


بر پایه سیســتم هاى پرســلن Vintage، متال ســرامیک نســل جدید Vintage PRO با کارآیى و زیبایى باال توســط شــرکت شــوفو معرفى 
شــده . در ایــن ســرامیک تمامــى ویژگــى هــاى مثبــت چهــار نســل قبلــى تثبیــت  و بهینــه شــده و جهــت بهبــود کیفیــت پخــت و ســهولت 

بیشتر در استفاده متریال سرامیکى پایه با مواد جدید ترکیب شده است .

امنیت بیشتر

تنوع بیشتر

ــودر هــاى افکــت فلورســنت     ــوع بیشــتر در پ تن
و اپالسنت.

داراى 4 رنگ بلیچ و 1 رنگ ریشه.

مطابق با تمام آلیاژها با دامنه  13.5 تا 14.8
رنــگ و شــکل ثابــت ســرامیک حتــى پــس از 

چندین پخت.
       PFM اســتحکام باندینــگ بــاال بــا تمــام آلیاژهــاى

.BASE با استفاده از اپک

بهره ورى بیشتر

ــه  زیبایــى بــى حــد و حصــر و امــکان دســتیابى ب
بــا تکنیــک ســرامیک                         رنــگ مــورد نظــر تنهــا 

2 الیه ( دنتین + انامل ).
اپــک پــودرى جدیــد بــا هندلینــگ و پوشــانندگى 
مشــابه اپــک خمیــرى در صــورت اســتفاده از 

مایع مخصوص اپک.
هندلینگ آسان هنگام بیلدآپ پرسلن.

بازگشت به یک کانسپت ساده !
بــراى مــن ، Vintage PRO  ترکیبــى از ســادگى در 
ــاى  ــت ه ــات و افک ــام امکان ــا تم ــرامیک ب ــپت س کانس
زیبایــى شــناختى اســت. ایــن بــه مــن خالقیــت بیشــترى 

در کارهاى روزمره مى دهد.



سیســتم Vintage PRO از هندلینــگ بســیار خوبــى برخــوردار اســت کــه باعــث مــى شــود رستوریشــن کمتــر در معــرض خطــا قــرار 
بگیرد.

تمــام پــودر هــا بصــورت سیســتماتیک بــا یکدیگــر هماهنــگ شــده انــد بــه شــکلى کــه در Vintage PRO تنهــا بــا یــک ســاختار 2 الیــه  
(دنتیــن + انامــل) مــى تــوان رنــگ دنــدان طبیعــى بیمــار را بازســازى کــرد هرچنــد طیــف متنوعــى از افکــت هــا جهــت ایجــاد جزئیــات 

بیشتر در این سرامیک ها تعبیه شده اند.

ــر پــودر هــاى اســتاندارد. Vintage PRO داراى طیــف گســترده اى از پــودر هــاى افکــت فلورســنت , مارجیــن , ســرویکال ,  عــالوه ب
ترنسلوســنت و اپالســنت بــراى ایجــاد هارمونــى در ناحیــه انامــل بــراى بازتولیــد هرچــه بهتــر رستوریشــنى مشــابه بــا دنــدان بیمــار 

است .با این طیف رنگ ، تمام چالش هاى زیبایى شناختى تحقق بخشیدنى است.

لیرینگ استاندارد با استفاده از اپال پرسلن ها

از طبیعت الهام بگیرید

سرامیکى براى تمام سرامیست ها



ویژگى هاى بازتاب نورى دندان هاى طبیعى به دلیل پودرهاى اپالســنت و ترنسلوســنت سیســتم Vintage PRO با حداقل تالش و در 
کمترین زمان به سادگى و دقیقا بازسازى مى شود.

بــا دمــاى پخــت حــدوداً 900 درجــه ســانتیگراد ، Vintage PRO در درجه اول براى فریم هاى ســاخته شــده از آلیاژ غیــر گرانبها طراحى 
شــده اســت. امــا مــى تــوان بــراى آلیاژهاى PFM گرانبهــا , نیمه گرانبها و بــر پایه پاالدیوم نیز به راحتى از این ســرامیک اســتفاده کرد و 
 CAD/CAM ــط ــده توس ــاخته ش ــزى س ــاى فل ــم ه ــتفاده در فری ــراى اس ــتم ب ــن سیس ــن ، ای ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــوب گرف ــه ى مطل نتیج

نیز ایده آل است.

زیبایى در کمترین زمان

سازاگر با تمام آلیاژها



سیســتم ســرامیک Vintage PRO شــامل 16 رنــگ اصلــى و 4 رنــگ بلیــچ بــه عــالوه ى انــواع مختلــف پودرهــاى کالــر افکــت ، اوپــال ، 
ترنسلوسنت، مارجین ، رنگ لثه و .... است.

هر آنچه نیاز دارید

بزرگتریــن چالــش بــراى یــک سرامیســت همیشــه ســاخت 
یــک رستوریشــن بــا ویژگــى هــاى دنــدان طبیعــى در تغییــر 

نور است.
اپالســنس ، فلورســانس و رنــگ طبیعــى دنــدان عناصــرى 
هســتند کــه در پرســلن هــاى شــوفو در نظــر گرفتــه شــده 
اســت . ایــن تأثیــرات در ســال 1980 نخســتین بــار توســط 
ــاى  ــین ه ــا تکنس ــورت ب ــا مش ــد. ب ــده ان ــاد ش ــوفو ایج ش
دندانپزشــکى ، شــوفو هــم اکنــون یــک سیســتم متــال

Vintage PRO حاصل همکارى بین المللى تکنسین هاى ژاپنى با تکنسین هاى دیگر کشورها است

 ســرامیک نوآورانــه را توســعه داده اســت. Vintage PRO ، پرســلن نســل بعــدى.
 ساخته شده توسط سرامیست ها , براى سرامیست ها.

"به لطف ثبات رنگى عالى ، پرسلن هاى Vintage PRO به من این 
ــان رستوریشــن  ــا اطمین ــه ســرعت و ب امــکان را مــى دهنــد کــه ب
هــاى زیبایــى ایجــاد کنــم. متریــال بــه قــدرى فــوق العــاده و همگــن 
نخواهیــم     ســرامیک  در  حبابــى  و  تــرك  هیچگونــه  کــه  اســت 
داشــت. عــالوه بــر ایــن ، اســتفاده از اپــک پــودرى جدیــد باندینــگ 
کنــد.  مــى  بیشــتر  نیــز  گرانبهــا  غیــر  آلیاژهــاى  بــه  حتــى  را 
در البراتــوار مــن،  بیشــتر از 500 فریــم آلیــاژ غیــر گرانبهــا     
بــا مشــکلى  هیــچ  بــدون   CAD/CAM توســط   شــده  ســاخته 
Vintage PRO روکــش شــده اســت. ایــن سیســتم انتخــاب مــن بــه عنــوان پارتنــر در البراتــوار 

است ".




