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Uniwersalna jednowarstwowa mikroceramika do uzupełnień na metalu
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Szybki i łatwy sposób na osiągnięcie wspaniałej estetyki

Koncentracja na istotnych zagadnieniach

VINTAGE MP Uni-Layer, to nowoczesna jednowarstwowa 
mikroceramika w proszku, która pozwala szybko   
i skutecznie osiągnąć wspaniałą estetykę.

Idealnie równoważąc rozproszenie światła i barwę,   
ceramika VINTAGE MP Uni-Layer łączy w jednym materiale 
cechy optyczne charakterystyczne dla proszku zębinowego 
oraz siecznego.

Produkt jest dostępny w wysokiej i niskiej przezierności,  
aby spełnić wszystkie Państwa potrzeby.

Skład nowej ceramiki Uni-Layer jest oparty na dobrze 
sprawdzonej ceramice feldszpatowej VINTAGE MP do  
konstrukcji metalowych. Materiał tworzy monolityczną 
strukturę, która zapewnia jednolitą wytrzymałość, będąc 
jednocześnie łagodną dla zębów antagonistycznych.

Ceramika VINTAGE MP Uni-Layer łączy ekonomiczną 
technikę metalowo-ceramiczną z osiągnięciem wysokich 
wyników estetycznych.

• Konsekwentnie zapewnia rezultaty wysokiej jakości 

• Oferuje szybką i łatwą technikę jednowarstwową

• Pomaga skupić się na kształcie i funkcji

• Ułatwia dokonywania poprawek

• Pozwala na tworzenie wszystkich 20 odcieni   
 Vita* System przy użyciu tylko 2 proszków

• Sprawia, że dzięki podbarwiaczom systemu   
 VINTAGE Art Porcelain Stains  łatwo jest dopasować  
 kolorystykę

• Może być łączona z proszkami opalizującymi   
 i przeziernymi z systemu VINTAGE MP w zależności od  
 wymagań estetycznych i sytuacji klinicznej

• Zapewnia oszczędność czasu do 50 % 

* Vita jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy

 HT LT
 Wysoko przezierny Słabo przezierny
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Dla początkujących i zaawansowanych

Estetyczny wygląd z efektem głębi

System VINTAGE MP Uni Layer oferuje imponującą prostotę i ma niską podatność na błędy. 

Proszki w systemie Uni-Layer, z ich dynamicznymi właściwościami światła, pozwalają na modelowanie w pełni anatomicznych 
zębów bocznych lub uzupełnień w odcinku przednim przy jednoetapowym wypalaniu. W tej technice można bardziej się skupić 
na kształcie i funkcji w czasie modelowania, bez ryzyka niewłaściwego nałożenia poszczególnych warstw ceramicznych.

Opaker w paście

Podbarwianie

Nałożona ceramika Uni-Layer

Wykańczanie

Ceramikę VINTAGE MP Uni-Layer można łączyć z materiałem Shade Opaque do stworzenia harmonijnego przejścia odcieni   
i stworzenia iluzji głębi przestrzennej. Każdy naturalny odcień zęba jaki sobie Państwo zamarzą jest w krótkim czasie osiągany 
poprzez wewnętrzne lub zewnętrzne barwienia za pomocą bardzo fluorescencyjnych podbarwiaczom systemu VINTAGE Art 
Porcelain Stains.

Tworzenie odcieni

 A1 A2 A3 A3,5



VINTAGE MP Uni-Layer Zestaw (A2/A3)  nr kat. 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 g  nr kat. 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 g nr kat. 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 g nr kat. 9630
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Elementy systemu

"Ceramika VINTAGE MP Uni-Layer 
jest wielką innowacją, ponieważ  
pozwala technikom na bardzo 
szybką pracę w bardzo prosty 
sposób i osiągnięcie znakomitych 
wyników.

W połączeniu z podbarwiaczami  
systemu VINTAGE Art Porcelain 
Stains, proszki ceramiczne Uni-Layer 

są idealnym rozwiązaniem w większości przypadków   
klinicznych. Chociaż system został zaprojektowany przede 
wszystkim do tylnych uzupełnień, jestem bardzo pozytywnie 
zaskoczony dobrymi wynikami estetycznymi uzyskiwanymi 
w przypadku przednich uzupełnień standardowych.   
Aktualne wydarzenia na rynku wskazują, że czynnik czasu 
staje się coraz bardziej istotny w naszej codziennej pracy. 
W oparciu o moje osobiste doświadczenia myślę, że system 
Uni-Layer może pomóc zaoszczędzić nawet do 30 minut w 
przypadku jednego uzupełnienia metalowo-ceramicznego. 
Ceramika Vintage MP Uni-Layer oferuje nam wszystkie  
alternatywy dla w pełni anatomicznych systemów CAD/CAM 
i pozwala nam tworzyć uzupełnienia wyłącznie w naszych  
laboratoriach!"      
(Tomasz Dąbrowski)

Most od 11 do 13
Indywidualne warstwowanie   
za pomocą standardowych  
komponentów VINTAGE MP, 
opalizujących i przeźroczystych 
proszków

Most od 21 do 23 
Uni-Layer, barwione za pomocą 
podbarwiaczom systemu   
VINTAGE Art Porcelain Stains 

Proszki ceramiczne Uni-Layer zapewniają imponująco  
naturalne rezultaty, nawet gdy używamy ich do uzupełnień 
w odcinku przednim. W zależności od wymagań   
estetycznych i sytuacji klinicznej, efekt opalescencji   
i translucencji zapewniają proszki z systemu porcelany 
VINTAGE MP dając niemal nieograniczone możliwości  
dostosowywania. 

VINTAGE MP Uni-Layer oferuje więcej


