4 A dentin és a zománc alkalmazása
1 A dentinmasszák rétegzése
Az elsö dentinréteg (Body) az anatómiai fogformát kell hogy kövesse. Rövid tömörödési idö után következik a dentinforma pontos kialakítása célirányos visszavágással.

* Az opál incizál-kerámiamassza interproximális rétegzése
Emelje le a restaurációt a modellröl. Vigyen fel opálkerámiát
az approximális területre, és zömítse azt.

Az approximális terület
rétegzése

Figyelem:
A dentinmasszával való rétegzés

2 A dentintest labiális részének visszavágása
* A dentinréteg labiális részét vissza kell vágni, az incizálmassza megfelelö rétegvastagságának biztosítása érdekében.
* Elöször vágja vissza az incizálperem felsö elsö harmadát, majd ezt követöen
csökkentse a labial második harmadát.
* Nyissa meg a interproximális területet az incizálmassza kielégítö rétegvastagságának elérése végett.
* Ha szükséges alakítson ki egy ujjformájú mamelonstruktúrát és korrigálja a labiális dentinformát,figyelembevéve a fogállást, a torziót stb.
Figyelem:

A visszavágás a természetes dentinstruktúra 3 zónás tagozódását (incizáltól a
centrálon át a cervikálig) figyelembe véve történjen.

1. Wrap around effect
Rétegezze át opalizáló kerámiamasszával a labiális, linquális és interproximális területeket.A teljes opalizáló kerámiás lefedés térbeli mélységet, a fogszín transzlucenciáját
hozza létre.

A rétegzések keresztmetszete

2. Kondenzálás
Használjon Ceramosonic kondenzátort a hatásos zömítéshez, és a kontrollált
zsugorodáshoz.
5 Égetés
A rétegzés elkészülte után korrigálja a formát és távolítsa el
a nyaki fölösleges kerámiamasszát egy száraz ecsettel.
Tisztítsa le a restaurációt belülröl, és égesse ki azt.

Égetés után

A mamelonstruktúra
kialakítása

3 Az inciálmasszák rétegzése (opál él )
* Az opál incizál kerámiamassza labiális rétegzése
Vigye fel az opálkerámiát a dentinmasszára, ügyeljen a
túldimenzionálásra, az égetéskor fellépö zsugorodás kompenzálására.
* Az opál incizál kerámiamassza linguális rétegzése:
Az incizális massza felvitele
Vágja vissza a linquális élperemet a dentinterület korrekt megformálása érdekében. A redukált linquális élperemet opál kerámiával építse fel.

A linquális rész visszavágása

Az éli massza felvitele

Kontúrozás

Végsö kivitelezés
Kontúrozás után tisztitsa le a restaurációt gözborotvával, vagy ultrhangos fürdöben.
Szükség esetén lehet színkorrigálást vagy individualizálást a Vintage Art kerámiafestöszínnel végrehajtani. Ezt követi a glazurégetés.

Színkontroll és festés

A kész korona

ALAKLMAZÁS

ALAKLAMAZÁS

A dentin visszavágása

6 Kontúrozás
Munkálja meg a kerámiát hagyományos módon:
kontúrozza az égetés utáni restaurációt DURA-GREEN csiszoló kövel és /vagy
gyémánttal,és/vagy Cera Master finirozó és polírozó szet kidolgozóival.

SAJÁTOS FELHASZNÁLÁSI AJÁNLÁSOK
5-1 Margin

5-2 Cervical Trans

A fémváz formája:
Ha kerámiavállat kell készíteni, csökkentse a váz
nyaki területét a labiális oldalról, hogy elegendö hely
maradjon a 0,5-0,7mm falvastagságú kerámia-váll
számára. A fémkerámiás restaurációk ellenállóssága
(tartóssága) nagyban függ a fémváz kialakitásától.
A Margin porcelán izolációs folyadékának alkalmazása
Vigye fel a folyadékot a gipszcsonk marginális területére.
Utalás

A nyaki transzpa kerámiamassza alkalmazása a cervikális terület színreprodukciójának és szövetbarát jellegének figyelembevételével történik. Az incizális masszáknál alacsonyabb olvadásponttal
rendelkeznek, ezáltal a fényreégetés után simább felület képzödik. Ezen kívül ezen masszák fluoreszcenciája intenzívebb, ezért már vékony rétegvastagság esetén is érzékelhetö.

Opál zománc
Dentin

A fémváz formája

Opáker
Nyaki
transzpa

Vigye fel a folyadékot a munkamodell marginális területére, a fölösleges folyadékot fújja le magasnyomású levegövel. Ha a túl vastagon felhordott Margin
izolációs folyadék a restauráción marad, égetés után
feketévé színezödhet.

Nyaki
transzpa

A Margin izoláló folyadék
felvitele

Nyak

Elsö felvitel
Helyezze az opákos vázat az izolált gipszcsonkra, vigye fel a Vintage Margin Hardening
folyadékkal összekevert kerámiamasszát, és kondenzálja azt. A formakorrekció után szárítsa meg hajszárítóval, majd emelje le a restaurációt a munkamodellröl és égesse ki

Nagyítás

Nyaki
transzpával

Általános
kivitelezés

Fluoreszcencia összevetése nyaki területen

Felvitel

Kondenzálás

Formakorrekció ecsettel

Szárítás meleg levegövel

Második felvitel
Égetés után vigyen fel marginmasszát oda ahová szükséges,
majd kondenzálja. Ezután vegye le a restaurációt a munkamodelröl és égesse ki. Ha szükséges addig folytassa ezt az eljárást, míg a kerámiaváll el nem készül.
Második felvitel

CPM FINE
CPM FINE-t a glazúrégetés után alkalmazzák. A marginális területet egészítse ki CPM
FINE-vel. A restaurációt óvatosan nyomja rá az izolált gipszcsonkra. Távolítsa el a fölösleges kerámiamasszát. Az elhelyezkedés megvizsgálása után simítsa el a kerámiát
egy ecset segítségével, majd szárítsa
meg hajszárítóval. Ezután vegye le a
restaurációt és égesse. Égetés után
simítsa el a marginális területet Ceramiste-vel vagy Ceramaster szilikonpolírozóval, majd Dura Polish Dia
A CPM FINE massza felvitele A felesleges kerámia
pasztával polírozza ki.
eltávolítása

1 Ha a forma a megmunkálás után nem megfelelö
Munkálja meg a felületet, majd tisztítsa meg gözborotvával vagy ultrahangos fürdövel.
Vigyen fel korrektúramasszát a megfelelö területre, majd atmoszférikusan glazúrégetés következik.
2 Ha formaigazításra van szükség glazúrégetés után
Vigye fel az összekevert korrektúra-masszát kissé túldimenzionáltan, majd atmoszférikusan, vákuum nélkül égesse ki. Simítsa el égetés után a kerámiát Ceramiste-vel vagy
Ceramaster szilikonpolírozóval és Dura-Polish Dia polírozó pasztával polírozza.
Utalás

Ha nagyobb mennyiségü kiegészítésre van szükség, dentin- vagy incizálmasszával rétegezzen.

5-4 Gum ( íny )
A megmaradt opákos vázra vigye fel az individuális (egyénre szabott) GUM kerámiamasszát
és égesse ki. Mivel a dentinmasszákhoz képest a GUM kerámiamasszák égetési hömérséklete
20 Celsiusfokkal alacsonyabb így az égetett restaurációk deformálódásának esélye minimális.
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5-3 Javítás

TECHNIKAI ADATOK
6-1 Fizikai tulajdonságok

6-2 ÉGETÉSI ADATOK

1Hötágulási ( WAK )- együttható és lágyulási pont
WAK-érték
(25-500 °C)

Bázisopáker
Árnyalatopáker
Vál
Dentin
Nyaki transzpa
Javító

2. Brand
4. Brand
2. Brand
4. Brand
2. Brand
4. Brand

Szárítás, Hömérsékletemelkedés
elöszárítás
(°C /perc)
(Perc)

Lágyulási pont
(°C)

11,5 x 10-6 K-1

Brandführung

12,4 x 10-6 K-1
13,0 x 10-6 K-1

2. Brand
4. Brand
2. Brand
4. Brand
2. Brand
4. Brand

12,3 x 10-6 K-1
12,9 x 10-6 K-1
11,7 x 10-6 K-1
2

2 Kémiai oldhatóság (ISO-specifikáció 100 µg/cm alatt)
2

Oldhatóság (µg/cm)

Dentin , zománc

31,7

Glasur
1. Gum
TECHNIKAI ADATOK

TECHNIKAI ADATOK

Forgalmazza:
FM-Dental Kft.
1035 Bp.Vihar u.18.
Tel:250-13-33;0670/3379386
bolt@framident.com

Gum Glasur
1. Korrektur
Korrekturglanz
Vakuumbrand
Utalás

Atmosphärischer Brand

• Kérem vegye figyelembe, hogy a megadott adatok csak irányadók. Ha a felület, transzparencia, fényesség az égetés után nem megfelelö minöségü, állítani
kell az égetési hömérsékleten (beszabályozni) A kerámiakályhák különbözö
felépítése -üzemi felszültsége folytán más és más égetési feltételek adódnak.
Feltétlenül végezzen próbaégetéseket.
• Ha nagyobb mennyiségü opakerpasztát visz fel, válasszon hosszabb száradási
idöt mielött a kályhát kinyitja. Állítson be hosszabb elömelegítési idöt a nedvességelemek alapos kiégetésének biztosítása érdekében.

Hibakeresés
Body, Enamel und Translucent

Opak
Probléma
Hólyagképzödés

OK

Segítség

Megjegyzés

Nagyobb porózusság esetén új
váz készítése szükséges
Kisebb porózusság esetén,
munkálja meg a felületet

Porózus vázra nem szabad opakert
tenni, mert kis hólyagok képzödnek,
amik a kiégetés során tovább tágulnak
és nagyobb hólyagkpzödéshez vezetnek.

A paszták vizet
tartalmaznak

Használjon Vinmtage MP Opak
folyadékot a pasztaviszkozitás
beállításához.
Az opaker pasztát csak alaposan
kiszárított ecsettel vigye fel.

A Vintage MP Opak folyadék organikus alkotóelemeket tartalmaz.
Száradási hömérséklete különbözik a vízétöl.

Túl rövid elöszárítás

Elöszárítás min. 5 perc

Vintage MP Opál folyadék organikus
alkotóelemeket tartalmaz.

Túl magas elöszárítási hömérséklet

A kerémiakályhák égetési hömérsékVegye figyelembe az elözöleg
lete változó.
leírt adatokat.
Próbaégetés ajánlott.
Ha a kályha fütüeleme az égetö
Ha az opaker felületén kiemelkedétarto oldalánál helyezkedik el,
seket tapasztal, változtasson az égea szárítóhömérsékletet 100 celziusfokkal alacsonyabbra kell áll- tési hömérsékleten, különben a késöbbi égetésekkor hólyagok keletítani az elözöleg leirtaknál.
kezhetnek.

fémváz porózizitása

Probléma
Égetés utáni mikro
repedések a felületen.
A kerámia robbanásszerü leválása égetés
után.

Kevés a szárítási idö

Az elsö égetett réteg
leválik.

Vizsgálja meg a zömitési eljárást.

Új pasztát használjon

A vákuum nem kielégítö Ellenörizze az égetési beprograa kályhában.
mozást és a vákuumot.

Opaker réteg elválik

Kötödési problémák az
egymást követö égtésnél

Csökkentse a szárítási
hömérsékletet.

Az ötvözet összetételétöl
függ.

Vizsgálja az ötvözet alkotóele-

Opakerschicht zu dünn

Vastagabb opakert felvinni

Fel kell a felszínt érdesíteni, ezáltal a fényesség is eltünik.

Opaker rétegben
hólyagok vannak.

A dentinmassza felvitele elött
ellenörizze az opaker felületét

Égetési hö túl magas

Csökkenteni az égetési hömérs.

A kerámia szennyezödött.

Távolítsa el a szennyezöanyagot, vagy cserélje ki a kerámiát,
és hosszabbítsa valamelyest a
szárítási idöt.

Megvizsgálni az égetési höt

A kerámia szín kifejezéstelen

A kerámiamasszák a ré- Kerülje az együttes zömítést.
tegzés során összekeve- Égesse a dentint, és az incizált külön-külön.
redtek egymással.

Ha az opaker réteg nem egyenletes
vastagságú, repedések keletkezhetnek

Vintage MP Opák folyadékot
használjon a paszta viszkozitásának beállításához. Száraz
ecsetet használjon az
opakerpaszta felvitelekor.

meit.

A elsö kerámiaréteg
felszine túl fényes

Égetési hö alacsony

Ha a szárítási hömérséklet túl
magas, vagy túl hosszú, akkor
az élperem olvadni kezd, és
emelkedik.

A szárítási hömérséklet
magas.

A rétegzés labiálisan, és
linguálisan egyforma
vastagságú legyen.

Unzureichender Glanz
nach dem Glasurbrand

Ellenörizze az elöszárítási
hömérsékletet és idöt.

Glänzende Oberﬂäche
nach dem Brand

A rétegezés nem
egyenletes

Vizsgálja meg az ötvözet
alkotóelemeit.

Rossz égetési
programozás.

A paszta vizet tartalmaz.

csökkentse a zömitési frekvenciát.

Az ötvözet összetételétöl függ.

A kerámiát közvetlenül a váz
elökészítése után vigye fel,
hogy a kötéstartósság ne
gyengüljön.

Ungleiche Farbe nach
dem Brand

A kerámia túl gyorsan lett kiszárítva
a kályhában.
Gyors szárításkor a kerámiában maradt nedvesség forrni kezd, és robbanásszerü leváláshoz vezet.

Sárgás elszínezödés

A kerámiát közvetlenül a váz
elökészítése után vigye fel,
és égesse ki.

Opaker réteg nem egyen- Egyenletesen leplezni.
letes vagy túl vastag.

Hosszabitsa meg a száradási idöt

Elégtelen vákuum esetén égetéskor a fémváz és az opakerpaszta
között légbuborékok keletkeznek.
Dentinégetéskor ezek kitágulnak
és hólyagok képzödnek.

A kerámia nem közvetlenül a vázelökészítés után lett felrakva.

Túl rövid elöszárítási idö

Farbe zu dunkel

Ha az opakerpaszta a keverötálcán
kiszárad, légbezáródások keletkeznek benne.
Ezek égetéskor hólyagképzödéshez vezetnek.

A kivánt színt nem
lehet reprodukálni

Ezüsttartalmú ötvözetnél válasszon
30%-nál kevesebb ezüstöt tartalmazó

Megjegyzés
Vastag kerámia rétegekben az
elöszárítás alatt mikrorepedések jönnek létre. Ezek megmaradnak az égetés után is.

A túl erös zömítés a kerámia túlzott sürüsödéséhez vezet, ami
vázról leválást okoz.
Nagyon eltérö labiális és linguálisrétegvastagság esetén a kerámia
mindig a vastagabb réteghez zsugorodik.

Ha az opakerben bezáródások
vannak, az égetések során a dentinben hólyagok képzödnek.

Ezüstartalmú ötvözeteknél válasszon
30%-nál kevesebb ezöstöt tartalmazó
ötvözetet.
A restaurációt polírozás után alaposan
tisztítsa gözzel vagy ultrahangos fürdö

A vákuumerö túl kevés

Ellenörizze a kályha
vákuumerejét.

Nem elegednö a
szárítást.

Vizsgálja meg a szárítási
eljárást.

Opálréteg túl vékony

Vastagabb opálréteget vigyen fel.

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

Repedések a felületen

Segitség
Rövidítse a szárítási idöt.

Nyaknál intenzívebben zömítsen, mint az élnél.

Hólyagképzödés
Kiszáradt paszta
használata

OK
A szárítási idö túl
magas

Forgalmazza:
FM-Dental Kft.
1035 Bp.Vihar u.18.
Tel:250-13-33;0670/3379386
bolt@framident.com

VINTAGE MP
Metal Bond Porcelain

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INFORMATION
1-1 Notes
1 Use of eye-protective glasses is recommended for contouring work.
2 Use of dust extractor or mask is recommended for contouring work.
3 This product must only be used for the intended purpose.
4 This product must only be used by dental professionals.

VINTAGE MP is an ultra-ﬁne micro-ceramic developed according to the latest ﬁndings of the porcelain
-6

-1

-6
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technology. With a recommended CTE range of 13,6 x 10 K - 15,2 x10 K , all PFM alloys whether
highly precious, semi-precious or non-precious can be veneered to an esthetically perfect ﬁnish
within an economic timeframe.
Using a new production process, the VINTAGE MP (a special ceramic composition) was created. It

1-2 Important Notes
1 If allergic reactions occur such as eruption or skin inﬂammation while using this product,
discontinue use immediately and seek medical advice.
2 Avoid contact with soft tissues, skin or eyes. In case of eye contact, rinse immediately with
copious amounts of water and seek medical advice.

demonstrates temperature-resistant color pigments in the crystal and glass phase even after several
ﬁrings. The light transmission and appearance of natural teeth are easily and accurately reproduced.

FEATURES
2-1 Reproduction of life-like shades

CONTENTS

1 Restorations with enhanced esthetics can be fabricated thanks to the wide range shade
system such as Opal Translucent and / or Opal Enamel porcelain.
2 More life-like shades can be reproduced using newly designed Base Opaque and Shade
Opaque pastes which can effectively mask the metal color even with a thin layer.
3 The ﬂuorescence is similar to that of natural teeth – especially Cervical Trans and Margin
Porcelain imparting strong ﬂuorescence for creating the vital appearance even with thin
layers at the cervical area.

2. Features ······························································ 3
3. System Components ············································· 4
4. Application ························································ 12

2-2 Wide compatibility with a variety of PFM alloys
1 VINTAGE MP is compatible with a variety of PFM alloys with different coefﬁcients of thermal
expansion including non precious alloys, palladium alloys and highly precious alloys.
2 The recommended range of coefﬁcient of thermal expansion is 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1
(25-500°C).

6. Technical Speciﬁcations ······································ 20
7. Troubleshooting ················································· 22

2-3 Excellent handling
1 With the newly designed paste-type Opaque porcelains, Base Opaque and Shade Opaque,
they can be applied more thinly and homogenously yet effectively mask metal color.
Furthermore, the drying time before ﬁring is shortened saving time in the process.
2. The ﬁring temperature of Correction porcelains is 150°C lower than the Body and Enamel
porcelains which minimize deformation of ﬁred restoration after correction.
3. With only two layers, Opal and Body, a natural shade can be obtained.

FEATURES

5. Technical advice for various porcelains ·················· 18
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1. Safety Information ················································ 3

