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Μίκρο-Κεραμικό υλικό, Μονού Στρώματος, 
Γενικής Χρήσης για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις
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Ο Εύκολος Δρόμος για Υψηλή Αισθητική

Επικεντρώνοντας στα Βασικά

Η VINTAGE MP Uni-Layer, είναι η μοντέρνα, μονού 
στρώματος μικροκεραμική σκόνη, που επιτρέπει την 
επίτευξη εξαιρετικής αισθητικής πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά.

Εξισσοροπώντας ιδανικά τη διάχυση του φωτός και το 
χρώμα, αυτό το κεραμικό συνδυάζει τα οπτικά χαρακτηριστικά, 
της σκόνης οδοντίνης και σκόνης κοπτικού σε ένα υλικό.

Το προϊόν διατίθεται σε υψηλή και χαμηλή διαφάνεια για 
να αντιμετωπίσει όλες σας τις ανάγκες

Η σύνθεση του νέου κεραμικού Uni-Layer βασίζεται στο 
αποδεδειγμέν κεραμικό αστρίου VINTAGE MP. Το υλικό 
σχηματίζει μια ενιαία δομή που προσφέρει ομοιογενή 
αντοχή αλλά παραμένει ευγενές με τους ανταγωνιστές.

Η VINTAGE MP Uni-Layer σας προσφέρει μια οικονομική 
αποτελεσματική τεχνική μεταλλοκεραμικού με υψηλά 
αισθητικά αποτελέσματα.

• Σταθερά εξασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας

• Προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη τεχνική μονού  
 στρώματος

• Σας επιτρέπει να επικεντρώσετε περισσότερο στο  
 σχήμα και την λειτουργικότητα

• Διευκολύνει διορθώσεις

• Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και τις 20 αποχρώσεις  
 του συστήματος της V με μόνο 2 σκόνες

• Διευκολύνει το ταίριασμα τηε απόχρωσης με   
 τους  χρωματικούς χαρακτηρισμούς πορσελάνης   
 VINTAGE Art

• Μπορεί να συνδυασθεί με οπαλινότητες και διαφάνειες  
 του συστήματος VINTAGE MP, εξαρτουμένων των  
 αισθητικών απαιτήσεων και της κλινικής  κατάστασης

• Προσφέρει μέχρι και 50% εξοικονόμηση χρόνου για  
 κάθε αποκατάσταση

 HT LT
 υψηλή διαφάνεια χαμηλή διαφάνεια
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Για Αρχάριους και Έμπειρους

Φυσική Εμφάνιση με Εφέ Βάθους

Το Σύστημα VINTAGE MP Uni-Layer προσφέρει εντυπωσιακά εύκολο χειρισμό και χαμηλή πιθανότητα λάθους.

Οι σκόνες Uni-Layer με τις δυναμικές ιδιότητες χειρισμού του φωτός σας επιτρέπουν να κτίσετε πλήρως ανατομικές οπίσθιες ή 
πρόσθιες αποκαταστάσεις και να τις οπτήσετε σε ένα βήμα. Σε αυτήν την τεχνική μπορείτε να επικεντρώσετε περισσότερο στο 
σχήμα και τη λειτουργικότητα κατά την εφαρμογή, χωρίς το ρίσκο της παρεκτόπισης ανεξάρτητων στρωμάτων κεραμικού.

Πάστα αδιαφάνειας 

Χρωματικός χαρακτηρισμός

Κτίσιμο Uni-Layer

Τελείωση

Τα κεραμικά VINTAGE MP Uni-Layer μπορούν να συνδυασθούν με υλικά Αδιαφάνειας Απόχρωσης για να δημιουργήσουν μια 
αρμονική προοδευτική απόχρωση με ψευδαισθηση βάθους. Οποιοδήποτε επιθυμητό φυσικό χρώμα δοντιού επιτυγχάνεται σε ελάχιστο 
χρόνο με εσωτερικό ή εξωτερικό χρωματισμό με τους υψηλού φθρισμού χρωματικούς χαρακτηρισμούς πορσελάνης VINTAGE Art.

 A1 A2 A3 A3,5

Αναπαραγωγή Απόχρωσης



VINTAGE MP Uni-Layer Σετ (A2/A3)  Αριθμός παραγγελίας 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 g   Αριθμός παραγγελίας 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 g Αριθμός παραγγελίας 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 g Αριθμός παραγγελίας 9630
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Συστατικά του Συστήματος

"Η VINTAGE MP Uni-Layer είναι μια 
μεγάλη καινοτομία καθώς επιτρέπει 
στους οδοντοτεχνίτες να εργάζονται 
πραγματικά γρήγορα με έναν πολύ 
απλό τρόπο και να επιτυγχάνουν 
αξιοσημείωτα αποτελέσματα

Όταν οι κεραμικές σκόνες Uni-Layer 
συνδυάζονται με τους χρωματικούς 
χαρακτηρισμούς πορσελάνης 

VINTAGE Art αποτελούν την τέλεια λύση στις περισσότερες 
κλινικές καταστάσεις. Παρόλο που το σύστημα σχεδιάσθηκε 
κυρίως για οπίσθιες αποκαταστάσεις, έχω εκπλαγεί θετικά 
με τα καλά αισθητικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιήθηκε 
σε τυπικές αποκαταστάσεις προσθίων. Πρόσφατες εξελίξεις 
στην αγορά υποστηρίζουνότι ο παράγοντας χρόνος θα 
γίνεται όλο και πιο σημαντικός στην καθημερινή μας 
εργασία. Με βάση την προσωπική μου εμπειρία, πιστεύω 
ότι το Uni-Layer μπορεί να σας εξοικονομήσει μέχρι και  
30 λεπτά της ώρας κατά την παραγωγή μίας μεταλλοκεραμικής 
αποκατάστασης. Αυτό το κεραμικό μας προσφέρει μια 
εναλλακτική στα πλήρως ανατομικά CAD/CAM συστήματα 
και μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε αποκαταστάσεις 
ααποκλειστικά στα εργαστήρια μας."   
(Tomasz Dabrowski)

Γέφυρα 11-13
Uni-Layer προσαρμοσμένη με 
υλικά διαφάνειας VINTAGE MP 
Opal

Γέφυρα 21-23
Uni-Layer χρωματισμένη με 
VINTAGE Art

Οι κεραμικές σκόνες Uni-Layer προσφέρουν εντυπωσιακά 
φυσικά αποτελέσματα, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται 
σε πρόσθιες αποκαταστάσεις. Εξαρτουμένων των 
αισθητικών απαιτήσεων και της κλινικής κατάστασης,  
οι διάφορες σκόνες οπαλισμού και διαφάνειας του 
συστήματος VINTAGE MP προσφέρουν δυνατότητες 
προσαρμογής σχεδόν χωρίς όριο. 

Η VINTAGE MP Uni-Layer προσφέρει περισσότερα


