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Composite and syringe 
free from Bisphenol A.

פולימריזציה תחת שליטה
קומפוזיט פרימיום

 מאפשר זמן עבודה פי 4 ארוך יותר משאר החומרים •
הקונבנציונליים

חיזוי גוון הקומפוזיט אפילו לפני הפוטופולימריזציה •
הגוון אינו משתנה במהלך הפילמור •
מופעל באמצעות כל מכשירי  ההקשייה באור •
 אינו מכיל ביספנול •

יתרונות
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 ביצועים בעלי יכולת מכנית
ואסתטית גבוהה

ביצועים גבוהים
ברק וליטוש לאורך זמן 

 צמיגות מעולה, לא נדבק לספטולה
מיועד לפיסול שחזורים

עומס תת-מיקרומטרי של 200 מילימטר

C
O

M
P

O
S

IT
ES

SPHEROIDAL

ALSO AVAILABLE
IN CAPSULES
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Source: Pailover P, Malaquias P, Carvalho E, Gutierrez F, Bauer M, Reis A, Bauer J, Loguercio A. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) and 
Universidade Federal do Maranhão, 2016.

 עלייה בחספוס
 )ממוצע באחוזים(

 לאחר צחצוח
מדומה

)n = 10(

Vittra APS                                            
הקומפוזיט היחיד שהציג עמידות מצוינת בפני שחיקה ושמירה על הברק לאורך זמן 

 הדמיית צחצוח על פני
 שטח קומפוזיט
Vittra APS

 הדמיית צחצוח על פני משטח
קומפוזיט שאינו ספרואידלי

 חלקיקים ספרואידיים
 קטנים מספקים יציבות
 רבה יותר לפני השטח

 כנגד כוחות מנגנון
השחיקה

בעת שחיקת פני השטח
 חלקיקים גדולים יוצרים
 פגמים גדולים וחספוס

וכתוצאה מכך, אובדן הברק

מסקנה

I have been working with Vittra APS since 2018. I have done countless 
restorations and rehabilitations in direct and indirect applications with this 

composite. I was amazed by the natural aspect of shade, the modeling 
potential, ease of brightness as well as shine longevity. Its resistance is 

compared to the hardest composites on the market, great for rehabilitation.

Prof. Dr. Luis A. Felippe

“ “
עמידות גדולה יותר בפני שחיקה ומשטח חלק יותר

עלייה בחספוס לאחר צחצוח ) 50,000 מחזורים(
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Specialist and Master in operative 
dentistry at UFSC-SC
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פשטות בבחירת הגוונים. גוון יחיד לדנטין אוניברסלי
Shade A Vita Classical

עם 7 אפשרויות אטימות שונות המקלות על בחירת הגוון  

TRANSLUCENT ENAMEL

DENTIN

VALUE

Author: Dr. Orlando Reginatto.

לפני
אחרי

מקרה קליני

DA1, DA2, DA3, 
EA1 ו- EA2

במזרקים של 4 גרם  
Trans N 

במזרק של 2 גרם
Ambar APS, 
Condact 37

DA1 ו- E-Bleach
במזרקים של 4 גרם  

DA0, VH, Trans OPL
,במזרק של 2 גרם  

Ambar APS, Condac 
 Diamond -ו 37

Diamond

מזרקים של 4 גרם, בגוונים
DA1, DA2, DA3, DA3.5; 
EA1, EA2, EA3, EB1 ו- 

E-BLEACH.
מזרקים של 2 גרם, בגוונים

DA0, DA4, DA5, VM, VH, 
Trans OPL ו- Trans N.

 חבילה המכילה 20 קפסולות
 של 0.2 גרם בגוונים
  DA1, DA2, DA3, 

DA3,5, EA1, EA2, EA3, 
EB1, E-Bleach, DA0, 

DA4, DA5, VM, VH, 
Trans OPL, Trans N.

Kit Essential Kit Bleach
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Refill Capsules

שיקום קדמי ואחורי של שיניים קלאס •
• I-V  
ציפויים ישירים בקומפוזיט •

אינדיקציות • Core build-up.
הדבקת שברי שיניים •
• Non-carious cervical lesions.

צמצום או סגירה של דיאסטמות •
תיקונים בפורצלן ו / או קומפוזיטים •
שחזורים לא ישירים  •


