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Zirkon altyapıların kaplanması ve VITABLOCS
ile yapılan restorasyonların kişiselleştirilmesi
için VITA SYSTEM 3D-MASTER ve VITA
klasik A1-D4 renklerinde mevcuttur.

ITA renk belirleme

VITA – perfect match.
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90 Yıldan fazla tecrübe

Renk yönetimi, renk seçiminden çok daha fazlasıdır. VITA’ da kendimize
sorduğumuz en önemli soru şudur : Renk seçimini ve o rengi oluşturmayı
nasıl geliştirebiliriz ? Verimliliği artırmak için standartlaştırılmış adımlar
oluşturduk. Günümüzde dental uygulamacılar daha iyi sonuçlara

bizi bir araya getiriyor.

VITA Renk Tespiti

Dişin ana renginin net belirlenmesi hastanın önceliklerindendir.
Ana renk genellikle dentin’in merkez bölgesinde bulunur.

Effektlerin tespiti

Doğal dişler her kişi için özel ve farklı yaratılmıştır. Ana rengi tespit ettikten
sonra dişin detayları (Translucent bölgeler veya anomaliler) mükemmel
uyum için kayıt edilmelidir. Tavsiyemiz detay ve effektleri analiz edebilmek
için dijital fotoğraf kullanmanız olacaktır.

VITA Renk İletişimi

Seçilen rengin doğru üretilebilmesi için laboratuvara tüm parametrelerin eksiksiz
bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. En ufak bir yanlış veya eksik bilgi hem
maddi hemde zaman kaybına sebebiyet verir. Tavsiyemiz ana renk için renk
iletişim formu kullanmanız, effekt ve detaylar için ise didijital fotoğraf
göndermeniz olacaktır. VITA Easyshade sahip olduğu yazılım sayesinde tüm bu
bilgileri bir şablon üzerinde toplar. Bu şablon sizin hızlı ve güvenilir bir şekilde
mükemmel bir restorasyon yaratmanızı sağlar.

VITA Renk Üretimi
Bir işi yapmanın en önemli adımı tespit edilen rengin doğru şekilde
üretilmesidir. Ancak doğru renk ile istenilen yüksek kalitede bir restorasyon
üretilebilir. Hangi VITA malzemesini seçerseniz seçin, mükemmel sonuca
daima zaman kaybedici karışımlar veya denemeler yapmadan ulaşırsınız.

VITA Renk Kontrolü
Son adım olarak, renk kontrolü subjektif olmamalı. Objektif bir renk kontrolü
olmalıdır. Böylece hasta memnuniyeti sağlanacaktır. 
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VITA VM 9 kısmen yttrium ile kuvvetlendirilmiş ısı genleşme
katsayısı 10.5 · 10-6  · K-1  civarında olan (örn. VITA YZ) Zr02

altyapılar için dizayn edilmiş ince grenli bir feldispat
seramiğidir. Bu malzeme aynı zamanda VITABLOCS
kişiselleştirilmesinde ve VITA PM 9 restorasyonlarının
kişiselleştirilmesinde kullanılabilir.

Bütün VM malzemelerinde olduğu gibi, VM 9 malzemeleri
de doğal bir dişdeki mine gibi ışığı kırma gücü ve ışığı
yansıtma davranışları ile üstünlük gösterir. Bunun yanında,
birbirleri ile mükemmel uyum içinde olan BASE DENTINE ve
TRANSPA DENTINE seramikleri sayesinde çok doğal
restorasyonlar üretmek mümkündür. Ek olarak kullanılacak

sonuçlar kolayca elde edilebilir.

Geliştirilmiş bir üretim süreci yeni nesil bir seramik ortaya
çıkarmıştır. Konvansiyonel seramikler ile karşılaştırıldığında
pişimden sonra çok daha homojen bir kristal ve cam fazı
dağılımı ortaya çıkmıştır. Bu tip yapı; “ ince yapılı ” olarak
tarif edilmiştir.

Resim 1:
Konvansiyonel bir seramiğin asitlenmiş yüzeyi (20 saniye süre
ile VITA CERAMIC ETCH ile asitlenmiş) 30 μm çapında leucite
kristalleri aglomerasyonları gösterir. Leucite aglomerasyonları
ile cam fazında olanların ısı genleşme katsayıları farkı stres
çatlamalarına sebep olabilir ki bunları da fotoğraftaki çatlakların
açık renkli kenarlarında görebilirsiniz.

Resim 2:
VITA VM 9’ un asitlenmiş yüzeyinde (20 saniye süre ile VITA
CERAMIC ETCH ile asitlenmiş) cam fazındaki leucite
kristallerinin ince ve homojen bir şekilde dağıldığı
görülmektedir. Bu dağılım stres çatlaklarının oluşmasını
engeller.

Düzgün yüzey yapısı
İnce ve düzgün yapı teknisyen, diş hekimi ve hasta için bir
takım avantajlar sağlar. VITA VM 9 homojen ve yüzeyi
kapanmış yapısı sayesinde hasta ağzında mükemmel ve
rahat bir şekilde tesviye edilip sonrasında cilalanabilir. Bunun
sonucunda pürüzsüz ve kompakt bir yüzey yapısına sahip
olunur. 
Bu sayede yapılmış olan yüksek kalitedeki restorasyonda
seramiğin yüzeyinde plak toplanması ciddi derecede azalır ve
bakımı ve temizliği çok daha kolay yapılır.

Resim 1:   Konvansiyonel bir seramiğin elektron
mikroskopisi altındaki yüzey görüntüsü
(1000x büyütülmüş hali).

Resim 2:  VITA VM 9‘ un elektron mikroskopisi altında
asitlenmiş yüzey görüntüsü (1000x
büyütülmüş hali).

İnce grenli seramik
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Veriler

Fiziksel Özellikleri

VITA VM 9 homojen bir yüzey oluşturmasının yanında basınca dayanıklı ve
asitlere karşı yüksek direnç gösterme özelliğine sahiptir.

Bükülme Dayanımı

VITA VM 9’ un ISO limiti olan ISO 6872 ve önceki ürün ile karşılaştırılması. 

Mine benzerliği gösteren özellikler
McLaren (UCLA School of Dentistry, UCLA Center for Esthetic Dentistry,
Los Angeles, CA) ve Giordano (Goldman School of Dental Medicine,
University of Boston, MA) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda VITA VM 9
doğal diş minesine yakın abrazyon özellikleri göstermiştir.

Yayın : E. A. McLaren, DDS; R. A. Giordano II, DMD, DMedSc „Zirconia Based Ceramics: Material Properties,  
Esthetics and Layering Technique of a new Veneering Porcelain, VM 9”, (Quintessenz of Dental Technology 28, 
99–111 [2005])

VITA VM®9 – Fiziksel özellikleri

Isı genleşme katsayısı CTE (25–500°C)

Yumuşama noktası

Dönüşüm sıcaklığı

Asitte Çözünürlük

Ortalama partikül büyüklüğü

3-nokta bükülme dayanımı 

Ölçüm birimi

10-6 · K-1

°C

°C

µg/cm2

µm (d50)

MPa

Değer

9.0–9.2

670 civarı

600 civarı

10 civarı

18 civarı

100 civarı

ISO Sınır
Limiti

3-nokta bükülme dayanımı (MPa)  

Önceki
ürün

VITA VM 9
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Kullanım Aralıkları

– Genleşme katsayısı 10.5 civarında olan Zirkon altyapı malzemeleri için (VITA YZ SOLUTIONS)
– VITABLOCS kişiselleştirilmesi için
– VITA PM 9 restorasyonlarının kişiselleştirilmesi için

Seramik
Pişim derecesi (°C)

Seramik
Pişim derecesi (°C)Seramik ısı genleşme katsayısı 25–500°C

Seramik ısı genleşme katsayısı 25–500°C
(Metaller - 25–600°C )

VITA TITAN KERAMİK

VITA VM 7
CTE (25–500°C) 6.9–7.3 · 10-6 · K-1

ısı genleşme katsayısı 7.2–7.8 (Al2O3’ den yapılmış)
altyapılar için ince yapılı feldispat seramik

VITA TITANKERAMIK
CTE (25–500°C) 8.2–8.9 · 10-6 · K-1

Titanyum metaller veya titanyum’ dan yapılmış altyapılar için
Titanyum (sınıf 1) CT E (25–500°C),  9.6 · 10-6 · K   civarında-1

Ti6Al4V CTE (25–500°C), 10.2 · 10-6 · K   civarında-1

VITA VM 9
CTE (25–500°C) 9.0–9.2 · 10-6 · K-1

VITA YZ, CTE (25–500°C), 10.0–10.5 · 10-6 · K   civarında- 1

VITABLOCS, CTE (25–500°C) 9.4 · 10-6 · K   civarında-1

VITA PM 9, CTE (25–500°C) 9.0–9.5 · 10-6 · K-1

VITA VM 11
CTE (25–500°C) 11.2–11.6 · 10-6 · K-1

VITA SUPRINITY PC
Zirkonyum ile kuvvetlendirilmiş lityum silikat cam seramik

CTE (25–500°C), 11.9–12.3 · 10-6 · K   civarında-1

VITA VM 13
CTE (25–500°C) 13.1–13.6 · 10-6 · K-1

Kıymetsiz metaller, paladyum bazlı metaller, kıymetli
ve yarı kıymetli metaller

CTE (25–600°C) 13.8–15.2 · 10-6 · K-1

VITA VM 15
CTE (25–500°C) 15.5–15.7 · 10-6 · K-1

Multi metaller
CTE (25–600°C) 16.0–17.3 · 10-6 · K-1

*

*

* metaller hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin

altyapı altyapı altyapı altyapı altyapı altyapı

VITAVM®9
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Eğer altyapı malzemesinin ısı genleşme katsayısı (CTE) kullanılan seramikten  
düşük ise, yüzeysel çekme gerilimi artacak ve dışa doğru radyal çatlaklar
oluşturacaktır. Bu durum geç çatlaklara sebep olacaktır.

Eğer altyapı malzemesinin ısı genleşme katsayısı (CTE) kullanılan seramikten
yüksek ise, yüzeysel basınç gerilimi artacak ve altyapıya neredeyse paralel
çatlaklar oluşturacaktır. Bu durum seramiğin kabuk şeklinde atmasına sebep
olacaktır. 

En iyi yüzeysel ve radyal çekme gerilimi seramiğin ısı genleşme katsayısının,
altyapı malzemesinin ısı genleşme katsayısı ile uyumlu olması ile sağlanır.

En iyi ön koşullar seramiğin altyapı malzemesine göre daha düşük bir ısı
genleşme katsayısına sahip olmasıdır. Tutuculukdan dolayı seramik altyapı
malzemesinin ısıl davranışını takip etmelidir. Soğutulduğunda seramik hafif
bir yüzeysel basınç gerilimine maruz kalacaktır.

Isı genleşme katsayısı kadar da altyapının üzerine uygulanacak seramiğin
kalınlığı da belirleyici bir faktör olacaktır. Artan kalınlık restorasyon içinde
farklı gerilimlerin artmasına sebep olabilir.

Isı genleşme katsayısının önemi

 

 

Şematik
Kron’un
yatay
kesiti

VITAVM®9
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Pişim sonuçları / Altyapı tasarımı ve yığım kalınlıkları

Dental seramiklerde pişim sonucu büyük miktarda kullanıcının pişim prosedürüne
bağlıdır. Fırının cinsi, ısı sensörünün konumu, pişim tabloları ve çalışılan işin
büyüklüğü pişim sonucu için önemlidir.
Tavsiye ettiğimiz teknik pişim dereceleri uzun tecrübeler ve testler sonucuna dayanır.
Fakat kullanıcı bunları referans olarak kullanmalıdır. Eğer pişimden sonra yüzey
kalitesi, saydamlık derecesi veya cila optimum derecede değilse pişim programı
buna uygun şekilde ayarlanmalıdır.

  Not: Pişim tabloları sonuca ciddi şekilde etki eder. VITA VM için tavsiye edilen
tüm pişim ısıları koyu renkli seramik taşıyıcılara göre verilmiştir. Açık renkli taşıyıcılar
kullanıldığında ısı 10–20°C arasıda değişebilir, hatta bazı durumlarda kullanılan fırına
göre 40°C ‘ ye kadar referans değerden sapabilir. Bu durumda fırının buna uygun
şekilde ayarlanması gereklidir.

 
 

Seramiğin yüzeyinin hafif parlaması doğru bir pişimin kanıtıdır. Fakat seramik çiğ ve
homojen değilse pişim ısısı düşük demektir. Doğru ısıya ulaşmak için 5–10°C
arasında artışlar ile doğru ısıya ulaşın.

 

Molar ve Premolar dişlerde porselen yığımı

Kaplanacak zirkonyum kron veya köprülerin altyapıları küçültülmüş anatomik formda
olmalıdır.
Kron’ ların altyapı kalınlığı en azından 0.5 mm, köprülerin ise en azından 0.7 mm
olmalıdır.

Ayrıntılı endikasyonların bulunduğu tabloya VITA YZ SOLUTIONS (No. 10446) nolu
kullanma klavuzundan ulaşabilirsiniz.

Seramik kalınlığı

Seramik bir kaplama yapılacağı zaman tüm yüzey düzgün bir kalınlıkta kaplanmalıdır.
Seramik katmanının kalınlığı 2 mm’ yi geçmemelidir. (optimal katman kalınlığı 0.7–1.2
mm arasındadır.)

Kesici dişlerde porselen yığımı

max. 2 mm

max. 2 mm

VITAVM®9

Pişim sonucu için önemli olan fırının gösterdiği ısı değil, pişim sonrasında seramiğin
görüntüsü ve yüzey durumudur.
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ile VITA YZ   ‘ nin kombinasyonu®

Elmas frezler ile tesviye veya kumlama gibi mekanik yüzey
uygulamaları zirkonyum altyapı üzerinde çok büyük miktarda
enerji oluşumuna sebep olabilir. Bunun sonucunda kristal
ağın büyük bölümünde deformasyonlar görülebilir hatta
ZrO2 faz geçişi yaşanabilir. Bunun sonucunda karmaşık bir
stres oluşabilir. Bunun sonucunda da kritik çatlama
büyümesi ve restorasyonda geç hasarlar meydana gelebilir.
Bu effekt radyografik faz analizi ile tespit edilebilir. (resim 1)
Tetragonal ZrO2 ile karıştırıldığında; monoclinic ZrO2 daha
düşük bir ısı genleşme katsayısına sahiptir. (7.5 · 10-6  · K-1*)

Eğer zirkonyum restorasyon fosfat monomer içeren bir
kompozit (örn. PANAVIA) simonte edilecekse restorasyonun
yapışacak yüzeyi ≤ 2.5 bar ile maksimum 50 µm AL2O3 ile
kumlanırsa kompozit ile oksit seramiğin arasında kalıcı bir
bağ oluşur.

*  D.J. Green, R.H.J. Hannik, M.V. Swain: Transformation Toughening of 

Ceramics, CRC Press USA, 198 9

Eğer sinterlenmiş Y-TZP üzerinde çalışma yapmak
gerekiyorsa aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

• Tesviye için sadece çok ince elmas frezler
kullanılmalıdır. Tesviye sırasında mutlaka su ile
soğutun ve fazla baskı uygulamayın.

• Yüksek çekme gerilimine sahip olan bölgelerde
örneğin, köprü konnektörlerinde tesviyeden
kaçının.

• Faz değişimlerini tedavi edebilmek için 1000°C’ de
15 dakika bekleme süreli bir pişim tavsiye
edilmektedir. 

Zirkonyum altyapılarda genleşme soğutması

Resim 1: Y-TZP (mavi) ve kumlamadan sonraki faz değişiminin
(kırmızı) X-ışını kırınım diyagramı

Yapılmış olan bilimsel çalışmalar ve pazar gözlemleri VITA
Zanhfabrik’ in verdiği tavsiyelerin yıllardır dayanak noktalarını
oluşturmuştur. Bu sayede müşterilerine en iyi dental
restorasyon sonuçlarını elde etme olanağı tanımıştır. Yeni elde 
edilen sonuçlar zirkonyum altyapıları işlenirken ve kaplanırken
çok dikkatli olunması gerektiğini göstermiştir. Bunun
sonucunda daha güvenli işler için aşağıdaki prosedürlerin
uygulanması tavsiye edilir.

İki malzemenin (Y-TZP ve seramik zayıf ısı) iletkenliğinden 
dolayı metal seramiklerde görmeye alışık olmadığımız
yüksek gerilimler oluşmaktadır. Oluşan bu termal gerilimleri
dönüşüm sıcaklığının altına kadar yapılacak bir yavaş soğutma
ile önleyebiliriz. (VITA VM 9 için 600°C civarı). Genleşme
soğutması olan bu pişim prosedürü çokça bilinen metal
seramik tekniğinden teknisyene bilindiktir.

Özellikle bazı altın alaşımlarda bu tarz adımlar stresi azaltmak
için şarttır. Aynı zamanda tüm seramik restorasyonlar için
geçerli olan aşağıdaki standart ve bilindik kurallara da uymak
gerekir.

• Tam seramik restorasyonlar için diş hekimlerinin doğru
preparasyon hazırlaması gerekmektedir. Örneğin tam
seramik restorasyonlar için şamfer (yarım daire) basamak
hazırlanması gerekir. (bıçak sırtı ya da basamaksız
preparasyon olmamalı.)

• Hekim tarafından ağızda oklüzyonu ayarlamak için yapılan
tesviyeden sonra mutlaka mekanik cila yapılmalı ya da
tekrar bir cila pişimi tekrarlanmalıdır.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi:
K.H. Kunzelmann, M. Kern, P. Pospiech, A. Mehl, R. Frankenberger, B. Reiss ve

r AG Keramik,
ISBN-Nr. 3-00-017195-0.

sa
yım

sinterlenmiş
kumlanmış
monoklinic

VITAVM®9

VITAVM®9
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VITA YZ için prosedürler

Şematik görünüm :
VITA YZ

renklendirilmemiş
 

CAD/CAM

Tesviye

Temizleme Pişimi

Renklendirme
likitleri ile 
boyama

Sinterizasyon

Tesviye

BASE DENTINE
wash pişimi

(950°C)
 

Porselen
Yığımı

BASIC porselen
yığımı

(bak sayfa 14)

 BUILD UP
porselen yığımı
(bak sayfa 18)

BASE DENTINE
wash pişimi

(950°C)
 

 Rejenerasyon
pişimi

(1000°C/15 dakika)

CAD/CAM

Tesviye

Temizleme Pişimi

Sinterizasyon

veya

Evet

Hayır 

VITA YZ
renklendirilmiş

 

VITAVM®9
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500 3.00 6.00 33 700 5.00 –

Çalışmaya başlamadan önce restorasyon distile su ile iyice temizlenip frezeleme
tozundan arındırılmalıdır. Sonra yanmaz pamuk üstünde altyapı için de frezelemeden
kalan soğutma ve yağlama likidi bir porselen fırınında (örn. VITA VACUMAT) temizlik
pişimi ile buharlaştırılmalıdır.

Yapılacak renge göre restorasyon renklendirme kabındaki renklendirme sıvısına
batırılır. Tavsiye edilen daldırma süresi 2 dakikadır. İstenirse daldırma sırasında ,
vakum veya basınç (2 bar) uygulanabilir.

Önemli : Sadece plastik maşa kullanın.

Sonrasında fazlalık Renklendirme Likidini kağıt havlu ile alın ve restorasyonu
kurumaya bırakın. Sakın ıslak şekilde sinterlemeyin.

Rengin tamamen nüfuz etmesi için altyapı kole bölgesinde içten renklendirilebilir.

Dikkat: Kullanılacak fırça sadece Renklendirme Likidi için kullanılabilir! Küt uçlu
bir fırça tavsiye edilir.
Renk bozulmaları yaşamamak için kesinlikle fırçayı porselen yığımı için kullanmayın.
Fırçayı sadece distile su ile temizleyin.

Renklendirme Likidi ile renklenmiş altyapı sadece çentikli sinterleme tablası ile
sinterlenmelidir. Bu sayede organik içeriklerin tamamen yanması sağlanır.

Daha ayrıntılı bilgiyi VITA YZ (No. 10446) çalışma kılavuzunda bulabilirsiniz.

VITA YZ® T için VITA YZ® T RENKLENDİRME LİKİDİ ile çalışma bilgileri

 VITA VACUMAT® fırınında temizleme pişimi

Ön Kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

VITAVM®9
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VITA VM 9 MİNE (ENAMEL)

VITA VM 9 BASE DENTINE

VITA VM 9 BASIC yığım konsepti BASE DENTINE ve
MİNE (ENAMEL) malzemelerinin kullanımından oluşur.

 
 

Ana rengi içinde barındıran BADE DENTINE, iyi
örtücülüğü sayesinde doğru renkde bir kaplama
hazırlamak için tüm ön koşulları içinde bulundurur.
VITA sunduğu bu iki malzemeli yığım alternatifi
sayesinde özellikle yer darlığı olan vakalarda optimal
renk sonucu alınmasını sağlar, buna ek olarak BASE
DENTINE malzemesinin sahip olduğu yoğun renk
özelliği istenilen saydam etkiyi yaratan ENAMEL
malzemesinin cömertçe kullanılmasına izin verir.

Kullanıcı sadece iki katman ile doğal bir diş kadar canlı
bir restorasyon yapma imkanına sahip olacaktır.

Not: Restorasyon renk yoğunluğu BASE DENTINE 
ve ENAMEL malzemelerinin katman kalınlıklarına göre
değişkenlik gösterecektir. BASE DENTINE kalınlaştıkça
restorasyonun renk yoğunluğu artacaktır. ENAMEL
kalınlaştıkça restorasyonun rengi solgunlaşacaktır.  

CHROMA PLUS malzemesinin kullanılması kole bölgesinde
mükemmel bir renk uyumu sağlar.

Daha canlı veya sıcak bir renk için kullanılan TRANSPA
DENTINE istenirse SUN DENTINE ile karıştırılabilir ya da
TRANSPA DENTINE yerine sadece SUN DENTINE kullanılabilir.
CHROMA PLUS veya SUN DENTINE kullanıldığında
restorasyon işlemi sonunda skala renginden farklılık
gösterebilir.

BASIC yığım

Renklendirilmiş metal
desteksiz altyapı (ısı
genleşme katsayısı 10.5
civarında)

VITAVM®9
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500 2.00 8.11 55 950 1.00 8.11

Renklendirilmiş VIYA YZ   kron ve köprü altyapı (ısı genleşme katsayısı 
10.0–10.5) 

® 

Wash pişimi
VITA YZ altyapı ile VITA VM 9 tozunun birbirleri ile güçlü bir bağlantı sağlamaları için
bir BASE DENTINE wash pişimi tavsiye edilir. Toz BASE DENTINE MODELLING Likit
RS ile ince ve sulu bir kıvamda karıştırılır, sonra da çok ince bir şekilde eşit miktarda
kuru altyapı üzerine uygulanır.

Renklendirilmemiş veya yer darlığı yaşanan altyapılarda ana rengi destekleyip
yoğunlaştırmak için CHROMA PLUS malzemeleri ile wash pişimi yapılabilir.

Renklendirme likidi ile renklendirilmiş VITA VM 9 yığımı için hazır altyapı.
Uygulamadan sonra restorasyonun modelden rahatça çıkabilmesi için model önceden
VITA Modisol izole kalemi ile izole edilmelidir.

VITA MODELLING LİKİT RS
Tüm dentin, enamel ve ek malzemeleri karıştırmak için kullanılabilir. Homojen yapısı
sayesinde iyi bir stabilite sunarken aynı zamanda çabuk kurumamasından dolayı
çalışma süresini uzatır. Bu likit özellikle büyük köprülerde çalışmak için uygundur.

BASIC yığım

Tavsiye edilen wash pişimi

VITAVM®9 BASE DENTINE YIĞIMI
Koleden başlayacak şekilde MODELLING Likit RS ile karıştırılan istenilen renkdeki BASE
DENTINE ‘ i diş formunu vererek uygulayın. Bu aşamada artikülasyon ve oklüzyonlar
kontrol edilmelidir.

Uygulanacak yığım şemasına göre BASE DENTINE ‘ de mine için gerekli olacak yer
açılmalıdır.

Ön kurutma
°C °C/dak

Son ısı
 °C

VAC  

VITAVM®9
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500 6.00 7.27 55 910 1.00 7.27

BASIC yığım

VITAVM® 9 MİNE (ENAMEL) Yığımı 
Ufak miktarlarda Mine (ENAMEL) uygulayarak kronu tam şeklini alacak şekilde
tamamlayın. Yığım aşamasında pişimden sonra oluşacak çekme payını hesaba
katmayı unutmayın.

Köprü yapımlarında pişimden önce interdental aralıklar keskin ve ince bir alet
yardımı ile altyapıya kadar separe edilmelidir.

Tavsiye edilen 1. dentin pişim programı*

Birinci dentin pişiminden sonraki görünüm.

Form düzeltme / ilave yığım
Alçı model tekrar VITA Modisol izole kalemi ile izole edildikten sonra, interdental
aralıklar tekrar biraz BASE DENTINE ile doldurulur.

Birinci dentin pişimi için hazır restorasyon.
Pişim için sadece porselen taşıyıcılar kullanılmalıdır!

* Daha büyük restorasyonlar için detaylı bilgiye sayfa 21 ‘ den ulaşabilirsiniz.

Ön kurutma
°C °C/dakika

Son ısı
 °C

VAC  
dakikadakikadakika dakika

VITAVM®9
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500 6.00 7.16 55 900 1.00 7.16

500 4.00 5.00 80 900 1.00 –

Kole bölgesinden başlayarak BASE DENTINE uygulayın, sonra insizale doğru ENAMEL
ile devam edip doğru forma ulaşın.

İkinci dentin pişiminden sonra kron ve köprünün görünümü.

BASIC yığım

Tavsiye edilen 2. dentin pişim programı*

Eğer ihtiyaç duyulursa tüm restorasyon VITA AKZENT Plus GLAZE ile
cilalanabilir ve VITA AKZENT Plus makyaj malzemeleri ile kişiselleştirilebilir.
(bakınız VITA AKZENT Plus çalışma kılavuzu No.1925)

Model üzerinde bitirilmiş restorasyon.

Not :  Aşındırıcı frezler ile restorasyonun oklüzyonu ayarlanmış ise mutlaka o
bölgelerin pürüzsüz hale getirilmesi gerekmektedir. Mekanik cila veya cila pişimi
bunun için çok uygundur.

* Daha büyük restorasyonlar için detaylı bilgiye sayfa 21‘ den ulaşabilirsiniz.

Bitim
Kron veya köprüyü gerektiği şekilde bitirin. Cila pişimi için tüm yüzeyin düzgün ve
tesviye tozlarından arınmış olması gerekmektedir.

İnterdental aralıkları elmas separe ile tesviye ederken altyapıya zarar vermediğinize
emin olun.

 

Ortaya çıkacak tozdan korunmak için toz emici ve maske kullanın.
Ayrıca pişirilmiş seramiği tesviye ederken mutlaka koruyucu gözlük
kullanın.

VITA AKZENT ® Plus ile tavsiye edilen cila programı*

* Daha büyük restorasyonlar için detaylı bilgiye sayfa 21’ den ulaşabilirsiniz.

Ön kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

Ön kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

VITAVM®9
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VITA VM 9 MİNE (ENAMEL)

VITA VM 9 BASE DENTINE VITA VM 9 TRANSPA DENTINE

VITA VM 9 BUILD UP yığım şeması bu üç malzemenin
uygulamasından oluşur; BASE DENTINE, TRANSPA
DENTINE ve ENAMEL.

Ana rengi oluşturan BASE DENTINE ve yarı saydam olan
TRANSPA DENTINE ‘ in BUILD UP yığım kombinasyonu
restorasyona artırılmış bir derinlik etkisi vererek doğal dişe
çok yakın bir sonuç elde etmemizi sağlar. Bu üç katmanlı
yığım şeması sayesinde daha kontrollü kişiselleştirilmiş
ENAMEL kullanımı mümkündür.

BASE DENTINE ‘ in kalınlığına göre kombine edilen ENAMEL
ve TRANSPA DENTINE sayesinde ana rengin yoğunluğu
kişiselleştirilebilir. Kalınlaştırılmış bir BASE DENTINE daha
yoğun bir renk verecekken, daha yoğun bir TRANSPA
DENTINE ve ENAMEL kullanımı rengin chroma değerini
düşürecektir.

Not: Restorasyonun ana rengini belirleyen BASE 

 
CHROMA PLUS malzemesinin kullanılması kole bölgesinde
mükemmel bir renk uyumu sağlar.

Daha canlı veya sıcak bir renk için kullanılan TRANSPA
DENTINE istenirse SUN DENTINE ile karıştırılabilir ya da
TRANSPA DENTINE yerine sadece SUN DENTINE kullanılabilir.
CHROMA PLUS veya SUN DENTINE kullanıldığında
restorasyon işlemi sonunda skala renginden farklılık
gösterebilir.

BUILD UP yığım

Renklendirilmiş metal
desteksiz altyapı (ısı
genleşme katsayısı 10.5
civarında)

VITAVM®9

DENTINE malzemesidir. TRANSPA DENTINE malzemesi
doğal dişe benzer şekilde mineye yumuşak ve uyumlu
bir geçiş sağlar.
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500 2.00 8.11 55 950 1.00 8.11

Renklendirilmiş
10.0-10.5)

VITA YZ   kron ve köprü altyapı (ısı genleşme katsayısı®

Renklendirme likidi ile renklendirilmiş VITA VM 9 yığımı için hazır altyapı.
Uygulamadan sonra restorasyonun modelden rahatça çıkabilmesi için model
önceden VITA Modisol izole kalemi ile izole edilmelidir.

Wash pişimi 
VITA YZ altyapı ile VITA VM 9 tozunun birbirleri ile güçlü bir bağlantı sağlamaları
için BASE DENTINE wash pişimi tavsiye edilir. Toz BASE DENTINE MODELLING
LİKİT RS ile ince ve sulu bir kıvamda karıştırılır sonra da çok ince bir şekilde eşit
miktarda kuru altyapı üzerine uygulanır.

Renklendirilmemiş veya yer darlığı yaşanan altyapılarda ana rengi destekleyip
yoğunlaştırmak için CHROMA PLUS malzemeleri ile wash pişimi yapılabilir.

BUILD UP yığım

Tavsiye edilen wash pişimi

VITAVM®9 BASE DENTINE Yığımı
Koleden başlayacak şekilde MODELLING LİKİT RS  ile karıştırılan istenilen renkteki
BASE DENTINE ‘ i küçültülmüş diş formu vererek uygulayın. Bu aşamada artikülasyon
ve oklüzyonlar kontrol edilmelidir.

Tamamı yığılmış BASE DENTINE.

Ön kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

VITA MODELLING LİKİT RS
Tüm dentin, enamel ve ek malzemeleri karıştırmak için kullanılabilir. Homojen yapısı
sayesinde iyi bir stabilite sunarken aynı zamanda çabuk kurumamasından dolayı
çalışma süresini uzatır. Bu likit özellikle büyük köprülerde çalışmak için uygundur.

VITAVM®9
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500 6.00 7.27 55 910 1.00 7.27

BUILD UP yığım

VITAVM®9 TRANSPA DENTINE Yığımı
TRANSPA DENTINE istenilen diş formu yapılacak şekilde uygulanır.

Yerleştirilecek MİNE (ENAMEL) için yer açmak amacıyla TRANSPA DENTINE’ de
bir miktar azaltma yapılır.

Tavsiye edilen 1. Dentin pişim programı 

 Birinci dentin pişimi için hazır restorasyon
Pişim için sadece porselen taşıyıcılar kullanılmalıdır.

VITAVM®9 MİNE ENAMEL Yığımı
MİNE (ENAMEL) Kronun alt 1/3’ ünden itibaren ince bir şekilde başlamak üzere tam
diş formu verilecek şekilde uygulanır. Yığım aşamasında pişimden sonra oluşacak çekme
payını hesaba katmayı unutmayın.

Köprü yapımlarında pişimden önce interdental aralıklar keskin ve ince bir alet yardımı
ile alt yapıya kadar separe edilmelidir.

* Daha büyük restorasyonlar için detaylı bilgiye sayfa 21’ de ulaşabilirsiniz.

Ön Kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

VITAVM®9
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500 6.00 7.16 55 900 1.00 7.16

1. Dentin pişiminden sonraki görünüm.

Form düzeltme / ilave yığım
Alçı Model tekrar VITA Modisol izole kalemi ile izole edildikten sonra,
interdental aralıklar tekrar biraz BASE DENTINE ile doldurulur.

BUILD UP yığım

… ve insizal bölgelerde MİNE (ENAMEL) ile son düzeltmeler yapılır.

Kron ve Köprünün 2. dentin pişiminden sonraki görünümü.

Daha sonra son şekli vermek için gövde kısımları TRANSPA DENTINE ile
tamamlanır.

Tavsiye edilen 2. dentin pişim programı*

* Daha büyük restorasyonlar için detaylı bilgiye sayfa 21’ de ulaşabilirsiniz.

Ön Kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

VITAVM®9
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500 4.00 5.00 80 900 1.00 –

BUILD UP yığım

Bitim
Köprü veya kron’ u son haline gelecek şekilde hazırlayın. Cila pişimi için yüzeyin
düzgün ve temiz olması gereklidir.

İnterdental aralıkları elmas separe ile tesviye ederken alt yapıya zarar
vermediğinize emin olun.

Ortaya çıkacak tozdan korunmak için toz emici ve maske kullanın. Ayrıca
pişirilmiş seramiği tesviye ederken mutlaka koruyucu gözlük kullanın.

Eğer ihtiyaç olursa tüm restorasyon VITA AKZENT Plus GLAZE ile
cilalanabilir ve VITA AKZENT Plus makyaj malzemeleri ile kişiselleştirilebilir.
(bakınız VITA AKZENT Plus çalışma klavuzu No. 1925)

VITA AKZENT ® Plus* ile tavsiye edilen cila pişim programı

Model üzerinde bitirilmiş restorasyon.

Not: Aşındırıcı frezler ile restorasyon oklüzyonu ayarlanmış ise mutlaka o

* Daha büyük restorasyonlar için detaylı bilgiye sayfa 21’ de ulaşabilirsiniz.

Ön Kurutma
°C

Son ısı
°C

VAC  

VITAVM®9

bölgelerin pürüzsüz hale getirilmesi gerekmektedir. Mekanik cila veya cila pişimi
bunun için çok uygundur.   
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500 3.00 6.00 33 700 5.00 – – –

290 10.00 31.00 10 600 5.00 – – –

500 0.00 5.00 100 1000 15.00 – – –

500 6.00 6.00 80 980 1.00 – – 6.00

500 2.00 8.11 55 950 1.00 – – 8.11

500 6.00 8.21 55 960 1.00 – – 8.21

500 6.00 7.49 55 930 1.00 – – 7.49

500 6.00 7.27 55 910 1.00 600*** – 7.27

500 6.00 7.16 55 900 1.00 600*** – 7.16

500 0.00 5.00 80 900 1.00 600*** – –

500 4.00 5.00 80 900 1.00 600*** – –

500 4.00 4.20 80 760 1.00 500*** – 4.20

Pişim Tablosu

İki malzemenin (Y-TZP ve seramik zayıf ısı) iletkenliğinden 
dolayı metal seramiklerde görmeye alışık olmadığımız
yüksek gerilimler oluşmaktadır.

Oluşan bu termal gerilimleri dönüşüm sıcaklığının altına kadar
yapılacak bir yavaş soğutma ile önleyebiliriz. (VITA VM 9 için
600°C civarı).

Ön kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika °C dakika

VAC 
dakika

Temizleme pişimi T

Temizleme pişimi HT

Rejenerasyon pişimi
(opsiyon, sayfa 11’ e bakınız)
VITA EFFECT  
Bonder pişimi*

Wash pişimi

MARGIN** pişimi

EFFECT LINER** pişimi

1. dentin pişimi

2. dentin pişimi

Glaze pişimi

AKZENT Plus ile Glaze pişimi

CORRECTIVE** ile
düzeltme pişimi

    * Kullanıcı bu bilgiyi referans olarak kullanmalıdır. Eğer yüzey kalitesi veya saydamlık oranı veya cilası olması gereken optimum durumda değilse pişim programı buna
      göre ayarlanmalıdır. Pişim sonucu için önemli olan fırının gösterdiği ile değil, önemli olan pişim sonrasında seramiğin görüntüsü ve yüzey durumudur.
  ** Endikasyon aralığı için bakınız sayfa 24 / 25
*** 

 

Seramik pişimi için mutlaka tavsiye edilen dereceye kadar uzun süreli soğutma önerilmektedir.
VITA VACUMAT fırınları için asansörün en azından %75 oranında kapalı olması tavsiye edilir.
Fırınlanan obje direkt hava akımına karşı korunmalıdır.

Dental seramiklerde pişim sonucu büyük miktarda

kullanıcının pişim prosedürüne bağlıdır. Fırının cinsi,

ısı sensörünün konumu, pişim tabloları ve çalışılan işin

büyüklüğü pişim sonucu için önemlidir.

Tavsiye ettiğimiz teknik pişim dereceleri uzun tecrübeler

ve testler sonucuna dayanır.Fakat kullanıcı bunları referans

olarak kullanmalıdır.

Eğer pişimden sonra yüzey kalitesi, saydamlık derecesi

veya cila optimum derecede değilse pişim programı

buna uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Pişim parametrelerinin açıklaması

Başlangıç ısısı

Dakika olarak ön kurutma zamanı,
kapanma zamanı

Dakika olarak ısı artışı

Derece olarak dakikadaki ısı artışı

Yüksek ısı

Yüksek ısıda bekleme zamanı

Uzun-süreli soğutma

Dakika olarak vakumda bekleme zamanı

Ön kurutma °C

Son ısı °C

VAC dakika

VITAVM®9
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VITA YZ T
Renklendirme Likidi

EFFECT
BONDER

MARGIN EFFECT
LINER

CHROMA 
PLUS

ENAMEL

0M1 – EB0 M1 EL1 – ENL

0M2 – EB0 M1 EL1 – ENL

0M3 – EB0 M1 EL1/EL2* – ENL

1M1 CLL/P EB1 M1/M7* EL1/EL2* – ENL

1M2 CLL/P EB1 M1/M7* EL2 – ENL

2L1.5 CLL/P EB2 M1/M7* EL1/EL2* CP2 ENL

2L2.5 CLM EB2 M1/M4* EL1/EL3* CP2 ENL

2M1 CLL/P EB2 M1/M4* EL1/EL6* CP2 ENL

2M2 CLL/P EB2 M1/M4* EL1/EL3* CP2 ENL

2M3 CLL/P EB2 M4 EL2/EL4* CP2 ENL

2R1.5 CLL/P EB2 M1/M7* EL1/EL6* CP2 ENL

2R2.5 CLM EB2 M1/M4* EL2/EL4* CP2 ENL

3L1.5 CLM EB3 M4/M7* EL2/EL6* CP3 ENL

3L2.5 CLM EB3 M4/M7* EL4/EL6* CP3 ENL

3M1 CLL/P EB3 M7 EL1/EL6* CP3 ENL

3M2 CLM EB3 M4/M7* EL2/EL6* CP3 ENL

3M3 CLM EB3 M4/M9* EL4/EL6* CP3 ENL

3R1.5 CLM EB3 M7 EL2/EL3* CP3 ENL

3R2.5 CLM EB3 M4/M7* EL5/EL6* CP3 ENL

4L1.5 CLM EB4 M7 EL6 CP4 END

4L2.5 CLM EB4 M4/M9* EL3/EL4* CP4 END

4M1 CLL/P EB4 M7 EL6 CP4 END

4M2 CLM EB4 M7/M9* EL2/EL3* CP4 END

4M3 CLM EB4 M9 EL5/EL6* CP4 END

4R1.5 CLM EB4 M7/M8* EL2/EL3* CP4 END

4R2.5 CLM EB4 M7/M9* EL3/EL4* CP4 END

5M1 CLM EB5 M7/M8* EL3/EL6* – END

5M2 CLM EB5 M7/M9* EL5/EL6* – END

5M3 CLM EB5 M5/M9* EL3/EL4* – END

VITA YZ T
Renklendirme Likidi

EFFECT
BONDER

MARGIN EFFECT
LINER

CHROMA 
PLUS

ENAMEL

A1 CLL/P EB1 M1/M7* EL2 CP1 ENL

A2 CLM EB2 M4/M7* EL1/EL3* CP2 ENL

A3 CLM EB2 M4 EL4/EL6* CP2/CP3* ENL

A3.5 CLM EB3 M4/M9* EL5/EL6* CP2/CP3* END

A4 CLM EB3 M4/M9* EL1/EL4* CP2/CP4* END

B1 CLL/P EB1 M1/M4* EL1/EL2* CP1 END

B2 CLM EB1 M1/M4* EL1/EL3* CP1 END

B3 CLM EB3 M4 EL2/EL4* CP2/CP3* END

B4 CLM EB3 M4/M9* EL4/EL6* CP3 END

C1 CLL/P EB3 M1/M4* EL1/EL6* CP1 END

C2 CLM EB2 M4/M7* EL2/EL6* CP1/CP5* END

C3 CLM EB3 M4/M7* EL6 CP1/CP5* ENL

C4 CLM EB4 M4/M7* EL3/EL6* CP5 ENL

D2 CLM EB2 M1/M9* EL2/EL6* CP1/CP5* END

D3 CLM EB3 M4/M7* EL2/EL3* CP2/CP5* END

D4 CLM EB3 M1/M4* EL2/EL6* CP2/CP5* END

Aşağıda verilen sınıflandırma tablosu referans değerler içindir.

* Karışım oranı 1:1

VITA SYSTEM 3D-MASTER   ve VITA klasik A1–D4   için sınıflandırma tablosu® ®

VITA SYSTEM 
3D-MASTER renkler

VITA klasik A1–D4 
renkler

VITAVM®9
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Likitler

VITAVM® MODELLING LİKİT
BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL ve diğer tüm ek malzemeler için.

VITA MODELLING LİKİT
Bütün dentine, enamel ve ek malzemeler için.
LİKİT yığım esnasında kullanmaya kolaylık sağlar.

VITA MODELLING LİKİT RS
Bütün dentine, enamel ve ek malzemeler için özel kırmızı likit.
VITA MODELLING Likit RS homojen yapısı sayesinde iyi bir stabilite sunarken
aynı zamanda büyük restorasyonlarda çalışma süresini sorunsuz uzatır.

VITAVM®9
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EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

EE6

EE7

EE8

EE9

EE10

EE11

mint cream

pastel

misty rose

vanilla

sun light

navajo

golden glow

coral

water drop

silver lake blue

drizzle

EP1

EP2

EP3

pearl

pearl blush

pearl rose

EO1

EO2

EO3

EO4

EO5

opal

opal whitish

opal bluish

opal blue

opal dark violet

EL1

EL2

EL3

EL4

EL5

EL6

snow

cream

tabac

golden fleece

papaya

sesame

M1

M4

M5

M7

M8

M9

beige

wheat

amber

seashell

tan

beach

9

Ek malzemeler

VITAVM®9 EFFECT ENAMEL
– doğal dişte bulunan tüm mine bölgesinde

kullanılabilir

– üniversal kullanıma uygun yarı saydam
mine effekt malzemesi

– doğal bir derinlik görüntüsü elde etmek
için

beyazımsı yarı saydam

pastel

pembe yarı saydam

sarımsı yarı saydam

sarı yarı saydam

kırmızımsı yarı saydam

turuncu yarı saydam

kırmızı yarı saydam

buz mavimsi yarı saydam

mavi yarı saydam

grimsi yarı saydam

VITAVM®9 EFFECT PEARL
– sadece yüzeyde effekt etkisi için, iç effekt

olarak kullanılamaz

– özellikle beyazlatılmış restorasyonlar
için

 

– sarı ve kırmızı nüanslar elde etmek için

pastel sarı

pastel turuncu

pastel pembe

VITAVM®9 EFFECT OPAL
– Genç ve yarı saydam dişlerdeki opal

etkisini yaratmak için.
 

nötr, üniversal kullanım için uygun

beyazımsı

mavimsi

mavi

koyu mor

VITAVM®9 EFFECT LINER
– restorasyonun derinliğinden gelen

– ana rengi desteklemek ve
   yoğunlaştırmak için

– gingival bölgede ışık dağılımını
   kuvvetlendirmek için

 

– wash pişimi için kullanılabilir fakat
   son ısı 970°C olmalıdır.

beyaz

bej

kahverengi

sarı

turuncu

yeşil-sarı

 VITAVM® 9 MARGIN
– kole bölgesindeki ufak düzeltmeler için

– uygulamadan sonra, plastifiye olmuş
   MARGIN malzemesi bir ısı kaynağı ile
   sertleştirilmelidir. Bunun için bir saç
   kurutma makinası veya fırından gelen ısı
   yardımı ile uygulanan MARGIN pişimden
   önce sabitlenir.

beyaz

sarı

amber

açık bej

pastel kahverengi

açık turuncu

VITAVM®9
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SD1

SD2

SD3

sun light

sun rise

sun set

MM1

MM2

MM3 

ecru

mellow buff

peach puff

G1

G2

G3

G4

G5

rose

nectarine

pink grapefruit

rosewood

cherry brown

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

ivory

almond

moccasin

caramel

burlywood

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EC10

EC11

ghost

linen

pale banana

lemon drop

golden rod

sunflower

light salmon

toffee

doe

larch

gravel

COR1

COR2

COR3

neutral

sand

ochre

9

9

SD
1

36
1

SUN
DENTINE

9

Ek malzemeler

VITAVM®9 SUN DENTINE
– daha canlı ve sıcak renkler için. TRANSPA

DENTINE, kullanılacak olan SUN DENTINE
ile karıştırılabilir veya TRANSPA
DENTINE yerine kullanılabilir.

açık sarı

açık turuncu

turuncu-kırmızı

VITAVM®9 MAMELON

   bölgede kullanmak için

– insizal kenar ve dentin arasındaki renk
karakterizasyonları için

bej

sıcak sarı-kahverengi

yumuşak turuncu

VITAVM®9 GINGIVA
– orjinal gingival durumu oluşturmak için
– birinci dentin veya ikinci dentin
   aşamasında uygulanır.
– renk nüanslar turuncu-kırmızı’ dan
   kırmızımsı kahverengiye kadar gider.

açık pembe

turuncu-pembe

pembe

kahverengi-kırmızı

koyu kırmızı

VITAVM®9 CHROMA PLUS
– Chroma Plus özellikle kole bölgesinde
   daha yoğun renk oluşumu için kullanılır.
   (özellikle VITA klasik A1-D4 renk
   sisteminde)

– yer darlığı yaşanan restorasyonlarda ana
   rengi destekleyip kuvvetlendirir.

 

fildişi

bej

açık turuncu-kahverengi

turuncu

yeşil-kahverengi 

VITAVM®9 EFFECT CHROMA
– renk-yoğun modifiye porseleni

– dişteki belirli renk bölgelerini vurgulamak
   için 
– kole, dentin ve mine bölgesinde rengin
   açıklık ve koyuluğunu ayarlamak için

beyaz

bej

açık sarı

yumuşak limon sarısı

açık turuncu

turuncu

pembe

bej-kahverengi

kahverengi

yeşil-kahverengi

yeşil-gri

VITAVM®9 CORRECTIVE
– (760°C) düşük pişim ısısı sayesinde cila
   pişiminden sonraki ufak düzeltmeler için

 

– kole, dentin ve mine bölgesi için üç farklı
   renk seçeneği

nötr

bej

kahverengi

VITAVM®9
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500 6.00 6.00 80 980 1.00 6.00

 VITA VM®9 EFFECT BONDER çalışma bilgileri

VITAVM®9 EFFECT BONDER için tavsiye edilen pişim programı

Ön Kurutma
°C dakika dakika °C/dakika

Son ısı
°C dakika

VAC  
dakika

®9 EFFECT BONDERRenklendirilmemiş zirkonyum altyapılara VITA VM
uygulaması 
Doğru rengi elde edebilmek için VITA VM 9 EFFECT BONDER kullanımını tavsiye
ederiz.
VITA VM OPAK LİKİDİ ile EFFECT BONDER’ ı karıştırın ve ince bir kat şeklinde
(wash pişimine benzer) uygulayın.

Kullanıcı bu bilgiyi referans olarak kullanmalıdır. Eğer yüzey kalitesi veya saydamlık
oranı veya cilası olması gereken optimum durumda değilse pişim programı buna
göre ayarlanmalıdır. Pişim sonucu için önemli olan fırının gösterdiği ile değil,
önemli olan pişim sonrasında seramiğin görüntüsü ve yüzey durumudur.

Pişimi tamamlanmış EFFECT BONDER.
Pişim için sadece porselen taşıyıcılar kullanılmalıdır.

VITA VM 9 Basic yığım tekniği için: bakınız sayfa
12 VITA VM 9 BASIC yığımı. (VITA VM 9 BASE
DENTİNE uygulamasından itibaren.)

VITA VM 9 BUILD UP yığım tekniği için: bakınız
sayfa 16 VITA VM 9 BUILD UP yığımı. (VITA VM
9 BASE DENTINE uygulamasından itibaren.)

VITAVM®9
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–

–

–

–

VITA VM 9 VITA VM 9

–

–

VITAPM®9

ile VITA kombinasyonuPM®9

Belirtilen teknik-fiziksel değerler olağan ölçüm sonuçlarıdır ve ölçümün yapıldığı
yerdeki örneklere ve cihazlara dayandırılarak yapılmıştır. Örnekler farklı metotlar
kullanılarak yapılırsa veya farklı ölçüm cihazları ile yapılırsa sonuç değişkenlik
gösterebilir.

*

Endikasyon:

• Overpress tekniği
Isı genleşme katsayısı 10.5 ·10-6 · K-1 civarında olan VITA YZ
T* renklendirilmiş yada renklendirilmemiş kısmen yttrium ile
kuvvetlendirilmiş ZrO2 kron ve köprü altyapıların üstüne
pressleme için.

 

• Altyapısız boyama ve yığım tekniği
İnlays, onlays, lamina, parsiyel kron ve kron yapımı.

Yığım tekniği
• Overpress tekniği:

Tüm VITA VM 9 malzemeleri ile.

• Altyapısız boyama ve yığım tekniği:
VITA VM 9 ADD-ON malzemeleri ile.
Sonrasında VITA AKZENT Plus GLAZE LT ile cila.

Boyama tekniği
• VITA AKZENT Plus makyaj seti ile karakterizasyon.

Kontrendikasyon
• zirkonyum altyapısı olmayan köprüler
• verilen ısı genleşme katsayısının dışında olan zirkonyum

altyapılar.

• işlev bozukluğu olan (örn. bruxism)
• yetersiz oral hijyen
• uygulanacak seramik kalınlığının minimum miktarı

uygulanamıyorsa

VITA PM 9 için ayrıntılı bilgiye kullanma kılavuzu No. 1450’ den
ulaşabilirsiniz.

*  Eğer VITA’ nın tavsiye ettiği üretim aşamaları ve altyapı dizaynı takip edilirse, VITA
PM 9 3Y-TZP (-A)’ dan yapılmış olan tüm altyapılara uygundur.
Aşamalar çeşitli parametrelere dayandığı için sadece kullanıcı bu durumun kalitesini
sağlayabilir.

 

Özellik Değer

CTE (25–500°C) 9.0–9.5 · 10-6 · K-1

Bükülme dayanımı 100 MPa civarında

Asitte çözünürlük < 20 µg/cm2

VITAPM®9 – teknik bilgiler*

tavsiye edilen

sadece VITA VM 9
ADD-ON malzemeleri ile

tüm VITA VM 9
malzemeleri ile

Kişiselleştirme

VITA AKZENT PlusVITA AKZENT Plus
Karakterizasyon

Altyapısız
boyama ve yığım

tekniği

Overpress
tekniği

VITAVM®9
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Setler

Adet İçerik Malzeme

3 12 g CHROMA PLUS CP2– CP4

26 12 g BASE DENTINE 1M1–5M3**

3 12 g SUN DENTINE SD1–SD3

2 12 g ENAMEL ENL, END***

1 12 g NEUTRAL NT***

1 12 g WINDOW WIN***

3 12 g CORRECTIVE COR1–COR3

1 50 ml VITA MODELLING LİKİT RS

– – Aksesuar

1 – Renk göstergesi

1 – VITA 3D-MASTER skala 

1 – Kullanma kılavuzu

VITAVM® 9 BASIC SET*/**
BASIC yığım için BASIC set

    * Azaltılmış malzeme seçeneği ile BASIC SET SMALL olarak mevcut
  **  BASIC SET klasik (A1-D4) olarak da mevcut ve BASIC SET SMALL olarak şu 

renklerde mevcut : A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
***  50 g olarak da mevcut

Adet İçerik Malzeme

26 12 g TRANSPA DENTINE 1M1– 5M3

1 50 ml VITA MODELLING LİKİT RS

VITAVM®9 BUILD UP SET*/**
BUILD UP yığımı için ek set

     * Azaltılmış malzeme seçeneği ile BUILD UP SET SMALL olarak mevcut
  ** BUILD UP SET klasik (A1–D4) olarak da mevcut ve BUILD UP SET SMALL 

olarak 6 renkde mevcut.
***  50 g olarak da mevcut.

Adet İçerik Malzeme

16 12 g BASE DENTINE A1–D4

16 12 g TRANSPA DENTINE A1–D4

2 12 g CHROMA PLUS CP1, CP5

1 50 ml VITA MODELLING LİKİT RS

1 – Renk göstergesi

1 – VITA klasik A1-D4 skala

 1 – Kullanma kılavuzu

VITAVM® 9 KLASİK RENK SETİ  *
VITA VM 9 3D-MASTER kullanıcıları için ek set

* VITA klasik A1–D4 renklerini eklemek isteyen VITA VM 9 3D-MASTER kullanıcıları için.  

VITAVM®9



29

Setler

Adet İçerik Malzeme

3 12 g BASE DENTINE 0M1–0M3

3 12 g TRANSPA DENTINE 0M1– 0M3

1 12 g ENAMEL ENL

1 12 g NEUTRAL NT

1 12 g WINDOW WIN

1 50 ml VITA MODELLING LİKİT RS

1 –
BLEAC RENK SKALASI
0M GRUBU

1 – Kullanma kılavuzu

VITAVM®9 BLEACHED COLOR SET
Beyazlatılmış restorasyon yapımı için ultra beyaz renkler

Adet İçerik Malzeme

11 12 g EFFECT CHROMA EC1–EC11

11 12 g EFFECT ENAMEL EE1–EE11

6 12 g EFFECT LINER EL1–EL6

3 12 g MAMELON MM1–MM3

3 12 g EFFECT PEARL EP1–EP3

5 12 g EFFECT OPAL EO1–EO5

4 – Effekt skalaları

VITAVM®9 PROFESSIONAL SET*
Doğal effektler ve karakterizasyon için

* Şu şekilde mevcut PROFESSIONAL KIT SMALL (EC1, EC4, EC6, EC8, EC9,  

MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11)

Adet İçerik Malzeme

5 12 g GINGIVA G1–G5

1 – GINGIVA renk skalası

VITAVM®9 GINGIVA SET
Doğal effektli diş eti malzemeleri

VITAVM®9
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Setler

Adet İçerik Malzeme

6 12 g MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9

1 – MARGIN renk skalası

VITAVM®9 MARGIN SET
Kole bölgesindeki ufak düzeltmeler için

Adet İçerik Malzeme

8 12 g ADD-ON ADD1–ADD8

1 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE LT

1 50 ml VITAVM MODELLING LİKİT

1 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER LİKİT

– – Aksesuar

1 – ADD-ON renk skalası

1 – VITA PM 9 kullanma kılavuzu

VITAVM®9 ADD-ON SET
VITA PM 9 press ile yapılmış altyapıların
kişiselleştirilmesi için

Adet İçerik Malzeme

1 Set
VITABLOCS 3D-MASTER  
(10 adet of Mark II I12)

1 12 g WINDOW WIN

1 12 g NEUTRAL NT

2 12 g ENAMEL ENL, END

1 12 g EFFECT PEARL EP1

2 12 g EFFECT ENAMEL EE1, EE10

1 12 g CORRECTIVE COR1

1 4 g AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE

1 4 g AKZENT Plus GLAZE PASTE

1 12 g EFFECT OPAL EO2

2 12 g EFFECT CHROMA EC1, EC4

1 12 g MAMELON MM2

– – Aksesuarlar / likitler

1 – Kullanma kılavuzu

VITAVM®9 ESTHETIC SET için VITABLOCS
VITABLOCS’ ların kişiselleştirilmesi için ek set

VITAVM®9
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Bilgilendirme

çalışırken güvenlik ve sağlık önlemleri Ürünler ile çalışırken uygun güvenlik gözlüğü, yüz koruması,
eldiven ve güvenlik giysileri kullanın.

ÖNEMLİ BİLGİLER Ayrıntılı bilgiye, web sitemizde bulunan sıkça sorulan sorular bölümünden
ulaşabilirsiniz.

VITAVM®9
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VITAVM®9 · VITAPM®9 · VITABLOCS® · VITA YZ® · VITA AKZENT® Plus

  VITA VM 9 kaplama malzemeleri VITA SYSTEM 3D MASTER ve
VITA klasik A1-D4 renk sisteminde mevcuttur. Tüm VITA 3D-
MASTER ve VITA klasik A1-D4 renklerinde renk uyumu garanti 
edilir. 

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

Dişler

Cihazlar  

Kaplam
a M

alzem
eleri

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