


طبیعــى  , خــاص   , یونیورســال 

رستوریشــن هــاى طبیعــى زمانــى بــه وجــود مــى آینــد کــه مهــارت 

و ابزارهاى فنى شوق به کمال گرایى را برآورده کند.

 Vintage Art Universal سیســتم رنگ آمیزى و گلیز هوشــمند

بــراى تکنیــک هــاى رنــگ آمیــزى 2 بعــدى و 3 بعدى  به شــما کمک 

مــى کنــد تــا بــا ظرافــت رنــگ هایــى مانــدگار و بــا کیفیــت در کلیــه 

و             هــا  اســتین  ایــن  کنیــد.  ایجــاد  دندانــى  هــاى  ســرامیک 

ــه لطــف ســاختار  micro fine و  گلیــز هــاى پــودرى فلورســنت ب

ــد  ــوازى دارن ــم ن ــیار چش ــگ بس ــا رن ــه تنه ــود ن ــن ذرات خ همگ

بلکه کار با آنها نیز بسیار ساده است.

نــور  و ضریــب شکســت  ویســکوزیتى  بــا   ، اســتین  مایــع  دو 

متفــاوت ، سیســتم Vintage Art Universal را در جهــت ارائــه       

گزینــه هــاى بیشــتر گســترش مــى دهنــد . در هــر دو روش رنــگ 

آمیزى معمولى 2 بعدى  (2D)  براى لیرینگ سرامیک ها و رنگ آمیزى    

3 بعدى (3D) براى ترمیم هاى مونولوتیک و یکپارچه.

بــه شــما         را  امــکان  ایــن   Vintage Art Universal سیســتم 

 (internal & external) مى دهد تا ظرافت رنگ داخلى و خارجى

دنــدان هــاى طبیعــى را بــه راحتــى بــراى ترمیــم هــاى ســرامیکى  

بازتولید کنید.

Vintage Art Universal دامنه گزینه هاى خالقانه شما را گسترش مى دهد.

Vintage Art Universall کار شما را آسانتر مى کند.

Vintage Art Universal بطور جداگانه ترمیم هاى شما را با هر موقعیتى سازگار مى کند.

Vintage Art Universal را مى توان در تمام سرامیک هاى دندانپزشکى ( متال سرامیک , زیرکونیوم , لیتیوم دیسیلیکات ) 

استفاده کرد.



اکنسپتى جدید در لگیز : 1 سیستم - 2 ورژن
عــالوه بــر گلیــز پــودرى فلورســنت GP-F کــه بــراى گلیــز رستوریشــن هــاى مونولوتیــک لیتیــوم دیســیلیکات یــا زیرکونیــا ســاخته شــده 

اســت، ایــن سیســتم شــامل گلیــز GP غیــر فلورســنت نیــز مــى باشــد کــه بــه شــما امــکان مــى دهــد کلیــه ســرامیک هــا کــه در خــود از 

پیش فلورسنت دارند را گلیز کنید.

گلیز هاى فلورسنت و غیر فلورسنت

مطابقت با متال سرامیک , زیرکونیوم و لیتیوم دیسیلیکات

(high fuse) و هاى فیوز (low fuse) براى سرامیک هاى لوفیوز

سازگارى عالى 

براق و درخشان

متنوع در رنگبندى

پــودر گلیــز غیــر فلورســنت GP (ســمت چــپ) نــور UV را منعکــس نمــى کنــد و از فلورســنت الیه هــاى ســرامیکى زمینه اســتفاده مى کند. 

پــودر گلیــز فلورســنت GP-F (ســمت راســت) بــه طــور طبیعى نور با طول مــوج کوتاه را منعکس مى کند و به ســرامیک هاى غیر فلورســنت 

جلوه اى ماندگار مى بخشد.

اســتین هــاى پــودرى  Vintage Art Universal بــر پایــه یــک گلس لوفیــوز (Low fuse) جدیــد و یک فناورى رنگدانه با ســاختار ذرات 

ــاى  ــه ه ــى در درج ــاى طبیع ــى دندانه ــر رنگ ــده ، تاثی ــاب ش ــى انتخ ــات رنگ ــدرت ترکیب ــذارى و ق ــر گ ــت. اث ــتوار اس micro fine اس

مختلف اپاسیتى و فلورسانس را در سرامیک بازتولید مى کند. 

پــودر گلیــز فلورســنت GP-F ایــن امــکان را بــه مــا مــى دهــد تــا تنهــا بــا یــک الیــه نــازك عمــق و وایتالیتــى مــورد نظرمــان را بــه ویــژه در 

رستوریشن هاى مونولوتیک به دست آوریم.



ــه  ــایندى را تجرب ــگفتى ناخوش ــچ ش ــت هی ــد از پخ ــما بع ــم: ش ــت مه *مزی
نخواهیــد کــرد. بــه لطــف تنظیــم دقیــق ضریــب شکســت در مایــع یاماموتــو ، 

مــى توانیــد قبــل از مرحلــه پخــت، اثــر رنگــى و شــفاف بــودن اســتین و گلیــز 

خود را در حین کار مشاهده کنید.

مشاهده ى رنگ نهایى پیش از پخت

مقایسه ى مستقیم , مایع استین با مایع یاماموتو

(Yamamoto Liquid) مایع یاماموتو
ماکوتــو یاماموتــو ، نویســنده و سرامیســت مشــهور ژاپنــى و ابــداع کننــده ى 

ــى  ــا ویژگ ــدى را ب ــع جدی ــلن مای ــن پرس ــنت و مارجی ــاى اپالس ــرامیک ه س

انعکاس نورى شیشه مانند ابداع کرده است.

این مایع به افتخار ایشان از سوى کمپانى شوفو Yamamoto Liquid (مایع 

رنگ واقعى) نام گذارى شده است. 

بــه لطــف ویســکوزیته بــاال در مایــع یاماموتــو، شــما مــى توانیــد گلیــز 

هایــى بــا فلورسنســى بــاال بــه کمــک GP-F تولید کنیــد ، که مــى تواند 

ظریف و دقیق استفاده شود.

بــه خصــوص هنگامــى کــه در ترمیــم هــاى مونولوتیــک ســاخته شــده 

از لیتیــوم دیســیلیکات یــا زیرکونیــا مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد ، 

ایــن روش رنــگ آمیــزى ســه بعــدى بــه شــما امــکان مــى دهــد تــا بــه 

راحتــى و بــه ســرعت جلــوه هــاى بــى نظیــرى مشــابه بــا لیرینــگ 

سرامیک بدست آورید.

هنــگام ترکیــب بــا مایــع اســتین یاماموتــو, گلیــز سیســتم یونیورســال 
شوفو رنگ نهایى خود را قبل از پخت نشان مى دهد.

هنــگام ترکیــب بــا مایــع اســتین معمولــى , گلیــز شــیرى و ســفید رنــگ مــى 
شــود و تنهــا پــس از وکیــوم رنــگ نهایــى و میــزان ترنسلوسنســى نمایــان 

مى گردد.

(3D) تکنیک رنگ آمیزى 3 بعدى



Tomoyuki Edakawa , MDT , Japan رنگ آمیزى و گلیز رستوریشن مونولوتیک زیرکونیوم توسط

ــراى  ــل را ب ــاده و کام ــتم س ــک سیس Vintage Art Universal ی

ــى  ــه های ــا را در الی ــد آنه ــى توانی ــما م ــد. ش ــى کن ــم م ــما فراه ش

ــتفاده ى  ــر اس ــالوه ب ــى ع ــن ویژگ ــد. ای ــه کار ببری ــازك ب ــیار ن بس

 aesthetic و  زیبــا  نتایــج  کســب  از  اطمینــان  و  آســان 

ــه شــما  عمــالً باعــث گســترش نامحــدود دامنــه گزینــه هــاى خالقان

مى شود .

رنگ آمیزى و لگیز با فلورسانس طبیعى

ــا ماهیتــى  ــا ذات رستوریشــن هــاى لیتیــوم دیســیلیکات و زیرکونی

غیــر فلورســنت دارنــد و هیچگونــه بازتابــى در زیــر نــور بــا طــول 

موج کوتاه (تصویر سمت چپ) نشان نمى دهد.

 ، Vintage Art Universal پــس از اســتفاده از اســتین ها و گلیــز

رستوریشــن هــا یــک فلورســانس طبیعــى ماننــد دنــدان طبیعــى را 

در همه شرایط نورى (تصویر سمت راست) نشان مى دهند.

استینینگ 360 درجه  و زیبایى بى حد و حصر

براى سرامیک هاى لوفیوز و هاى فیوز 

اســتین ها و گلیز هاى Vintage Art Universal براى تمامى ســرامیک 

قابــل  دیســیلیکات  لیتیــوم  و  زیرکونیــوم   , ســرامیک  متــال  هــاى 

اســتفاده اســت. دمــاى توصیــه شــده بــراى پخــت بــا توجــه بــه 

گــراد  ســانتى  درجــه   850 تــا   730 از  شــده  اســتفاده  ســرامیک 

است. 



ش  اطالعات سفار


