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FÉMKERÁMIA RENDSZER

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Biztonsági utasítások
1-1 Általános utasítások
1 A feldolgozás és polírozás alatt védöszemüveg viselése ajánlott.
2 A feldolgozás és polírozás alatt elszívás szökséges, a por belégzésének elkerülése
végett.
3 Ezt a terméket csak az itt ajánlott eljárásokra alkalmazza.
4 Ezt a terméket csak fogászati szakember alkalmazhatja.
Vintage MP egy ultrafinom mikrokerámia, amit a legújabb kerámiatechilógiai ismeretek alapján
fejlesztettek ki. Ezzel a rendszerrel az összes fogászati ötvözet (WAK 13,6 x 10-6K-1 - 15,2 x10-6K-1),
legyen akár magas aranytartalmú, félnemes- vagy nemsfém nélküli, gyorsan és eszktétikusan leplezhetö.
A Vintage MP újszerü elöállításával egy olyan kerámiakompozit jött létre, amelynek színpigmentjei a többszöri kiégetés után is - összevetve az általános kerámiákkal - a kristályosodási - és üvegesedési fázisban

1-2 Fontos utasítások
1 Allergiás reakciók felléptekor -pl. börkiütés vagy gyulladás - az anyaggal való
érintkezést haladéktalanul szüntesse be, és forduljon orvoshoz.
2 A bör és a szem lágy szövteivel az anyag ne érintkezzen. Ha az anyag a szembe
kerül, azonnal sok vízzel öblítse, és forduljon ovoshoz.

ellenálóbbak a hövel szemben. Ennek köszönhetöen a természetes fog fényoptikai tulajdonsága könnyen

Tulajdonságok

és biztosan reprodukálható.

2-1 Természetes színreprodukció
1 A speciális effektek - pl. opál él, opál transzlucens - bö kínálatának köszönhetöen,
különösen esztétikus restaurációk készíthetök.
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1 A Vintage MP nagyszámú fogászati ötvözettel (úgy min nemesfémnélküli, félnemes
és magas aranytartalmú) kompatibilis, melyek WAK értéke különbözö lehet.
-6 -1
-6 -1
2. Az ajánlott WAK-érték (hötágulásiegyütható) 13,6 x 10 K - 15,2 x10 K (25-500°C).

2-3 Könnyü kezelhetöség
1 Az újfejlesztésü pasztaopáker, bázisopáker és árnyalat- (Shade) opáker vékonyan és
egyenletesen hordható fel, a vázat hatásosan fedi le.
2 A javítómassza kiégetési hömérséklet 150 Celsius, alacsonyabb mint a dentiné és a
zománcé. Ebböl kifolyólag a kokrrekciós égetés utáni alakváltozás elhanyagolható.
3 Már két réteggel (opál és dentin) egy természethü eredmény érhetö el.
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2-2 Szinte az összes fogászati ötvözethez felhasználható
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2 Az újonnan kifejlesztett bázis- (Base Opaque) és pasztaopáker felhasználásával,
melyek vékony rétegben képesek lefedni a fémvázat, természetes színhatás
érhetö el.
3 A kerámia fluoreszcenciája nagyon hasonlít a természetes fogéhoz, már egy vékony
réteg felvitele a nyaki részre vitális kinézetet kölcsönöz. Különösképpen fluoreszkáló
masszák a cervikális transz és a margin.

3-2 Összetevök

RENDSZERKOMPONENSEK
3-1 Rendszer és színek
RENDSZER
Bázisopáker
Shade-(árnyalat)opáker 28 szín

Nyak ( 4 szín )
Margin ( váll ) 20 szín

SZÍNEK
ALAP

1 Bázis-opáker (1 szín)
A fémfelületre való felhordásával javítja az opáker tapadását és fedöképességét.
Ideális viszkozitását a Vintage MP opákerfolyadék hozzáadásával biztosíthatjuk.

2 Árnyalat- (Shade) opákerek (28 szín)
A kínálat 28 színböl áll, beleértve a 7 effektet. Ezek a kerámiák a már kiégetett bázisopákerre hordhatók fel. Az ideális színtónus elérése érdekében egymással keverhetök.
Viszkozításuk a Vintage MP opakerfolyadékkal szabályozható.
·
·
·
·
·
·
·

OM-G (szürke opákermódosító)
OM-O (narancs opákermódosító)
OM-Br (barna opákermódosító)
OM-Y (sárga opákermódosító)
OM-BG (kék-szürke opákermódosító)
OM-LP (enyhén rózsaszín op.módosító)
OM-DP (erösen rózsaszín op.módosító)

Szürkés színtónus
Narancsszínü színtónus
Barnás színtónus
Sárgás színtónus
Szürkén kékes színtónus
Világosrózsaszínü színtónus
Sötétrózsaszínü színtónus

3 Cervikál (4szín)
Nyaki bázisszínek a cervikális terület reprodukálására. A dentinmasszához hozzákeverve
különösen intenzív színtónus érhetö el, pl. A4 vagy B4.

Opákdentin ( 13 szín )

4 Margin (20 szín)
A Margin-masszákat, beleértve a 7 effektszínt , a kerámia váll elkészítéséhez alkalmazzuk. Magasabb fluoreszcenciával rendelkeznek, mint a dentin, ezért esztétikusabb
eredmény érhetö el a nyaki területen. A Margin effektek összekeverhetök a hagyományos vállmasszákkal a kívánt színhatás elérése végett. A Vintage Margin
Hardening a kerámiamasszát a száradás után kikeményíti, ezáltal a munka könnyebben eltávolítható a gipszcsonkról.

Opál ( 6 szín )
RENDSZERKOMPONENSEK

Él ( 4 szín )
· WOM

Opál-effekt ( 9 szín )

·
·
·

Zománc-effekt ( 6 szín )
Nyaki transz ( 5 szín )
Szín-effekt ( 10 szín )
Íny ( 4 szín )
Javító ( 3 szín )

·
·
·
·
·

Világos, fehéres massza fogfehérítéses esetekhez, más vállmasszákkal történö keverése a táblázat adatai alapján történik.
NM
Színtelen, világos massza a bázismasszához keverendö.
CLM (áttetszö sulter)
Transzparens színtónus (áttetszö)
LPM (enyhén rózsaszín sulter) Intenzív, világosrózsaszínü színtónus
DPM (erösen rózsaszín sulter) Intenzív, sötétrózsaszínü színtónus
OrM (narancs sulter)
Intenzív,narancsszínü színtónus
BrM (barna sulter)
Intenzív barna színtónus
MLM (gyengén fedö sulter)
A2M-színtónusú opáker a transzlucencia beszabályozásához
MDM (erösen fedö sulter)
A4M-színtónusú opáker a transzlucencia beszabályozásához

5 Opákdentin (13 szín)
Ezen masszák színhaása egyezik a dentinekével, aonban az opacitásuk magasabb.
Amennyiben a kerámia számára linquálisan vagy gingiválisan kevés köztestagi terület
terület áll rendelkezésre, ekkor alkalmazzuk. Ha a dentin magasabb opacitást igényel,
úgy ezt a kerámiát keverjük hozzá.
· OD-N

Diluent-Keramik dient zum Aufhellen und wird den Standard Opaque
Dentinen beigemischt.

RENDSZERKOMPONENSEK

Dentin ( 21 szín )

6 Dentin (21 szín)
Ezen masszákkal a dentinszíneket reprodukálhatjuk

10 Zománc effekek (6 szín)
Transzlucens incizális effektmasszák opáleszcencia nélkül.
· T (Translucent)

7 Opál (6 szín)
Opálos élmassza. Két réteg - a dentinnel együtt - már elegendö egy
természetes hatású zománcszín eléréséhez.

Opál kerámiák
Az Opal 55 a legvilágosabb opalizáló incizálmassza. A számok emelkedésével
a színtónus transzlucensebbé és "amber"-resebbé (borostyánkö színübbé) válik.
8 Incizál (4 szín)
Éli masszák opáleszcencia nélkül.
A dentinnel és a traanszlucenssel három rétegben kell felvinni. Általa még a palatinális
fémrészeken egészen az éli területig, vagy a fém rágófelületen természetesenek ható
zománcszín érhetö el. Az incizális massza a második a három közül.

·
·
·
·
·

BT (Blue Translucent)
PT (Pink Translucent)
GT (Grey Translucent)
OT (Orange Translucent)
T-Glass

11 Cervikál transzlucens (5 szín)
A transzlucens cervikális masszák égetési hömérséklete valamivel alacsonyabb, mint a dentinvagy a hagyományos nyaki masszáké. Használatukkal egy intenzívebb transzlucenciájú színt
nyerünk nyaki területen, sima felszínük szövetbarát tulajdonsággal rendelkezik.
Fluoreszkáló értékük magas.
· CT-A
· CT-B
· CT-R
· CT-W (White)
· CT-CL (Clear)

9 Opál Effekt (9 szín)
Opáleszcenciáju incizális effektmasszák. Felhordása úgy történik, mint az opalizáló
élimasszáé a dentinre.
· OPAL T (Translucent)
· OPAL SL (Superlucent)

· OPAL WB (White Band)
· OPAL WE (White Enamel)
· OPAL OC (Occlusal)
· OPAL AM-R (Amber Red)
· OPAL AM-Y (Amber Yellow)
· OPAL AM-V (Amber Violet)

Narancs transzlucens kerámia, CT-CL-lel keverve az A-s színek
reprodukálásához
Sárgás transzlucens massza, CT-CL-lel keverve a B-s színek
elöállításához
Pirosas transzlucens kerámia, CT-CL-lel keverve az R-színek
reprodukálásához
Kissé fehéres transzlucens massza, világosabb nyaki területek elnyeréséhez
Transzlucens kerámia

12 Színeffektek (10 szín)
Ezek az effektmasszák tisztán vagy dentinnel keverve kerülnek felhasználásra.
· MP (Mamelon Pink)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rózsaszínü kerámiamassza a fiatalos fogak élterületi mamelonjainak kialakitásához.
MIv (Mamelon Ivory) Elefántcsontszínü kerámiamassza a középkorú páciensek élterületi
mamelonjainak kialakitásához
MY (Mamelon Yellow) Sárgás kerámiamassza idösebb korú páciensek élterületi mamelonjainak kialakításához
RED (Red)
Intenzív rózsaszínü színtónus
Y
(Yellow)
Intenzív sárgaszínü színtónus
O
(Orange)
Intenzív narancsszínü színtónus
G
(Grey)
Intenzív szürkeszínü színtónus
W
(White)
Intenzív fehérszínü színtónus
Br (Brown)
Intenzív barnaszínü színtónus
Bl
(Blue)
Intenzív kékszínü színtónus

13 Íny( GUM ) 4 szín
Ezek a rózsaszínü kerámiák a gingiva reprodukálására szolgálnak. Mivel az égetési hömérsékletük alcsonyabb, mint a dentiné, a standard kerámiák után égetjük, ezért a kiégetés
alatt fellépö deformációs veszély minimálissá válik.
·
·
·
·

Gum-LP (Gum Light Pink)
Gum-DP (Gum Dark Pink)
Gum-V (Gum Violet)
Gum-Or (Gum Orange)

Világos rózsaszínü ínymassza
Sötét rózsaszínü ínykerámia
Lila ínymassza
Narancs-rózsaszínü ínykerámia
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· OPAL MI (Milky)

Enyhén transzlucens színtónus
Kissé kékes transzlucensmassza magas
opacitással
Tejeshatású kerámia a moláris hökkerek (domborulatok)
és a fehéres zónák reprodukálására
Az OPAL MI-nél kissé tramszlucensebb massza
a marginális területekre és az interproximális zónákra
Az OPAL WB-nél kissé transzlucensebb kerámia a marginális
területekre és az interproximális zónákra
Az OPAL WE-NÉL valamivel transzlucensebb massza a molárok
okkluzális felületéhez
Kissé borostyánköszínü kerámia zománceffektek
reprodukálására
Kissé sárgásan borostyánköszínü massza a
zománceffektek reprodukálására
Enyhén lilás borostyánköszínü massza
zománceffektek elöállítására

Magas transzlucenciáju kerámia, a háromrétegü technikával készült leplezés felszínének kialakitásához.
Kékes transzlucens kerámia
Rózsaszínü transzlucens massza
Szürkés transzlucens kerámia
Narancsszínü transzlucens massza
Magas transzparenciájú kerámia

3-3 Készletek és összetevöik
14 Korrekció (3 szín)
Kis mennyiségben használatosak a kontúrozás vagy fényreégetés utáni korrekcióknál.
Ezen kerámiamasszák kiégetési hömérséklete 150 Celsiousfokkal alacsonyabb a dentinmasszákénál, ezáltal az égetés közbeni deformáció veszélye minimalizálódik.
•ADD-ON B
• ADD-ON T
• CPM FINE

Dentin korrektúrmasszája, szín A3B
Az élterület transzlucensmasszája
Finomszemcsésebb kerámiamassza, mint az ADD-ON, és a fényreégetés
utáni peremlezárás korrekciójánál használatos.

15 VINTAGE MP Opaque (opáker)- folyadék
A Vintage Mp opákerpaszta konzisztenciájának beállitásához szükséges
16 VINTAGE MIXING ( keverö )- folyadék
Keveröfolyadék a VINTAGE MP kerámiamasszák számára, ami (kivéve a VINTAGE MP
opákerpasztát) a rétegezés közbeni feldolgozási tulajdonságok javítására szolgál.

szet
· Bázisopáker (1 szín, 5g)
· Shade-opáker (8 szín, 5g)
· Nyak (3 szín, 15g)
· Dentin (8 szín, 15g)
· Opákdentin (8 szín, 15g)
· Opál (4 szín, 15g)
· Opál effekt (1 szín, 15g)
· Javító (2 szín, 15g)
· VINTAGE MP opákerfolyadék
· VINTAGE Mixing folyadék

ALAP
A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B2O, B3O, C2O
AC, BC, CC
A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B2,
OD-B4, OD-C2
OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60
OPAL T
ADD-ON T, ADD-ON B
3ml / 1 flakon
50ml / 1 flakon

17 VINTAGE MIXING LIQUID -HC ( keveröfolyadék )
A rétegzés közbeni képlékeny feldolgozási tulajdonságok eléréséhez használatos keveröfolyadék.
Egy újrakeverés desztillált vizzel vagy Vintage keveröfolyadékkal történik.
18 VINTAGE Margin Hardening Liquid ( edzöfolyadék )
A MARGIN kerámiamasszák keveröfolyadéka. Hajszárítóval történö szárítás során kikeményedik a Margin kerámia, ezáltal lehetövé válik a váz gipszcsonkról való könnyü levétele.
19 VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid ( porcelán izólálófolyadék )
A gipszmodellre felhordva, elösegíti a rétegzett kerámia könnyü eltávolítását.

· Bázisopáker (1 szín, 5g)
· Shade-opáker (4 szín, 5g)
· Dentin (4 szín, 15g)
· Opákdentin (2 szín, 15g)
· Opál (3 szín, 15g)
· Opál effekt (1 szín, 15g)
· VINTAGE MP opákerfolyadék

ALAP
W0O, W1O, W2O, W3O
W0B, W1B, W2B, W3B
OD-N, OD-W0
OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57
OPAL T
3ml / 1 flakon

( zománc effekt szet )
· Opál effekt (9 szín, 15g)
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· Zománc effekt (5 szín, 15g)
· Nyaki transz (5 szín, 15g)

OPAL T, OPAL SL,
OPAL WE, OPAL MI,
OPAL WB, OPAL OC,
OPAL AM-R, OPAL AM-Y,
OPAL AM-V
BT, OT, PT, GT, T-GLASS
CT-CL, CT-W, CT-A,
CT-B, CT-R
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20 VINTAGE CPM Modelling Liquid ( modellálófolyadék )
Korrekciós- és Margin kerámiamasszák keveröfolyadéka.

( fehérítö szet )

