restorasyonun net renk tespiti
•  kullanılacak uygun restorasyon malzemesinin optimum seçimi
•  beyazlatma uygulamalarının profesyonel planlaması ve dokümantasyonu
•  hedef diş rengine göre yığımı yapılmış seramik restorasyonun kalite kontrolü
•  dental klinik ile laboratuvar arasında sorunsuz iletişim

Ürün detayları
•  dokunmatik ekranlı, kompakt ve ergonomik spektrofotometre
•  ana diş rengini ve kişisel diş bölgelerinin rengini modern ölçüm teknolojisi ile belirlemesi
•  Amerikan Dental Birliği (ADA)’ ne uygun VITA renk standartlarına göre renk ve beyazlatılmış

renk sonucu
•  lab ve LCh değerlerini gösterme
•  uygun yazılım ve aplikasyon ile bluetooth aracılığı ile iletişim

VITA Easyshade ® V  
Tek cihaz. Çok yönlü kullanım yelpazesi.
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VITA mobileAssist.
Diş rengi iletiminin kolay yolu

VITA mobileAssist app sayesinde klinik
ve laboratuvar arasındaki diş rengi bilgisi
iletişimi hızlı ve verimlidir. VITA
Easyshade V ile kablosuz bir şekilde
aplikasyona bluetooth aracılığı ile iletilen
bilgiye hasta fotoğrafı da eklenerek
e-posta aracılığı ile gönderilir. Diş
rengine ait tüm bilgiler ve hasta

den gönderilebilir.

VITA Assist.
Dental klinik ve laboratuvar için profesyonel diş rengi iletişimi
ve dokümantasyonu

Windows tabanlı PC yazılımı VITA Assist
profesyonel bir şekilde diş rengi
bilgilerini düzenler. VITA Assist, VITA
Easyshade V ölçümlerinin dijital hasta

ayrıca ek görüntü düzenleme araçları
sunar. Veri tabanı verimli hasta vakası
yönetimine izin verir ve ayrıca klinik ile
laboratuvar arasında bilgi alışverişi sağlar.
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Tek cihaz.Sayısız aplikasyon.

Dolgu için kullanılacak
malzemenin renginin
belirlenmesi

Protez diş seçimi için temel
renk belirlenmesi

Beyazlatma için renk
belirlenmesi

 

Kullanılacak CAD-CAM
malzemelerinin renk
seçimi

Multikromatik dişlerin
ortalama renk belirlenmesi

Yığım ile yapılmış
restorasyonlarda bölgesel
diş rengi belirlenmesi

Restorasyon üretirken
restorasyonda renk
belirlenmesi

Hedef renk seçimi ile
bitmiş restorasyonun
kalite kontrolü

 

Mevcut olan restorasyonun
ağız içi renk tespiti

VITA Assist yardımı ile
iletişim

 

VITA mobileAssist
aplikasyonu ile iletişim
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VITA systems.  
Üretim sırasında ideal ölçümler

*  Not "Opsiyonel işlem adımları/pişimler": Feldispat ve hibrit seramik malzemeleri oyulduktan ve cilalandıktan sonra hemen ağıza takılabilir.
Yukarıda bahsi geçen işlem adımları feldispat seramikler için opsiyoneldir. Aynı adımlar hibrit seramikler için de geçerlidir. Fakat hibrit
seramiklerde pişim yapılmamalıdır. Zirkonyum kullanıldığında karakterizasyon/kişiselleştirme yapmadan önce sinterleme pişimi yapılmalıdır.

Renk
tespiti

•  Dijital renk tespiti için VITA Easyshade V cihazını kullanın.  
Görsel renk tespiti için  VITA Linearguide 3D-MASTER
veya VITA classical A1–D4, ürünlerini kullanın.

CAD/CAM 
üretimi

•  CAD/CAM üretimi için VITA size yüksek estetik feldispat
  seramik, yüksek güçlü cam seramik, yenilikçi hibrit   

seramik malzemelerini ve zirkonyum ürünlerini teklif
ediyor. Kısaca kişisel ihtiyacınıza göre ideal malzeme çözümünü
seçin.

Renk
kişiselleştirmeleri*

•  Feldispat cam seramik ve zirkonyum için VITA AKZENT Plus 
makyajlarını ve kaplamak için VITA VM 9 ve VITA VM 11
seramiğini kullanın. Hibrit seramikler için VITA ENAMIC Makyaj 
malzemelerini ve kişiselleştirmek için kullanın.

Pişim*

•  Cila, makyaj, dentin ve kristalizasyon pişimleri laboratuvarda en iyi
VITA VACUMAT 6000 M fırın ünitelerinde, klinik de ise özellikle
hasta başı tedavileri için geliştirilmiş olan VITA SMART.FIRE
fırında yapılır.

•  Sinter pişimleri için VITA ZYRCOMAT 6100 MS fırını tavsiye
edilir.

•  Not: Hibrit seramik kullanımında bir pişime ihtiyaç yoktur.

Cila •  VITA feldispat seramikler için silikat seramiklere uygun cila
sistemleri kullanın. (Örneğin; VITA Karat diamond cila 
seti ). 

•  VITA cam ve hibrit seramikler için, VITA SUPRINITY / 
VITA ENAMIC cila setleri kullanılmalıdır.

Simantasyon •  VITA ADIVA SİMANTASYON ÇÖZÜMLERİ
Feldispat, cam seramik ve hibrit seramikten yapılmış
restorasyonların adheziv simantasyonu için kullanılır ve
VITA malzemeleri ile birebir uyumludur.
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 VITA Easyshade
CE işaretlidir. 

® V linde

Eşşiz VITA SYSTEM 3D-MASTER renk sistemi ile tüm doğal diş 
renkleri sistematik bir şekilde tespit edilebilir ve üretilebilir.

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 sayılacaktır.
Güncel versiyonu www.vita-zahnfabrik.com adresinde bulabilirsiniz.

/ 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
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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




