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Inlays

Anterior Single Crowns

Onlays

Posterior Single Crowns

Veneers

3-Unit Bridge 
* up to the  second Premolar

Indikacijos

Matmenys (mm) vnt. / pak.

C12 10 x 12 x 15
5 blokai

C14 12 x 14 x 18

C32 14 x 14 x 32
3 blokai

C40 15 x 15 x 38

P9806 Ø98 x 6T

1 diskas

P9808 Ø98 x 8T

P9810 Ø98 x 10T

P9812 Ø98 x 12T

P9814 Ø98 x 14T

Gaminių linija



Visos keraminės medžiagos bemetalėms restauravimo struktūroms

Naujas žingsnis tobulinant ličio disilikato CAD/CAM blokus
LT
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Inovacija, kuri tarnauja Jums 

Pirmasis pasaulyje ličio disilikatas, tinkamas mechaniniam apdorojimui

„Amber® Mill“ – tai pirmieji iš ličio disilikato pagaminti stiklo keramikos blokai, kurie tinka mechaniniam 
apdorojimui. Dėl geresnių mechaninių ir estetinių savybių, taip pat dėl tinkamumo mechaniniam 
apdorojimui, jie teikia daug privalumų pacientams ir klinikoms.

„Amber® Mill“ kristalų struktūra tankesnė, joje daugiau skersinių ryšių, todėl ji užtikrina geresnes fizines savybės. 
Palyginti su kitais panašiais gaminiais, visiškai susikristalizavę „Amber® Mill“ blokai pasižymi maždaug 10 % 
didesniu atsparumu dviašiam lenkimui.

Stiprumas ir estetinis ilgaamžiškumas

230 MPa

250 MPa

Competitor

Source   1) Internal data
                2) Chonbuk National University School of Dentistry

    

410 MPa

450 MPa

    

Biaxial flexure Strength (MPa)
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Norint įsitikinti puikiomis „Amber® Mill“ blokų mechaninio apdorojamumo savybėmis, užtenka patikrinti 
išfrezuotų restauracijų kraštus. Itin stabilūs ir mažiau lūžinėti linkę kraštai rodo, kad „Amber® Mill“ yra 
geriausias pasirinkimas, kai reikia CAD/CAM sistemai skirtų ir mechaniniam apdorojimui tinkamų ličio 
disilikato blokų.

Itin stabilūs kraštai

Spalvių gradacijos efektas

Iš „Amber® Mill“ blokų pagamintos restauravimo struktūros yra tarsi „gyvos“. Dėl puikių opalescencijos ir 
luminescencijos charakteristikų „Amber® Mill“ restauravimo struktūros pasižymi natūralia spalvų kaita nuo 
kaklelio iki kramtomojo paviršiaus ar kandamojo krašto, net ir nepadengtos atspalvio medžiaga. Palyginti su 
jomis, kitų gamintojų analogiškų gaminių spalvis yra blankus ir vienodas.

Glazūruoti vainikėliai, be atspalvio

Konkurentas   HT A2 HT A2

Konkurentas A – ličio disilikatas Konkurentas B – hibridinė derva

Konkurentas C – hibridinė derva
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Natūralaus grožio atkūrimas

Natūrali opalescencija ir fluorescencija

Visi emaliu padengti natūralūs dantys pasižymi opalescencija, t. y. jie pamelsvėja atspindėtoje šviesoje, 
ir pagelsvėja praleidžiamojoje šviesoje. „Amber® Mill“ puikiai atkartoja natūralių dantų opalescencijos 
bruožus. Be to, „Amber® Mill“ fluorescencija yra artimiausia tai, kuri būdinga natūraliems dantims.

LT MT

Transmitted
light

Reflected�
light

W2 W1 Competitor

W1

Natural Tooth

Melsvas 
atspalvis
(atspindėtoji 
šviesa)

Gelsvas atspalvis
(praleidžiamoji šviesa)

W2

Opalescencijos palyginimas Puiki fluorescencija
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Kadangi visų fizinių savybių ir estetinių verčių derinys puikiai subalansuotas, galutinis vainikėlis, gautas 
naudojant „Amber® Mill“, yra itin stabilus ir natūraliai atrodo paciento burnoje.

Klinikinis atvejis, patvirtinantis estetinius rezultatus

25-ojo danties vainikėlis, dažytas ir glazūruotas „Amber® Mill“ LT A3
Skelbiama gavus CDT leidimą. Won Pil Jang ir Dr. Hee-Kyong Lee, Seulas, Korėja
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Neribotos skaidrumo koregavimo 
galimybės 

Rekomenduojamo terminio apdorojimo skaidrumui koreguoti grafikas

Su tuo pačiu „Amber® Mill“ bloku galima pasiekti skirtingo lygio skaidrumą. Tiesiog pasirinkite norimą atspalvį, o 
tada, atsižvelgdami į reikiamą skaidrumo lygį, pasirinkite terminio apdorojimo skaidrumui koreguoti temperatūrą. 
Šitaip darbo procesas bus našesnis ir racionaliau panaudosite CAD/CAM frezavimo blokus.

Galimi atspalviai

A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 W1 W2 W3 W4

HT

MT

L T

MO

VITA VACUMAT1)

Pirminis 
džiovinimas, ℃

VAK.
 min.

400 3,00

HT 6,50

60

HT 815

15,00

HT 21,50

690
MT 7,05 MT 825 MT 22,05

LT 7,20 LT 840 LT 22,20

MO 7,40 MO 860 MO 22,40

min. min. ℃ / min. ℃ *min.

P
℃

IVOCLAR VIVADENTPROGRAMAT 2)

B
℃

S
min.

              Teksto 
autorius:  

℃ / min.

P
℃ 

H
min.

VAK. 1 / VAK. 2 
℃ 

L
℃ tL*

400 3,00 60

HT 815

15,00

HT 550/815

690 0
MT 825 MT 550/825

LT 840 LT 550/840

MO 860 MO 550/860

* Degimo krosnies negalima atidaryti per ilgos trukmės aušinimą.

* Degimo krosnies negalima atidaryti per ilgos trukmės aušinimą. 1) VACUMAT yra registruotas VITA prekės 

ženklas.

2) PROGRAMAT yra registruotas IVOCLAR VIVADENT prekės ženklas.
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Factor I
Temperature

Factor II
Holding time

Factors for the translucency heat-treatment

DUK

Kokia yra terminio apdorojimo skaidrumui koreguoti 
paskirtis?
Blokuose „Amber® Mill“ smulkios kristalinės dalelės integruotos stiklo matricoje. 
„Amber® Mill“ blokus termiškai apdorojant padidėja kristalų dydis ir tankis – 
šitaip pagerėja jų mechaninės savybės ir pasikeičia skaidrumo lygis.

Į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį atliekant terminį 
apdorojimą skaidrumui koreguoti?

„Amber® Mill“ blokus termiškai apdorojant  skaidrumo rezultatą lemia du 
veiksniai: temperatūra ir apdorojimo trukmė. Kiekvienam naudotojui patariama 
vadovautis rekomenduojamo terminio apdorojimo skaidrumui koreguoti grafiku ir 
patikrinti, kokiomis sąlygomis su jo naudojama krosnimi galima gauti optimalius 
rezultatus. Po to, kai sužinosite optimalų apdorojimo režimą, iš to paties „Amber® 
Mill“ bloko galėsite išgauti pačias įvairiausias skaidrumo charakteristikas, kad 
jos idealiai tiktų konkrečiam atvejui.

Ar po daugkartinio laminavimo miltelių degimo gali 
pasikeisti skaidrumo savybės?

Be temperatūros, terminio apdorojimo trukmė yra kitas „Amber® Mill“ skaidrumą 
lemiantis veiksnys. Net jei degimo temperatūra yra aukštesnė, nei per skaidrumo 
koregavimą naudojama temperatūra, rezultatas gali būti toks pat, jei laikymo 
trukmė bus trumpa. Paprastai laminavimo miltelių degimas trunka vieną minutę, 
taigi jis neturi reikšmingos įtakos „Amber® Mill“ karkaso skaidrumui.

Ar skaidrumas gali pasikeisti pakartotinai deginant?

Jei restauracijos skaidrumo lygis didelis, jį galima sumažinti pakartotinai degant. 
Pavyzdžiui, jei vainikėliai didelio skaidrumo (HT), galite pasirinkti temperatūrą, 
kuri būtų 5 °C aukštesnė už įprastą žemo skaidrumo (LT) temperatūrą, ir nekeisti 
trukmės (15 min.). Galutiniai vainikėliai bus mažo skaidrumo.

Kokie milteliai suderinami su „Amber® Mill“?

„Amber® Mill“ blokai suderinami su įvairiais laminavimo milteliais. Kai kalbama 
apie ličio disilikatui skirtus miltelius, suderinami yra tokie milteliai, kurių šiluminio 
plėtimosi koeficientas mažesnis ar lygus 10,0 x 10-6 / °C. Su „Amber® Mill“ taip 
pat suderinami cirkonio milteliai, kurių degimo temperatūra mažesnė nei 850 °C.

Q

A

Q

A

A
Amber® Mill A2

Pradinis HT HT po degimo 
(1 min. 850 ℃ 

Stabilus skaidrumas po laminatės degimo

Amber® Mill A2

HT � LT Pradinis HT

Pakartotinis „Amber® Mill" blokų degimas (HT


