( szín-effekt szet )

Egyedi kiszerelések

W, O, Br, Y, Bl, G, MP, MY,
MIv, RED
Gum-LP, Gum-DP, Gum-V,
Gum-Or

· Szín effekt (10 szín, 15g)
· Íny (4 íny, 15g)

( váll-kerámia szet )
· Margin (13 szín, 15g)
· Margin effekt (7 szín, 15g)
· Javító (2 szín, 15g)
· VINTAGE CPM modelláló folyadék
· VINTAGE Margin Hardening (edzö) foly.
· VINTAGE Margin-porcelán izoláló foly.

W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM,
B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM
CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, OrM, BrM
ADD-ON B, CPM FINE
3ml / 1 flakon
50ml / 1 flakon
7ml / 1 stift

Bázisopáker
Shade( árnyalat )-opáker
Opáker-effekt
Nyak
Margin ( váll )
Dentin
Opákdentin
Él
Opál
Opál-effekt
Zománc-effekt
Szín-effekt
Nyaki transz
Íny
Javító
VINTAGE MP opáker folyadék
VINTAGE Mixing folyadék
VINTAGE Mixing folyadék-HC
VINTAGE Margin Hardening folyadék
VINTAGE CPM modelláló folyadék
VINTAGE Margin pocelán izoláló folyadék

1 szín, 5g
21 szín, 15g
7 szín, 15g
4 szín, 15g, 50g
20 szín, 15g
21 szín, 15g, 50g *
13 szín, 15g, 50g
4 Farben, 15g, 50g *
6 szín, 15g, 50g *
9 szín, 15g, 50g *
6 szín, 15g, 50g *
10 szín, 15g
5 szín, 15g
4 íny, 15g
3 szín, 15g
3ml
50ml, 500ml
50ml, 500ml
50ml
3ml
7ml

* Bizonyos színekben 200g-os kiszerelésben is kapható

Starter Sets ( induló szet )

· Bázisopáker (1 szín, 5g)
· Shade-opáker (1 szín, 5g)
· Nyak (1 szín, 15g)
· Dentin (1szín, 15g)
· Opákdentin (1 szín, 15g)
· Opál (1 szín, 15g)
· Opál-effektt (1 szín, 15g)
· VINTAGE MP opáker foly.
· VINTAGE Mixing folyadék

Szín A3
ALAP
A 2O
AC
A 2B
OD-A2
OPAL 58
OPAL T
3ml / 1 flakon
20ml / 1 flakon

· Bázisopáker (1 szín, 5g)
· Shade-opáker (1 szín, 5g)
· Nyak (1 szín, 15g)
· Dentin (1szín, 15g)
· Opákdentin (1 szín, 15g)
· Opál (1 szín, 15g)
· Opál-effekt (1 szín, 15g)
· VINTAGE MP opáker foly.
· VINTAGE Mixing folyadék

ALAP
A 3O
AC
A 3B
OD-A3
OPAL 59
OPAL T
3ml / 1 flakon
20ml / 1 flakon

Vintage Art ( magasolvadáspontú kerámiák színmódosító rendszere )
Ceramosonic S ( mikrovibrációs zömítö készülék )
VINTAGE Shade Guide ( árnyalat-kalauz )
VINTAGE Gumy ( íny )
SHOFU Porcelain Brushes ( porcelán ecsetek )

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

RENDSZERKOMPONENSEK

RENDSZERKOMPONENSEK

Szín A2

Tartozékok

ALKALMAZÁS
4-1 VINTAGE MP SZÍNTÁBLÁZATOK
1Táblázat … Bázisfestékek
Alap

Dentin
Opál
Él
Transzlucens

Nyak
Dentin

2 Táblázat … Fehérítö színek
Szín
Bázisopáker
Árnyalatopáker

Opál
Él
Transzlucens

Alap

Nyak
Dentin
Opál

Nyak
Dentin
Opál
Él
Transzlucens

3 Táblázat… Opákdentin színek

Alap

ALKALMAZÁS

ALKALMAZÁS

Szín
Bázisopáker
Árnyalatopáker
Nyak
Dentin
Opál
Él
Transzlucens

Alap

Nyak

Szín
Bázisopáker
Árnyalatopáker

Szín
Bázisopáker
Árnyalatopáker

Szín
Bázisopáker
Árnyalatopáker

4 Táblázat… Margin színek

4-2

Opákerfelvitel

Felhasználás elötti elökészületek
Fémváz elökészítés
Az elökészítés fontos tényezö a kerámia és az ötvözet közötti biztos kötés tekintetében.
Ennek megfelelöen kövesse az ötvözetgyártó - oxidáció és tisztítás - fémelökészítési
utasításait.

4-3 Felhasználás
Rétegzési ábra az Opál (2-réteg technika) alkalmazásához.

A bázisopáker felvitele:
Felhasználás elött a BASE-opákert
jól keverje át egy müanyag keverölapáttal. Tegyen ki megfelelö menynyiséget egy üveglapra. Lapos ecset
segítségével kenjen fel egy vékony
A paszta átkeverése
fedöréteget a fémvázra, és égesse.
Ceramosonic mikrovibrációs készülékkel történö finom zömítés elösegíti a fémvázhoz kötödést.
Utalás

Opál zománc
Dentin
Opáker

Fém

Utalás

Rétegzési ábra az él (3-réteg technika) alkalmazásához.

A paszta átkeverése

A Shade-( árnyalat ) opáker
felvitele

1. Használat elött gondosan tisztitsa meg a keverölapátot és az ecsetet, távolítsa el a nedvességet.
A keverölapra rakjon megfelelö mennyiségü pasztát és adjon hozzá egy
kis Mixing folyadékot.
2. Gondosan keverje át a pasztát egy tiszta lapáttal, tegyen ki megfelelö
mennyiséget egy keverölapra. Rögtön a kivétel után zárja le a pasztát.
3. A viszkozítás változtatásához használon Vintage MP Opak folyadékot
4. Az opakerpasztát égetés elött gondosan szárítsa ki.

Opáker

Figyelem:

Fém

Az alpszín megváltoztatása
Az opaker alapszíne az égetés után a Vintage ART
kerámia festöszínekkel tetszölegessen változtatható
Használjon Shade Stain-t (AS, BS, CS, DS, RS) a
nyaki részekhez, és Bl (Blue), G (Grey),
Bl-G (Blue Grey)-t az élekhez.

Az alapszín
beállítása

3 A cervikál alkalmazása
A nyaki terület harmonikus színkialakítása érdekében keverje ki a cervikálmaszszát a leírt arányokban és rétegezze félhold
alakban. A rétegvastagság a kívánt színeffektustól és a helyviszonyoktól függ.
A nyaki massza
felvitele

ALKALMAZÁS

ALKALMAZÁS

Transzlucens
Él
Dentin

Nyak

Ha a fémváz az elsö égetést követöen nincs lefedve, a Shade- ( árnyalat ) opáker
felvitelével érhetjük el a kivánt eredményt.

2 A Shade-opáker alkalmazása:
Felhasználás elött a Shade-opákert jól
keverje át egy müanyag keverölapáttal.
Tegyen ki megfelelö mennyiséget egy
üveglapra. Lapos ecset segítségével
kenjen fel egy vékony fedöréteget a
fémvázra, és égesse.

Nyak

A bázisopáker felvitele

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.

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

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.

