Precision Solutions

Lava™ Plus
Højtranslucent Zirkonia

Et plus for dig:
Den bedste Lava Zirkonia

æstetik nogensinde

Lava™ Plus Højtranslucent Zirkonia –
naturlige varme farver
Enhver farve opbygges indefra
Tandlæger stræber efter en dental restaurering, som perfekt matcher nabotænderne i farve, translucens, individuelle karakteristika
og form. Lava™ Plus Højtranslucent Zirkonia er en del af et omfattende system, der er baseret på en speciel kemi og bearbejdning .
Takket være et unikt farvesystem er det muligt at fremstille højæstetiske zirkonia stel og monolitiske (fuldzirkonia) restaureringer.
Naturlige varme farver ”skinner” indefra restaureringen og effektfarver giver mulighed for individualisering, hvilket vil give dig en
æstetisk monolitisk løsning.

God æstetik med monolitiske kroner1
Tandlæger har bedømt Lava™ Plus Highly Translucent Zirkonia til at have en særdeles
god æstetik og en høj translucens ved anvendelse til monolitiske restaureringer.
Systemet matcher VITA classical farveskalaen fra A1 til D4 inklusive bleach farver.

Den bedste Lava™ Zirkonia æstetik
nogensinde¹ - også til restaureringer
med porcelæn
Tandlægerne bedømte Lava™ Plus systemet til at have den bedste
Lava™ Zirkonia æstetik nogensinde. Derudover giver materialet
alle muligheder for smukt opbygget porcelæn på et zirkoniastel.

1
Lava™ Plus applikationstest (undersøgelse blandt tandlæger) med monolitiske restaureringer og
restaureringer med porcelæn.

Lava™ Plus systemet er udviklet til at opnå en fremragende translucens
Sammenligning af zirkonias translucens, farvet og ufarvet:
1-Contrast Ratio (%)
30%

ufarvet

ufarvet

ufarvet

25%

Højere translucens

ufarvet

ufarvet

ufarvet

ufarvet

A3

20%
A3

15%

A3

A3
A3

10%

A3
A3

5%

*farvet med Zirkonzahn Prettau farvevæske A3.
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Lavere translucens
(opak)

Oplev det selv
Oplev monolitiske, Lava™ Plus Højtranslucent Zirkonia
restaureringer, som kun er polerede og glaserede

Foto 1: Initial situation. Insufficiente finerkroner tand 26
og 27; insufficiente kompositfyldninger tand 23, 24 og 25.

Foto 2 og 3: Slutresultat: Monolitisk Lava™ Plus Højtranslucente kroner på tand 25, 26 og 27. Til restaureringerne i tand 23 og
24 blev der anvendt Filtek™ Supreme XTE.

Nem tandbevarende præparation

Lava™ Plus
Højtranslucent Zirkonia

Med Lava™ Plus High Translucency Zirkonia, er det nemt at overholde guidelines for præparation. Lava™ Plus systemet kræver blot
minimum 0,3 mm vægtykkelse på anteriore kroner og 0,5 mm på
posteriore kroner. Dette muliggør tandbesparende præparationer.
Lava™ Plus systemet er 3 gange så stærkt som lithium disilikat
glaskeramik. Derfor kræves 3 gange mindre okklusal præparation.2

2

Lithium disilikat

Nem tilpasning

Nem cementering

Hvis mindre intraorale justeringer er nødvendige, skal man
anvende en fin diamant og vandkøling. Herefter poleres
med et standard gummipolersæt beregnet til keramiske
materialer. Til den obligatoriske højglanspolering anvendes
diamantpasta og en passende polerbørste.

Som følge af den utrolig høje styrke kan Lava Plus™ Zirkonia
stel og restaureringer cementeres med en glasionomer
cement eller en selvadhærende resincement, fx RelyX ™
Unicem 2. Kun for ætsbroer er adhæsiv cementering med
fx RelyX ™ Ultimate obligatorisk.
For yderligere information henvises til brugsanvisningen for
den valgte cement.

3-Point bending strength test ifølge ISO 6872.

Lava™ Precision Solutions –
en succes for 3M ESPE
Naturlige varme farver som følge af et unikt farvesystem og et højtranslucent zirkoniamateriale, der
giver en æstetik, som du ikke ville forvente. Pasformen og styrkeegenskaberne er de samme som for
Lava™ Zirkonia. Derfor giver vi 15 års begrænset garanti på Lava™ Plus stel og Lava™ Plus fuldzirkonia
monolitiske restaureringer.3
Den æstetiske forbedring af Lava™ Plus Højtranslucent Zirkonia betyder, at monolitiske restaureringer er
et flot og billigere alternativ til MK-kroner og finerkroner. Monolitiske kroner uden porcelæn er meget
stærke, og der er ingen risiko for chipping. Det er dokumenteret, at højglanspoleret monolitisk Lava™
Zirkonia har slidegenskaber, som skåner antagonisten og ikke abraderes eller bliver ru under okklusal
belastning.4

Tilfredse tandlæger taler allerede om Lava™ Plus
Højtranslucent Zirkonia.
Adskillige dentallaboratorier anbefaler Lava™ Plus Højtranslucent Zirkonia til
deres kolleger.5

“Overbevist allerede efter første krone. Fra nu af vil jeg kun
anvende Lava™ Plus systemet.”
RR-DENTAL Rainer Rominger, Lava™ Milling Center, applikationstest, oktober 2011.

3

Hvis produceret på et autoriseret Lava™ Milling Center på Lava™ udstyr i overensstemmelse med godkendte indikationer og
brugsanvisning for Lava™ kroner og broer. Kun godkendte indikationer for Lava™ Zirkonia er dækket af garantien og dækker ikke
brud som følge af uheld eller forkert brug. Yderligere omkostninger fx udgift til præparation og porcelænsarbejde dækkes ikke.

4

Scientific fact sheet kan fås ved henvendelse til 3M.

5

Lava™ Plus applikationstest (laboratorie undersøgelse) kan fås ved henvendelse til 3M.
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