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ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Οι υψηλές αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών σήμερα δεν αφορούν μόνο τις κεραμικές 
αποκαταστάσεις.
Εκτός από το σχήμα και τη λειτουργία του δοντιού, το χρώμα είναι το πιο βασικό και 
αποφασιστικό κριτήριο για την επιτυχία της αποκατάστασης, ιδιαίτερα στα veneers ή 
στις αποκαταστάσεις εξολοκλήρου παρασκευασμένες με σκληρές σύνθετες ρητίνες 
κεραμικά ενισχυμένες όπως το Ceramage ή το Solidex.
Οι φωτοπολυμεριζόμενες παστώδεις χρωστικές LITE ART είναι φθορίζουσες και 
προσαρμοσμένες στις χρωματικές ιδιαιτερότητες των φυσικών δοντιών. Εφαρμόζονται σε 

πολύ λεπτή στρώση και διαθέτουν την 
ιδιότητα εξαιρετικού επιφανειακού 
πολυμερισμού χάρη στα νέα 
πολυλειτουργικά μονομερή και στους 
φωτοεκκινητές.
Οι χρωστικές LITE ART προσαρμόζονται 
τέλεια και ως εσωτερικό μακιγιάζ σε 
ρητίνες, σε σύνθετα υλικά, σε τεχνητά 
δόντια ή σκελετούς.

Ενδείξεις
• Χαρακτηρισμός κεραμικά 

ενισχυμένων ρητινών και 
συμβατικών σύνθετων ρητινών C&B 
στεφάνες / γέφυρες, veneers,   
ένθετα / επένθετα 

• Χρωματική προσαρμογή έτοιμων 
τεχνητών δοντιών   
δόντια από σύνθετη ρητίνη,  
ακρυλικά δόντια

• Εξατομίκευση βάσεων τεχνητών 
οδοντοστοιχιών   
μερικές οδοντοστοιχίες, σύνθετες 
ρητίνες ούλων τηλεσκοπικών εργασιών 
και εμφυτευμάτων, ολικές οδοντοστοιχίες 

• Εναρμόνιση προσωρινών σκελετών 
και ρητινών     
Σκελετοί ΡΜΜΑ, προσωρινές 
αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας

Εύκολη εφαρμογή,   
εξαιρετική καλυπτικότητα

Η εξαιρετική ποιότητα των χρωστικών 
LITE ART διαφαίνεται ήδη κατά την 
εφαρμογή. Οι χρωστικές εντυπωσιάζουν 
με τη λεπτή δομή των σωματιδίων, την 
ομοιογενή σύσταση και την εξαιρετική 
καλυπτικότητα με μία και μόνο λεπτή 
στρώση. 
Καλύπτοντας απλά τις πολυμερισμένες 
χρωστικές με μια στρώση διαφάνειας ή 
ημιδιαφάνειας, επιτυγχάνονται τα 
ιδιαίτερα χρωματικά χαρακτηριστικά εκ 
των έσω.



White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Χρωματικό σύστημα

Όλα τα χρώματα LITE ART μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους είτε αναμιγμένα 
μεταξύ τους. Αναμιγνύοντας τα πρωτεύοντα χρώματα Cyan, Magenta και Yellow επιτυγχάνονται 
όλες οι εξατομικευμένες αποχρώσεις του κεραμικού συστήματος Vintage Art System.
Για χαρακτηριστικούς χρωματισμούς προσφέρονται δώδεκα προαναμιγμένα χρώματα και 
αποχρώσεις, κατ΄απομίμηση των αποχρώσεων των φυσικών δοντιών και των ούλων.

Φυσικός φθορισμός 
Οι παστώδεις χρωστικές LITE ART είναι εξαιρετικά φθορίζουσες, σε αρμονία με τα φυσικά 
δόντια. Η φυσική τους εμφάνιση διατηρείται ακόμη και σε τεχνητό φως.

Είτε στα κλασσικά veneers με σύνθετες 
ρητίνες, είτε σε μακράς διάρκειας προσωρινές 
αποκαταστάσεις ή σε έτοιμα τεχνητά δόντια 
τα χρώματα LITE ART υποστηρίζουν τις 
εξατομικευμένες χρωματικές λύσεις για τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις των ασθενών σας.

Εξατομίκευση ανάλογα με τις απαιτήσεις των ασθενών 

Χρώμα Παράδειγμα εφαρμογής
Κωδικός 

χρώματος
Προσαρμογή 

χρώματος
Ανάμιξη

χρώματοςΑυχενικά Χρώση Κοπτικα Ούλα

Σε φυσικό φως Ακόμη και τα σκούρα χρώματα αντανακλούν δυναμικά και 
φυσικά σε υπεριώδες φως

Τα δόντια 13-23 και τα ούλα με LITE ART   
και CERAMAGE.

Οι απεικονιζόμενες αποκαταστάσεις κατασκευάστηκαν από το εργαστήριο ZTM German Bär, St. Augustin / Γερμανία.
Φωτογραφία εξωφύλλου: PSK Carla Gruber, Unterschleißheim / Γερμανία.
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Lite Art Full Set
Αυτό το σετ περιλαμβάνει όλες τις χρωστικές 
για αυθεντικά και ατομικά χαρακτηριστικά 
σύνθετων ρητινών και κεραμικά ενισχυμένων 
σύνθετων υλικών.

• 15 χρώματα, 1 ml: A-Shade, B-Shade,  
White, Black, Red, Khaki, Orange,  
Blue-Gray, Violet, Orange Brown,  
Dark Red Brown, Black Brown, Cyan,  
Magenta, Yellow

• Μύτες σωληναρίων / πώματα σωληναρίων, 15 τεμ 
• 1 φιάλη CLEAR LIQUID, 6 ml
• 1 UNI BRUSH No. 5 (1 λαβή με 10 πινέλα)
• Χρωματολόγιο, οδηγίες χρήσεως 

CLeAr Liquid
Με το CLEAR LIQUID είναι δυνατή η 
προσαρμογή των έτοιμων για χρήση 
χρωστικών, ανάλογα με την επιθυμητή ένταση 
και τις προσωπικές προτιμήσεις.
Η απόχρωση των χρωστικών LITE ART δεν 
επηρεάζεται από την διαφάνεια του υγρού.

• 1 φιάλη, 6 ml

Lite Art μεμονωμένα χρώματα 
Κάθε ένα από τα 15 έτοιμα προς χρήση 
χρώματα προσφέρεται σε ειδικά 
σχεδιασμένα σωληνάρια.
Χάρη στη λεπτή μύτη του σωληναρίου είναι 
δυνατή η δοσομέτρηση του υλικού και η 
άμεση εφαρμογή του στην αποκατάσταση. 
Το σωληνάριο έχει πώμα ασφαλείας.

• Σωληνάριο 1 ml
• Μύτη σωληναρίου / πώμα σωληναρίου, 

1τεμ 

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωδικός παραγγ. 1970

Κωδικός παραγγ. 1971 - 1985

Κωδικός παραγγ. 1986


