Polymery
frézované
technické informace

Snadné zpracování materiálu, časová i ﬁnanční úspora. Snadná a rychlá úprava konstrukce lékařem v ústech pacienta.
Konstrukce jsou lehké a pružné.
Materiály na bázi polymerů, ať již jednosložkové nebo kompozitní, jsou dnes
v dentální praxi nepostradatelné pro své
speciﬁcké vlastnosti, jednoduché a rychlé
zpracování a nízkou cenu.
Polymerním v ýrobkem, zhotoveným
CAD/CAM metodou, vyřešíte snadno, rychle
a levně například provizorní konstrukci libo-

volného rozsahu, inlay, spalitelný model skeletu, výztuhu snímatelné náhrady, bazi pro
snímatelnou náhradu, libovolný model z dat
z IOS a mnoho dalších indikací.
Polymery zpracováváme metodami CAD/
CAM pomocí technologií frézování a 3D tisku.
Technologie frézování je tradiční metoda, při které na 5-osých HSC frézkách tvr-

dokovovými nástroji frézujeme do průmyslově zhotovených disků o průměru 98,5 mm
a tloušťce do 20mm.

Používáme tyto typy polymerů:
•
•

PMMA
Nanokompozit

www.microdent.cz

PMMA

NANOKOMPOZIT

PMMA je nejjednodušší z polymerů a používá se
převážně pro frézované provizorní práce s užitnou
dobou až 12 měsíců v ústech. K dispozici je v nejpoužívanějších odstínech dle Vita Classical.

Nanokompozit je materiál vyrobený z kvalitní akrylátové pryskyřice s vázanými keramickými částicemi v objemu cca 35%, který se používá převážně pro
frézované provizorní práce s užitnou dobou až 36 měsíců. Materiál v sobě spojuje pevnost, pružnost a odolnost proti abrazi a vynikající estetické vlastnosti.
V provedení MULTI je v rámci tloušťky disku probarven ve 3 odstínech dané
barvy od světlé okluze po tmavší krčkovou část. Materiál je radioopákní. K dispozici je v odstínech 1M2, 2M2 a 3M2 dle Vita 3D Master. Pro své vlastnosti je
používán pro provizorní práce na implantáty přes Titanové interface.

OZNAČENÍ
MATERIÁLU/
DODAVATEL:

OZNAČENÍ MATERIÁLU/
DODAVATEL:

PMMA for CAD/CAM/Huge Dental Material

POUŽÍVANÉ
APLIKACE:
•
•
•
•
•
•

kapna, redukovaná korunka
fasetová korunka
anatomická korunka
můstek – redukovaný
můstek – fasetový
můstek plně anatomický

VITA CAD Temp MULTI / Vita Zahnfabrik

POUŽÍVANÉ APLIKACE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapna, redukovaná korunka
fasetová korunka
anatomická korunka
můstek – redukovaný
můstek – fasetový
můstek plně anatomický
teleskopická korunka - primární
teleskopická korunka - sekundární
inlay/onlay
můstek inlayový
abutment – s vlepeným interface
šroubovaná korunka – s vlepeným interface
šroubovaný můstek – s vlepenými interface
šroubovaný třmen – s vlepenými interface

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKCÍ:
Konstrukci lze brousit tvrdokovovými frézami a leštit běžnými postupy pro polymerní materiály. Výrobky čistěte pouze ultrazvukem s neagresivním prostředkem, párování nebo pískování provádějte velice opatrně.
V případě fasetování po očištění a osušení nanášejte bonder a vhodný
fasetovací fotokompozitní materiál pro polymery.
Sterilizace výrobku je možná pouze pomocí roztoku alkoholu.
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