
priti®multidisc ZrO₂
Multi Translucent

Estetyka i trwałość
składają się na prawdziwy 

multitalent.



Po prostu ZROBILIŚMY TO!
priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent

Wyobraź sobie zmieszanie materiałów 2 różnych klas ...
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Rezultatem tego może być unikalne połączenie surowców, wysoce wytrzymałego 
i wysoce przeziernego ZrO2. 

Udało się! W połączeniu z naszą innowacyjną fi lozofi ą TILLY powstał multitalent, który wyznacza 
zupełnie nowe trendy!
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Profi l produktu

Informacje o produkcie

Informacje dotyczące zamówień

Filozofi a TILLY

Kolor

Badanie naukowe
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Profi l – po prostu mocny
priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent
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Doskonała estetyka

Naturalny gradient kolorów i przezierności

Wszystkie wskazania do frezowania, od korony pojedynczego zęba do mostu 
14-punktowego, dzięki bardzo dużej wytrzymałości: wytrzymałość na zginanie >1.100 
MPa (typowa wartość średnia)

Wszystkie techniki pracy przetwarzania: technika malowania, cut back i licowanie

Szybka synteryzacja, całkowity czas trwania procesu ok. 4 godzin; materiał dopuszczo-
ny do wykonywania uzupełnień protetycznych obejmujących maksymalnie 3 punkty

priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent to:

Materiał, który łączy w sobie WSZYSTKO.

Duży brzeg sieczny
Mały brzeg sieczny
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Wysokiej klasy 
estetyka

Największa estetyka w przypadku 
całkowicie lub częściowo 
anatomicznych uzupełnień 
protetycznych.

Zadowolony pacjent
Nie idź na kompromis, gdy chodzi o 
poziom satysfakcji pacjenta.

Wszechstronne 
wskazania
Wysoce estetyczne monolityczne, w pełni
anatomiczne korony, korony częściowe 
i mosty do 14 punktów, wkłady, nakłady, 
licówki i łączniki.

Którą technikę chcesz 
zastosować?
Do wyboru są techniki: malowania, 
cut back i licowania.

Stabilność i naturalność
Kompromisy to już przeszłość.
Teraz liczy się rezultat końcowy.

Siła kreatywności
·   Łączy w sobie piękno z odpornością 

mechaniczną

· Idealny do uzupełnienia protetycznego  
 w obszarze zębów przednich

Największa estetyka w przypadku 
całkowicie lub częściowo 
anatomicznych uzupełnień 
protetycznych.
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Informacje o produkcie
priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent (5Y/3Y-TZP)
Wytrzymałość na zginanie: od 800 MPa do 1150 MPa

Nowa wszechstronność
Przy użyciu priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent można wykonywać indywidualne uzupełnienia 
w obszarze zębów przednich i bocznych na naturalnych fi larach zębów i implantach.

Cecha szczególna: stopniowy gradient koloru i przezierności z dużą wytrzymałością na zginanie.

Dzięki temu priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent znajduje bezwarunkowe i elastyczne 
zastosowanie w szerokim zakresie wskazań.

Materiał
·  Dwutlenek cyrkonu typu II, klasa 5 zgodnie z DIN EN ISO 6872 

·  Wytrzymałość na zginanie: typowa wartość średnia ≥1100 MPa

·  Gradient przezierności od <40% do >49%

·  Niewielkie grubości ścianek, wynoszące 0,4 mm w obszarze zębów przednich i 0,6 mm 
 w obszarze zębów bocznych w przypadku koron pojedynczych

·  Precyzyjne brzegi i krawędzie dzięki dużemu zagęszczeniu materiału

·   Licowanie jest możliwe do wykonania z każdą masą ceramiczną, która jest dostosowana 
 do WAK 10 · 10-6 · K-1 ZrO₂

·  Wierność kolorów we wszystkich partiach

·  Jednorodne barwienie

·  Zawsze powtarzalne kolory

·  Biokompatybilność
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Szczyt doskonałości
·  Elastyczne indywidualne rozmieszczenie wysokości 

·  Największa zmienność brzegu siecznego

·  Optymalne pokrycie przebarwionych kikutów



Informacje dotyczące zamówień
priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent (5Y/3Y-TZP)
Wytrzymałość na zginanie: ≥1100 MPa (typowa wartość średnia)
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Nasz nowy multitalent
stanowi idealne wsparcie na indywidualnej drodze do wysoce estetycznych i trwałych uzupełnień.

Możliwość stosowania we wszystkich wskazaniach, dostępność w 16 kolorach VITA classic 
i dodatkowo 3x ”bleach”.
Wysokości: 16 mm i 20 mm 
Średnica bloczka okrągłego: 98,5 mm

Informacje dotyczące zamówień

Wysokość C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 OM1 OM2 OM3

16 mm MZRC1016 MZRC2016 MZRC3016 MZRC4016 MZRD2016 MZRD3016 MZRD4016 MZROM116 MZROM216 MZROM316

20 mm MZRC1020 MZRC2020 MZRC3020 MZRC4020 MZRD2020 MZRD3020 MZRD4020 MZROM120 MZROM220 MZROM320

Wysokość A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4

16 mm MZRA1016 MZRA2016 MZRA3016 MZRA3516 MZRA4016 MZRB1016 MZRB2016 MZRB3016 MZRB4016

20 mm MZRA1020 MZRA2020 MZRA3020 MZRA3520 MZRA4020 MZRB1020 MZRB2020 MZRB3020 MZRB4020
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Czego chcieć więcej?
   Połączenie sprawdzonych jakości tlenku cyrkonu z chromatycznością zębiny 3Y-TZP 
oraz wysoce przeziernym szkliwem 5Y-TZP

  Naturalny gradient kolorów 

  Zintegrowany gradient przezierności w jednym materiale

  >800 MPa we wszystkich warstwach!

  Materiał o dużym bezpieczeństwie i estetyce

  Bezpośrednio od producenta – Made by pritidenta

Po prostu TILLY – tak to działa
Następna generacja. Rozpracowaliśmy to.

„Co sprawia, że priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent jest tak wyjątkowy?”
Zgodnie z trendem, krążek łączący w szkliwie i w dentynie pozytywne właściwości sprawdzonych jakości tlenku cyrkonu 3Y-TZP 
i wysoce przeziernego 5Y-TZP.

Spójna technologia.
Dalszy rozwój naszego „know-how“ multicolor: filozofia TILLY.
Teraz oprócz naturalnego gradientu kolorów również zintegrowany gradient przezierności w jednym materiale.
Wiemy to tak dobrze, ponieważ materiał pochodzi z naszego zakładu produkcyjnego.
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Kolor – przewidywalny i precyzyjny
Zadowoleni pacjenci!
priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent

Gwarantowana doskonałość kolorów
Pacjenci oczekują uzupełnienia protetycznego, które łączy w sobie wysoką estetykę, optymalną funkcję i niezawodną trwałość. 

1. 16 odcieni VITA classic można uzyskać harmonijnie i bez wysiłku za pomocą priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent.

2. Dzięki zaawansowanej strategii materiałowej i przemyślanemu składowi materiał łączy w sobie wysoką przezierność w obszarze   
siecznym (>49%) z obciążalnością mechaniczną (1150 MPa) w obszarze dentynowo-szyjkowym.

3. Pomysłowy gradient kolorów i przezierności zapobiega w szczególności występowaniu „szarej poświaty”, która często rzuca 
się w oczy w przypadku innych klas materiałów ceramicznych.

Przebarwienia – nie, dziękuję.

  16 idealnych odcieni VITA classic, 3 odcienie bleach

  Wyraźny gradient koloru i przezierności zapobiega szarej poświacie

  Przęsła o dużej objętości są skutecznie zintegrowane z otoczeniem kolorystycznym 

   Zróżnicowana strategia materiałowa: wysoka przezierność w obszarze siecznym, me-

chaniczna wytrzymałość w obszarze zębiny
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priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent 

Maksymalne bezpieczeństwo? Badanie naukowe udowadnia to ...
Prof. dr M. Rosentritt przeprowadził badania naszego materiału w Poliklinice Protetyki Stomatologicznej. 

Podstawa
Zbadano mosty cztero-punktowe z dwoma przęsłami w obszarze zębów bocznych. 
Mosty te można podzielić na 4 serie wykonane z 3 różnych materiałów. 
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B) Badanie pęknięcia
Mosty, które przetrwały symulację żucia, 
zostały następnie poddane badaniu granicy 
maksymalnego pęknięcia.

Wynik badania pęknięcia:

Materiał

High Translucent

Extra Translucent

Multi Translucent [u góry]

Multi Translucent [u dołu]

Wartości średnie

713,5 

912,9

1012,3

1183,7

Odchylenie standardowe

190,9

105,9

196,9

290,7

Wniosek
Nie ma istotnej różnicy pomiędzy wartościami momentu pęknięcia mostów wykonanych z 
priti®multidisc ZrO2 Extra Translucent, priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent umieszczonego 
u góry i priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent umieszczonego u dołu. 

Dodatkowo wartości momentu pęknięcia przy 1000 N potwierdzają bezpieczeństwo 
stosowania mostów wielopunktowych z dwoma przęsłami połączonymi ze sobą w odcinku 
trzonowym.

Multitalent oferuje wszystkie opcje!

Nie ma konieczności przestrzegania wytycznych dotyczących pozycjonowania. 
Nawet jeśli most zostanie umieszczony w górnej części, materiał jest bezpieczny!

zostały następnie poddane badaniu granicy 

Więcej informacji?

Szczegółowe badanie 
można znaleźć na stronie:

www.pritidenta.com/studie

Rosnąca siła aż do pęknięcia
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