UNI-LAYER
Universali vienasluoksnė mikrokeramika PFM restauravimui
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Tiesus kelias į estetiką
„VINTAGE MP Uni-Layer“ yra modernios
vienasluoksnės mikrokeramikos milteliai, leidžiantys
greitai ir efektyviai sukurti puikią estetiką.
Puikus balansas tarp šviesos išskaidymo ir
atspindėjimo suteikia keramikai optinių dentino ir
kandamųjų kraštų formavimui skirtų savybių.
Produktą galima rinktis visiškai arba mažai skaidrų.
„Uni-Layer“ sudėtis yra panaši į gerai žinomos
„VINTAGE MP“ metalo keramikos iš putnago
sudėtį. Medžiaga suformuoja monolitinę struktūrą
kuri suteikia homogeninio tvirtumo ir kartu nekenkia
(nedėvi) antagonistams.
„VINTAGE MP Uni-Layer“ – tai ekonomiška gerų
rezultatų pasiekti leidžianti metalo keramikos
technika.

HT

Visiškai skaidri
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Mažai skaidri

Visas dėmesys svarbiausiems
dalykams
• Garantuoja aukščiausios kokybės rezultatą
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• Greita ir paprasta vienasluoksnė technika
• Leidžia sutelkti dėmesį į formą ir funkciją
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• Pagreitina koregavimo procesus
• Vos 2 tipų milteliais galima sukurti 20 „V-Shade“
sistemos atspalvių
• Su „V-Shade“ porceliano spalvomis, atspalvius
derinti yra visiškai paprasta

• Priklausomai nuo estetinių reikalavimų ir 		
klinikinių aplinkybių, galima maišyti su
„VINTAGE MP“ sistemos matinėmis ir
skaidriomis medžiagomis
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• Leidžia sutaupyti iki 50 proc. laiko

Pradedantiesiems ir ekspertams
„VINTAGE MP Uni-Layer“ sistemą itin lengva naudoti, todėl sumažėja klaidų tikimybė.
Dinamiškomis šviesos savybėmis pasižyminčiais „Uni-Layer“ milteliais galima atlikti priekinių ir šoninių
dantų restauravimą, atliekant vos vieną degimo procesą. Naudodami šią techniką daugiau dėmesio
galite skirti formai ir funkcijai bei nesijaudinti, kad netinkamai išliesite atskirus keramikos sluoksnius.
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Pastos danga

Vienasluoksnė danga
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Dažymas

Užbaigimas

Natūrali išvaizda ir gylio efektas
Su opakiniais atspalviais sumaišytą „VINTAGE MP Uni-Layer“ keramiką galima naudoti kuriant homogeninį
atspalvį ir išgaunant erdvinio gylio iliuziją. Visus natūralių dantų atspalvius, naudojant fluorescencinius
„VINTAGE Art“ porceliano dažus, galima išgauti naudojant vidinį ir išorinį dažymo metodus.
Atspalvio atkūrimas
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„VINTAGE MP Uni-Layer“ siūlo dar daugiau
„Naujasis „VINTAGE MP UniLayer“ produktas yra puikus
tuo, kad leidžia sutrumpinti ir
supaprastina technikų darbą
bei užtikrina puikius rezultatus.
Sumaišyti su „VINTAGE Art“
porceliano dažais, „Uni-Layer“
keramikos milteliai yra puikus
sprendimas daugeliu klinikinių atvejų. Nors ši sistema buvo sukurta daugiausiai galinių (arba šoninių)
dantų restauravimui, buvau nustebintas puikiais
priekinių dantų restauravimo rezultatais. Šių dienų
tendencijos rinkoje rodo, kad kuo toliau, tuo mūsų
darbe svarbesnis bus laiko veiksnys. Remdamasis
asmenine patirtimi manau, kad „Uni-Layer“ gali
padėti sutaupyti iki 30 minučių laiko, atliekant PFR
restauravimą. Ši keramika – tai visiškai automatinių
CAD / CAM sistemų alternatyva, leidžianti
restauravimą atlikti mūsų pačių laboratorijose.“
(Tomasz Dabrowski)

Su „Uni-Layer“ keramikos milteliais restauruojant
priekinius dantis pavyksta sukurti nuo natūralių
dantų visiškai nesiskiriančius protezus. Priklausomai nuo poreikių ir klinikinių situacijų pasirenkami
įvairūs matiniai ir skaidrūs „VINTAGE MP“ porceliano milteliai suteikia beveik neribotas kūrybos
galimybes.

Tiltas nuo 11 iki 13

Tiltas nuo 21 iki 23

Su „VINTAGE MP“ opalinėmis
medžiagomis sumaišyti
„Uni-Layer“ milteliai

„VINTAGE Art“ porceliano
dažais nudažyti „Uni-Layer“
milteliai

Sistemos komponentai
VINTAGE MP Uni-Layer rinkinys (A2/A3) PN 9633
VINTAGE MP Uni-Layer VS, 50 g

PN 9627

VINTAGE MP Uni-Layer VS, 200 g

PN 9628

VINTAGE MP Uni-Layer MS, 50 g

PN 9630

VINTAGE MP Uni-Layer MS, 200 g

PN 9631
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