
Kronen:
• Stufe mit abgerundeter

Innenkante oder aus-
geprägter Hohlkehle mit 
90 – 105°

• Marginale Ränder
supragingival oder
paragingival

• Scharfe Kanten und Ecken
vermeiden

• Mindesttiefe im 
Fissurengrund 1.5 mm 

• Okklusale Reduktion 2 mm

Reduzieren der okklusalen
Zahnhartsubstanz und
hohlkehlförmige Präparation
der Approximalflächen mit
einem torpedoförmigen 
Diamantinstrument, ggf.
Schutzmatritze für den Nach-
barzahn. Bei der Präparation
erleichtern 1 mm-Tiefen-
markierer den Abtrag der
definierten Mindestschicht-
stärke von 1.2 mm in labial-
palatinaler Ausdehnung 
und 1.8 mm bis 2 mm im
Inzisalbereich. 

Inlays / Onlays:
• Kastenförmige Präparation

ohne Federränder im Winkel
von 6 – 15°

• Mindesttiefe Kavitätenrand
1.5 mm

• Mindesttiefe Fissurengrund
1.5 mm

• Bei MOD Präparationen ist
der Istmus möglichst breit
zu gestalten

• Keine scharfen Kanten
innerhalb der Präparation

• Ränder möglichst
supragingival oder
paragingival

• Bei Onlays: Präparations-
grenze wie bei Kronen, d.h.
die Stufe 90 – 105°mit abge-
rundeten Innenkanten und
leichter Konizität

• Kontrolle und Finish: keine
unter sich gehenden
Bereiche, kein Federrand,
keine Slice-cuts, keine
kantigen Innenwinkel

• Glätten der Präparation 
mit HM-Finierern oder
extrafeinen Diamant-
finierern

Veneers:
• Labiale Reduktion 0.7 mm
• Bukkale/labiale Kontur

erhalten
• Leicht abgerundete Schulter

parallel zum Gingivalsaum
verlaufend

• Approximale Ränder als
Hohlkehle gestalten

• Approximale Kontaktpunkte
erhalten
Ausnahme:
Stellungskorrekturen

• Bei Verlängerungen
Schneidekanten abflachen
und Präparationsgrenze
palatinal als kleine
Hohlkehle anlegen.

• Kleine Einkerbung als Zen-
trierhilfe beim Einsetzen
anlegen.

Hinweis:
Alle Präparationen müssen eine
deutliche Präparationsgrenze
aufweisen!

A páciensek növekvõ igénye 
az esztétikus és fémmentes
pótlásra vezetett el minket a
Vintage LF és a Vintage Press
kompatibilis rendszer kifej-
lesztéséhez. Így, most már
ezen termékeink, mint újabb
építõkockák épülnek be a 
SHOFU-kerámialeplezõk so-
rába.

A VINTAGE PRESS egy 
leuciterõsítésû üvegkerámia, 
amely mind a festõ-, mind  a 
rétegtechnológiára, avagy e 
kettõ kombinálására is alkal-
mas. A leucitkristályok egy 
homogén struktúrát eredmé-
nyeznek, s így ezen anyag 
tulajdonságai (pl. keménység,
kopásállóság) nagyon hason-
lítanak a természetes fogzo-
máncra. 
Természetes színhatásával 
ideálisan illeszkedik az orális
területbe.

A VINTAGE PRESS-szel a legfinomabb
és legkecsesebb formákat is rep-
rodukálni lehet. Ezen tulajdonságá-
val kiemelkedik a hasonló termékek
közül. Az eredmény felülmúlhatatlan
esztétikai hatás,akár egyszerû festõ -
vagy rétegtechnika esetében, úgy ko-
ronák, inlayk, onlayk vagy héjak
esetében. A VINTAGE PRESS üvegke-
rámia számos a piacon található prés-
és égetõkályhában feldolgozható.
 

A Vintage LF leplezõke-
rámia alkalmazása ide-
ális színegyezést nyújt a 
teljes- és fémkerámiával
készült restaurációkéval.

 

A Vintage LF- választék ösz-
szeállitásánál a legmagasabb
esztétikai mértéket vettük a-
lapul.
A VINTAGE LF dentin-je és 
opákdentin-je, akárcsak a
vállmasszája természetes
fluoreszenciát mutat fel.
Az ismert SHOFU opálél
és transzlucens masszák
természetes fényáteresztõ
képességgel rendelkeznek.

A VINTAGE LF leplezõkerá-
mia felülmúlhatatlan eszté-
tikumot kínál Önöknek az
egyszerû réteg- és belsõ
festõtechnikával.

Fémkerámia/galvanizált váz:
A  VINTAGE LF-fel lehetõvé válik
az egyszerû munka kivitelezése
univerzális ötvözetre 
(WAK 15.8 –16.7 / 25°C–500°C-nál),
és galvanizált vázra.
 

A préskerámiáról:

Egy esztétikusan ígényes front-
restauráláshoz a rétegtechnika 
ajánlott. Ebben az esetben egy
dentinszínezett pellet (pirula)
lesz lepréselve, és a Vintage LF-
készlet él- és transzlucens
masszájával kapja meg a 
munka az anatómikus formát.
A rétegtechnika pelletjei
(pirulái) a Vita * Classic 
színeiben kaphatók.

 

A VINTAGE PRESS (prés-
kerámia) tökéletesen illesz-
tett a VINTAGE LF (alacsony-
olvadáspontú) fémke-
rámiához, amely hatalmas
választékot nyújt a préskerá-
mia felépítéséhez.

A rétegtechnika alkalmazá-
sát a következõ oldalon
tárgyaljuk.

RENDSZERKONCEPCIÓ

VINTAGE LF & VINTAGE PRESS
ZAHNÄRZTLICHE INFORMATIONEN

INDIKATION/PRÄPARATION

5

* VITA egy bejegyzett márkanév (VITA vállalat Bad Sackingen)



Koronák:
• Vállas preparálás

 (90-105o) lekerekített

•

 vállal.

 A korona gingivális
széle vagy az ínyig ter-
jed, vagy picit felette.

• Kerülje az éles sarko-
kat és szegleteket.

• Az incisal/occlusal-reduk-
ció 2 mm kell hogy legyen.

 . A redukció mértéke még a 
fissuránál is el kell hogy érje   
az 1,5mm-t. Egy torpedó formá-
jú gyémántfúróval végezzük
a preparálást,és ha szükséges,
a szomszédos fog védelmé-
re védõ matricát alkalmazzunk.
A minimálisan meghatározott
rétegvastagság - 1,2mm labi-
ális/palatinális kiterjedésnél,
1,2mm-2mm incizális területen-
eltávolítását segítik elõ a
preparálás közben létrehozott
1mm mély jelzõ mélyedések.

 Inlay-k / onlay-k:
• Alakítsuk ki az üreget

6-15o-os szögben a
kavitás szélének

   lecsapása nélkül.  

• A kavitás széle legalább
1,5mm legyen.

• A fogfelszín legmélyebb  
pontján (a fissuráknál) is töre-
kedjünk az 1,5mm vastagságra.

• MOD-üreg esetén a kavitás a
lehetõ legszélesebb legyen.

• Kerüljük az éles szegleteket
az üregben. A gingivális szél 
 ne kerüljön íny alá.

• A fogredukció az onlayk ese-
tében is érje el mindenhol az
1,5mm-t. A gingivális szélnél
a lekerekített váll 90-105o   
között kell hogy legyen.

• Az üreg finirozását         vállat alakítson ki.                 
 karbiddal vagy ultrafi-
nom gyémánttal végez-
zük.

Héjak:
• A labiális redukció 0.7 mm
• A bukális redukció mér-

téke 0,7 mm
• A redukció mértéke a fog

felszínén incisal/gingival irány-
ban változó.

• A gingiva vonalával párhuzamo-
san haladva kicsit legömbölyít-

   jük a marginális peremet.

• Az aproximális kontakt-
pontokat megõrizzük (kivétel
amikor a cél, egy más fogforma
kialakítása).

. A fog incizális meghosszab-
bítása esetén az incizalis él egye-
nesre vétele után kis palatinális

Fontos:
Minden preparálás esetén a prepa-
rációs perem egyértelmüen kivehe-
tõ legyen.

A páciensek növekvõ igénye 
az esztétikus és fémmentes
pótlásra vezetett el minket a
Vintage LF és a Vintage Press
kompatibilis rendszer kifej-
lesztéséhez. Igy, most már
ezen termékeink, mint újabb
építõkockák épülnek be a 
SHOFU-kerámialeplezõk so-
rába.

A VINTAGE PRESS egy le-ucit-
uciterõsítésû üvegkerámia, 
amely mind a festõ-, mind  a 
rétegtechnológiára, avagy e 
kettõ kombinálására is lakal-
mas.A leucit kristályok egy 
homogén struktúrát eredmé-
nyeznek, s így ezen anyag 
tulajdonságai (pl. keménység,
kopásállóság) nagyon meg-
közelítik a természetes fog-
zománcot. 
Természetes szinhatásával 
ideálisan illeszkedik az orális
területbe.
.

VINTAGE PRESS-el a legfinomabb
és legkecsesebb formákat is rep-
rodukálni lehet. Ezen tulajdonságá-
val kiemelkedik a hasonló termékek
közül. Az eredmény felülmúlhatatlan
esztétikai hatás,akár egyszserû festõ -
vagy rétegtechnika esetében, úgy ko-
ronák, inlayk, onlayk vagy laminák
esetében. A VINTAGE PRESS üvegke-
rámia számos a piacon található prés-
és égetõkályhában feldolgozható.
. 

A Vintage LF leplezõ-ke-
rámia alkalmazása ide-
ális színegyezést nyújt a 
teljes- és fémkerámiával
készült restaurálásoknál. 
.
. 

A Vintage LF- választék ösz-
szeállitásánál a legmagasabb
esztétikai mértéket vettük a-
lapul.
A VINTAGE LF dentinje és 
opak-dentinje, akárcsak a
vállmasszája természetes
fluoreszenciát mutat fel.
Az ismert SHOFU opál él
és transzlucens masszák
természetes fényáteresztõ
képességgel rendelkeznek.

A VINTAGE LF leplezõ-kerá-
mia felülmúlhatatlan eszté-
tikumot kinál Önöknek az
egyszerû réteg- és belsõ
festõtechnikával.
.
.

Fémkerámia/galvanizált váz:
A INTAGE LF-el lehetõvé válik
nem bonyolult munka kivitelezé-
se univerzális ötvözetre (WAK
15.8 –16.7 bei 25°C – 500°C-nál )
és galvanizált vázra.
. 

A préskerámiáról:
.
Egy esztétikusan igényes front -
restauráláshoz a rétegtechnika 
ajánlott. Ebben az esetben egy
dentin-színezett pellet (pirula)
lesz lepréselve, és a Vintage LF
készlet él- és transzlucens
masszájával kapja meg a mun-
ka az anatómikus formát.
A rétegtechnika pellet-jei
(pirulái) a VitaR Classic 
színeiben kaphatók.
.
. 

A VINTAGE PRESS (prés-
kerámia) tökéletesen illeszt-
ve van a VINTAGE LF (ala-
csony olvadáspontú fémke-
rámia amely terjedelmes
választékot nyújt a préskerá-
mia felépitéséhez.
.

A rétegtechnika alkalmazá-
sát a következõ oldalon
tárgyaljuk.
.
.

SYSTEMGEDANKEN

VINTAGE LF & VINTAGE PRESS
FOGORVOSI INFORMÁCIÓK

Javaslat/elõkészítés
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* VITA ist ein eigetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik in Bad Säckingen.



Pasztaopáker
(16 szín és 6 módosító)
Nagy fedõképességû, felhasz-
nálásralásra kész opáker.

Vállmassza
(16 szín és 4 módosító)
Fémmentes szélek készítésé-
re a fémkerámia technikában.
 A színérték meghatározása
 a Vintage LF Margin Color
 indikátorral történik. 

Opákdentin
(16 szín)
Az erõs fényvisszaverõ és fluore-
szens opakdentinek az interden-
tális térközök,hídtagok és mame-
lonok világosítására, és a vilá-
gossági érték alátámasztásá-
ra szolgálnak.

Dentin
(16 szín)
Dentin-színû rétegkerámia
a VITA classic színrendszer-
hez igazítva.

Él-effektek
(15 szín)
8 opálos él- és effektmassza,
7 transzlucens (áttetszõ)
massza az incizális területek
egyéni kialakítására.

Effektmasszák
(8 szín)
Módosító kerámiamasszák a természetes hatás eléréséhez,
és a világossági érték megerõsítéséhez.

Az összes VINTAGE LF porral
keverhetõ.

Festékek
(15 szín)
Fluoreszens festékek a prés-
kerámia külsõ és belsõ szí-
nezéséhez,  kerámiába való
keveréshez is  alkalmas.

A festékek a Vintage LF
Stain Liquid-del keverhetõk.

Glazurpaszta 
A rétegkerámia felületi 
egyenetlenségeinek korri-
gálására.
A glazurpaszta felhaszná-
lásra kész állapotú.
Viszkozítását a Stain-folyadék
hozzáadásával változtathat -
juk.

Die Color-Checker:
Die Color Checker liegen in 
7 verschiedenen Intensitäts-/
Helligkeitswerten vor (Bild 1).
Der Zahnarzt bestimmt mit
dem Die-Color-Checker nach
der Präparation die Stumpf-
farbe des präparierten
Zahnes. Bei der Farbkontrolle
im Dentallabor wird die 
Restauration mit dem 
entsprechenden Stumpf-
Komposit von basal gefüllt,
mit einem Haltestift versehen
und ausgehärtet (Bild 2).

Befestigung:
Sämtliche Zementierungs-
flächen der VINTAGE PRESS
Restaurationen sind für 4 Min.
mit 5%iger Flusssäure zu
ätzen. Bei Verwendung einer
10%igen Fluss-Säure kann die
Dauer auf 2 Min. verkürzt
werden. Alle mit Flusssäure
behandelten Flächen sind
anschließend sorgfältig zu
reinigen und im Ultraschall-
bad für 10 Min. in Aceton von
eventuellen Säureresten zu
befreien. Dies ist sehr
wichtig, um die anschließen-
de Konditionierung nicht zu
gefährden.

Die Restaurationen sollten bis
zu Ihrer Zementierung vor
Staub und Fett geschützt 
aufbewahrt werden. 
Geeignete Transportboxen
sind empfohlen.

Die Konditionierung mit einer
Silanlösung (z.B. SHOFU Cera
Resin Bond) erfolgt in der
Zahnarztpraxis.

Bitte beachten Sie, dass eine
Silanisierungsschicht bereits
nach ca. 30 Min. unbrauchbar
wird und sehr empfindlich
gegen Fett und Feuchtigkeit
ist. 

Die Silanisierung sollte daher
erst kurz vor dem Einsetzen
erfolgen. 

Hinweis:
Vollkeramische Restaurationen
können nicht provisorisch
befestigt und probegetragen
werden. VINTAGE PRESS muss
adhäsiv befestigt werden!

ZAHNÄRZTLICHE INFORMATIONEN

DIE COLOR-CHECKER/BEFESTIGUNG
VINTAGE LF

A RENDSZER ALKOTÓRÉSZEI
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A* VITA egy bejegyzett márkanév a " VITA Zahnfabrik in Bad Säckingen" által.

1

2



Modellation:
Die Wachsmodellation der
Metallgerüste ist in einem
anatomisch verkleinerten
Maßstab herzustellen. Ziel ist
es, eine gleichmäßige und
gezielte Schrumpfung der
Keramik zu erreichen und
somit einen spannungsarmen 
Verbund zwischen Metall und
Keramik zu erzielen.

• Wandstärke der Einzel-
kronen ca. 0.3 mm 

• Wandstärke der Brücken-
pfeilerkronen ca. 0.4 mm 

Gerüste für Objekte mit
größeren Spannweiten sollten
im Interdentalbereich stabil
gestaltet werden – scharfe
Übergänge sind unbedingt zu
vermeiden. 

Ausarbeiten:
• Ausarbeiten des Metall-

gerüstes mit scharfen
kreuzverzahnten 
HM-Fräsen.

• Oberfläche nur in einer
Richtung bearbeiten, um
Materialüberlappungen und
somit Blasenbildung bei der
keramischen Verblendung
zu vermeiden (Bild 1).

• Das Gerüst mit 110 µm
Aluminiumoxid mit 2 – 3 bar
Druck abstrahlen

• Das Gerüst anschließend
gründlich abdampfen oder
in destilliertem Wasser 
auskochen und mit Ethyl-
alkohol entfetten (Bild 2).

Die Oxidation der Gerüste
erfolgt nach Angaben des
Legierungsherstellers 
(Bild 3).

VINTAGE LF

RÉTEGRENDSZER
VINTAGE LF

GERÜSTHERSTELLUNG
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Opál-él

Dentin

Opák-dentin

Opáker

Fém

1

2

3

Szín    A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opáker A1O A2O A3O A3.5O A4O B1O B2O B3O B4O
Margin A1M A2M A3M A3.5M A4M B1M B2M B3M B4M
Opák-dentin OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3.5 OD-A4 OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4
Dentin                        A1B A2B A3B A3.5B A4B B1B B2B B3B B4B
Opál-él        57 58 59 59 60 57 58 59 60

Szín    C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Opáker C1O C2O C3O C4O D2O D3O D4O
Margin C1M C2M C3M C4M D2M D3M D4M
Opák-dentin OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-D2 OD-D3 OD-D4

Dentin  C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B
Opál-é l       58 58 59 60 58 59 59

SZÍNTÁBLA



Mintázás:
A fémváz viaszmintázása
egy anatómikus lekicsinyí-
tett mérték (lépték) alapján
készül.
A cél egy meghatározott
zsugorodású,egyenletes 
kerámia, és következéskép-
pen egy feszültségmentes
kapcsolódás fém és kerámia
között.

• Az szóló koronák falvas-
tagsága kb. 0.3 mm 

• A híd pillérkoronáinak fal-
vastagsága kb. 0.4 mm 

Nagyobb fesztávú hidaknál
az interdentális területet
stabilan kell kiképezni,
az éles átmenetektõl
óvakodva.

Kidolgozás: 
• A kidolgozás éles keresztfo-

gazású keményfém frézerrel
történik.

• A felszínt mindig csak egy 
irányba munkáljuk meg, elke- 
rülendõ a fém egymásra la-
polódását, és így a hólyag- 
képzõdést a kerámialeple- 
zésen. (1 kép)

• A fémvázat 110 µm-es
aluminiumoxiddal, 2–3 bar
nyomással kezeljük.

• Végül gõzborotvával, vagy 
desztilláltvízben való kifõzés-
sel folytatjuk a tisztítást, majd 
etilalkoholos zsírtalanítást vég-
zünk (2. kép)

 A váz oxidációját az ötvözet
 elõállítójának utasítása
 szerint végezzük.
(3. kép)

VINTAGE LF

SCHICHT-SYSTEM
VINTAGE LF

VÁZKÉSZÍTÉS
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Opal Inzisal

Body

Opak Dentin

Opaker

Metall

1

2

3

Farbe A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opaker A1O A2O A3O A3.5O A4O B1O B2O B3O B4O
Margin A1M A2M A3M A3.5M A4M B1M B2M B3M B4M
Opak Dentin OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3.5 OD-A4 OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4
Body A1B A2B A3B A3.5B A4B B1B B2B B3B B4B
Opal Inzisal 57 58 59 59 60 57 58 59 60

Farbe C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Opaker C1O C2O C3O C4O D2O D3O D4O
Margin C1M C2M C3M C4M D2M D3M D4M
Opak Dentin OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-D2 OD-D3 OD-D4
Body C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B
Opal Inzisal 58 58 59 60 58 59 59

FARBTAFEL



• Zur Zahnhalsfarb-
bestimmung verwenden Sie
den Margin Color Indicator.
Die Schultermassen liegen
in den entsprechenden
VITA* classical Dentin-
Farben vor, ein Abmischen
ist nicht erforderlich. 
Bei farblich abgesetztem
Zahnhalsbereich intensivere
Töne verwenden.

• Stumpf mit Sekundenkleber
versiegeln und mit Keramik-
isolierung (VINTAGE Margin
Porcelain Isolation Liquid)
isolieren.

• Die Schultermasse mit
VINTAGE LF Modelling-
Liquid zu einer sahnigen
Konsistenz vermischen und
mit SHOFU Pinsel No. 5 
auftragen. Um einen 
Lichtabriss zu vermeiden,
empfiehlt es sich, den 
Übergang zwischen Stumpf
und Metallkäppchen mit
Schultermassen-Modifier
bzw. mit einer Mischung
abzudecken 
(Bild 1+2).

• Die Keramikmasse wird mit
einem  Föhn getrocknet
(Bild 3), die Krone lässt sich
so leicht vom Stumpf
abnehmen.

• Die Keramikstufe wird 
nach dem ersten Brand vor-
sichtig aufgepasst (Bild 4).
Die geschrumpften Anteile
anschließend mit den
gleichen Schultermassen
ergänzen, trocknen und
abheben (Bild 5).

• Fertig aufgetragene
Schultermasse vor dem
zweiten Brand (Bild 6).

Hinweis: 
Mit den Modifieren Yellow,
Orange, Brown und Neutral
können Sie die Margin-Massen
patientengerecht indivi-
dualisieren!

• Az elsõ opákerréteg
felviteléhez az opáker-
folyadék hozzáadásával 
tegyük a pasztát megfe-
lelõ állapotúvá, majd vé-
konyan, egyenletesen 
vigyük fel és égessük ki.
(1 kép)

• A jó takarás érdekében
adott esetben a paszta-
opákerhez használjon
opáker-módosítót. 
Végül rezegtetéssel 
egy sima, egyenletes 
felületet kapunk.
(2. kép)

• A kész felszínnek 
(2.-3. égetés) a kiégetés 
után selymesen kell ra-
gyognia.
(3. kép)

Figyelem: 
A pasztaopáker vízzel
nem érintkezhet!

VINTAGE LF

OPÁKEREZÉS
VINTAGE LF

KERAMIKSCHULTER
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* Ügyeljen az ötvözet gyártójának ajánlására!                                    

Alaphõmérs. Szárítás  Vákuum            Hõm.emelkedés.    Végsõ hõm.       Hõm.tartás            Hûtés 
°C                       perc                      °C                         °C/perc °C                       perc                         perc

Oxidálás    * 400 1 – 80 800 - 860 – –
1. Opákerégetés             400 6 - 7 450 55 800 2 –

2.+3. Opákerégetés 400 6 - 7 450 55 800 2 –

Starttemp. Schliesszeit Vak.-Start Temp.-anstieg Endtemp. Haltezeit Kühlphase
°C Min. °C °C/Min. °C Min. Min.

1. Marginbrand 400 5 450 45 780 1 –
2. Marginbrand 400 5 450 45 770 1 –

3
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6

1
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• A fognyak színmegha-
tározásához Margin-szín-
kulcsot használjon. A váll-
masszát a VITA* Classical
dentin-színei szerint kap-
hatók, ezek kikeverése így
szükségtelen.
A feltûnõen nagy színkülönb-
séget mutató nyaki résznél
használjon erõsebb tónuso-
kat.

• A csonkot pillanatragasz-
tóval zárja le, és kerámia 
izolálóval (Vintage Margin
porcelán izolálóval) ecse-
telje be.

• A Margin porcelánport a
VINTAGE LF modelláló fo-
lyadék hozzáadásával ke-
verje tejszín halmazálla-
potúvá, és vigye fel a 
SHOFU No 5.-ös ecset se-
gítségével. 
A csonk és a fémsapka 
átmeneténél létrejövõ 
fénytörés elkerülése végett
ajánlatos vállmassza-
módositó keverékkel
ezt a szakaszt bevonni
(1+2. kép)

• A kerámiamasszát 
hajszárítóval szárítjuk  
( 3. kép),  így a korona köny-
nyedén levehetõ a csonkról.

• Az elsõ égetés után óvato-
san vigyük fel a kerámia-
réteget. (4. kép)
A zsugorodott részeket
azonos vállmasszával
egészítjük ki, szárítjuk és leemeljük.
(5. kép)

• A kész vállmassza-
felépítés a 2.égetés
elõtt (6. kép)

Figyelem: 
A sárga, narancs, barna és
neutrál módositókkal egyénre
szabottá alakíthatjuk a Margin-
masszákat!

• Für den ersten Opakerauf-
trag wird der Pastenopaker
auf einer Anmischplatte 
mit Opaker Liquid zu einer
dünnfließenden Konsistenz
angemischt und gleich-
mäßig dünn aufgetragen
und gebrannt (Bild 1).

• Für den deckenden Auftrag
den VINTAGE LF
Pastenopaker auf das
Metallgerüst auftragen und
ggf. mit Opaker-Modifier
abmischen. Durch
anschließendes Riffeln
erzielen Sie eine glatte
gleichmäßige Oberfläche
(Bild 2).

• Die fertige Oberfläche 
(2 – 3 Brände) sollte nach
dem Brand einen seidigen
Glanz aufweisen 
(Bild 3).

Hinweis: 
Pastenopaker darf nicht mit
Wasser in Berührung kommen!

VINTAGE LF

OPAKERAUFTRAG
VINTAGE LF

VÁLLKERÁMIA
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* Bitte beachten Sie die Angaben der entsprechenden Legierungshersteller. * VITA egy bejegyzett márkanév a VITA Zahnfabrik in  Bad Säckingen által.

Starttemp. Schliesszeit Vak.-Start Temp.-anstieg Endtemp. Haltezeit Kühlphase
°C Min. °C °C/Min. °C Min. Min.

Oxidbrand* 400 1 – 80 800 - 860 – –
1. Opakerbrand 400 6 - 7 450 55 800 2 –

2.+3. Opakerbrand 400 6 - 7 450 55 800 2 –

Alaphõmérséklet Szárítás      Vak.-Start Hõm. emelkedés Végsõ hõm. Hõm.tartás Hûtés
oC                     perc                     oC                    oC/perc                    oC                         perc                     perc

1. Marginégetés            400 5 450 45 780 1 –
2. Marginégetés            400 5 450 45 770 1 –

3
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3



• Approximal-Kontakte und
Pontics aufpassen 
und okklusale Kontakte
überprüfen (Bild 1).

• Interdentalräume mit etwas
Opak Dentin auffüllen,
Pontic mit Opak Dentin
unterfüttern (Bild 2).

• Brücke nach dem zweiten
Brand wieder auf das
Modell aufpassen (Bild 3).

• Form und Oberfläche mit
rotierenden Instrumenten
des All Ceramic Finishing &
Polishing Kit bearbeiten
(Bild 4). Kleine Korrekturen
können zusammen mit dem 
Glanzbrand vorgenommen
werden.

•   A modellt ízoláljuk  
(Vintage ízoláló folyadék 
vagy Pen), és a hídtagok-
nál, interdentális és nyaki
részre opákdentint viszünk
fel.
(1 kép)

• A megfelelõ dentinnel
felépítjük a fog anató-
mikus formáját.
(2. kép)

• Az éli részek kialakításá-
hoz redukáljuk a dentin tes-
tet incizális és interdentális
területen, az egyéni ismerte-
tõjegyeket figyelembe véve
(pl. forma, hossz és a mame-
lonok helyzete).
(3. kép)

• A kívánt intenzítás szerint
alakítsuk ki a karakterisz-
tikát és a mamelonokat a 
nedves kerámikamasszá-
ban.
(4. kép)

• A labiális forma az 
opál-élmasszával 
egészül ki.
(5. kép)

• Az effektust a különbözõ
transzlucensek alkalmazása
teszi intenzívebbé.

• Az  anatómiai fogformát
az élmasszával egészít-
jük ki, és a kiégetési 
zsugorodás kiegyenlíté-
sére túlkontírozzuk.

• A rétegzésnél a vázat 
palatinálisan szabadon
hagyjuk.

• Palatinálisan opákdentint
viszünk fel,  módosítás al-
kalmazásával erõsebbé te-
hetjük a színhatást. (6. kép)

• A palatinális anatómiai
forma kiegészítésére dentin-,
él-, és transzlucens masszá-
kat alkalmazunk.

• A vázat óvatosan leemeljük a 
modellrõl. Az egymáshoz kap-
csolódó interdentális részeket
egy vékony pengekéssel az
opákerig szeparáljuk.

VINTAGE LF

1. DENTIN-ÉS ÉLFELVITEL
VINTAGE LF

2. DENTINAUFTRAG & INZISALAUFTRAG
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Starttemp. Schliesszeit Vak.-Start Temp.-anstieg Endtemp. Haltezeit Kühlphase
°C Min. °C °C/Min. °C Min. Min.

1. Hauptbrand 400 6 - 7 450 45 760 1 –
2. Hauptbrand 400 6 - 7 450 45 755 1 –
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• Az aproximális kontakto-
kat és hídtagokat illesz-
teni, az okkluziós kontakto-
kat leellenõrizni. (1 kép)

• A  fogközi területet egy kevés
opák-dentinnel feltölteni, a
hídtagot opák-dentinnel 
alábélelni. (2. kép)

• A hídat a második kiégetés
után megint ráillesztjük a 
modellre. (3. kép)

• A  formát és a felszínt a SHOFU 
"All Ceramic Finishing &
Polishing"   készlettel-
kidolgozzuk.
(4. kép)    
A fényreégetéssel kisebb 
korrekciókat végezhetünk
el.

• Modell isolieren (VINTAGE
Isolation Liquid oder Pen)
und im Bereich des 
Wurzelpontics, an den
Kronen interdental und im
Halsbereich Opak Dentin
auftragen (Bild 1).

• Mit entsprechender
Dentinmasse die 
anatomische Form des
Zahnes aufbauen (Bild 2).

• Inzisal und interdental wird
der Dentinkörper für die
Schneideschichtung unter
Berücksichtigung
individueller Merkmale
reduziert ( z.B.: Form, Länge
und Position der Mamelons,
Bild 3).

• Je nach gewünschter
Intensität werden die 
Charakteristika und
Mamelons in die 
feuchte Keramikmasse
eingeschwemmt (Bild 4).

• Die labiale Form wird mit
opaleszierender
Inzisalmasse ergänzt 
(Bild 5).

• Mit unterschiedlichen
Tranzluzensmassen kann
der Effekt intensiviert
werden.

• Die anatomische Zahnform
mit Inzisalmasse ergänzen
und zum Ausgleich der
Brand-Schrumpfung etwas 
überkonturieren.

• Geschichtetes Gerüst von
palatinal beim Schichten
frei lassen.

• Von palatinal Opak Dentin
auftragen, die farbliche
Wirkung kann mit Modifier
verstärkt werden (Bild 6).

• Die anatomische Form von
palatinal mit Dentin-, Inzisal-
und Transluzensmasse
ergänzen.

• Geschichtetes Gerüst 
vorsichtig vom Modell
abheben. Anschließend
interdental mit einem
dünnen Skalpell bis auf den
Opaker separieren.

VINTAGE LF

1. DENTINAUFTRAG & INZISALAUFTRAG
VINTAGE LF

2. DENTIN- ÉS ÉLFELVITEL
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Alaphõmérséklet Szárítás     Vak.-Start Hõm.emelkedés Végsõ hõm. Hõm.tartás Hûtés
°C perc °C °C/perc °C perc                    perc

1. Fõégetés    400 6 - 7 450 45 760 1 –
2. Fõégetés    400 6 - 7 450 45 755 1 –
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• Die Vorbereitung der
Modelle erfolgt so, wie sie
auch für die Herstellung von
Inlays und Kronen aus Edel-
metall-Legierungen üblich
ist. Unter sich gehende
Stellen werden ausgeblockt.
Die Präparationsgrenze des
Zahnstumpfes sollte mit
farblosem Härter oder
Sekundenkleber versiegelt
werden (Bild 1).

• Anschließend ist es 
empfohlen, auf den Stumpf
bis 1 mm oberhalb der 
Präparationsgrenze einen
dentinfarbenen Stumpflack
(z.B. beigefarben) auf-
zutragen. Der Farb-Stumpf-
lack dient dazu, die Farb-
anpassung bei der Her-
stellung von z.B. Veneers
und Inlays zu optimieren
(Bild 2).

• Vor dem Tauchen können 
die Stümpfe auf einer 
Wärmeplatte temperiert
werden. Dies bewirkt eine
minimale Kontraktion des
Tauchwachses beim 
Auftragen des Wachses auf
den Stumpf.

• A fényreégetést glazúrmasz-
sza nélkül hajtsuk végre, a
felületet sûrû STAIN folya-
dékkal nedvesítjük.
(1 kép) 
A színkaraktrisztika beállí-
tására fluoreszens festé-
kek állnak rendelkezé-
sünkre. Kiegészítésként
kisebb formakorrekciókat
végezhetünk el.
Az ADD-ON T és DENTIN,
illetve élmasszák keveré-
sével (arány 30:70) 30 oC-kal
csökken az égetési hõmér-
séklet.
Vállkorrekció esetében
margin- és dentinmasz-
sza keverékét alkalmaz-
zunk (keverési arány 1:3),
így az égetési hõmérsék-
let kb. 15 oC-kal csökkent-
hetõ.
(2. kép)

• A különbözõ fokozatú
ragyogást a SHOFU
CeraMaster szilikon-
polírozó használatával
érjük el.

• A kész híd (3. kép)

VINTAGE LF

FÉNYREÉGETÉS ÉS BEFEJEZÉS
VINTAGE PRESS

MODELLVORBEREITUNG
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Alaphõmérs. Szárítás  Vak.-Start Hõm.emelkedés Végsõ hõm.        Hõm.tartás Hûtés
°C                     perc   °C °C/perc °C perc                      perc

Fényégetés       400 4 - 5 * 45 730 1 –
Korrekciós égetés              400 4 - 5 450 45 720 1 –
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