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NANOHYBRYDOWY ORMOCER DO WYPEŁNIEŃ 
MATERIAŁ Z UPROSZCZONYM SYSTEMEM ODCIENI

Admira Fusion 5



Prawidłowe określenie koloru zęba jest niezbędne do uzyskania estetycznych rekonstrukcji. Najbardziej popularną me-

todą określania koloru zęba jest użycie kolornika. Skuteczność tego procesu zależy od wielu czynników, co sprawia, że 

nawet w przypadku doświadczonych lekarzy wykonane wypełnienia mogą odbiegać kolorystycznie od otaczających tka-

nek twardych zęba. Biorąc to pod uwagę firma VOCO opracowała uniwersalny materiał do wypełnień, który w niezwykły 

sposób upraszcza codzienną pracę. Podstawą tego materiału stał się innowacyjny, oparty na ORMOCER®ach, w pełni 

ceramiczny materiał Admira Fusion.

Uproszczony system odcieni Cluster-Shades

Admira Fusion 5 posiada pięć różnych odcieni klastrowych, 

z których każdy zastępuje kilka klasycznych odcieni VITA®, 

co gwarantuje dopasowanie do naturalnego gradientu koloru 

zęba oraz sprawniejszy i łatwiejszy dobór koloru. Uproszczony 

system 5 odcieni Cluster-Shades zastępuje 16 odcieni VITA® 

classical, eliminując potrzebę użycia wielu odcieni w technice 

warstwowej. Mając tylko pięć odcieni w gabinecie jesteś 

optymalnie przygotowany na wszystkie przypadki i możesz 

znacznie zmniejszyć Twoje zapasy produktów. Dzięki temu 

masz lepszą kontrolę i unikasz nadmiernej ilości produktów  

w gabinecie.

Określenie naturalnego koloru zęba jest złożonym procesem:

• Kolorniki

Zawierają ograniczoną gamę odcieni, dlatego w wielu przypad-

kach wybrany kolor zostaje określony tylko w przybliżeniu.

• Indywidualny i naturalny gradient odcieni

Ostateczny kolor zęba jest wypadkową wielu odcieni  

(patrz ryc. obok).

• Światło i oczy

Kolor zęba może wydawać się różny w zależności od tempe-

ratury barwowej oświetlenia. Na indywidualne postrzeganie 

koloru ma wpływ również zmęczenie oczu.

Admira Fusion 5

 UPROSZCZONY SYSTEM ODCIENI 

Zęby do protez w odcieniach Vita® classical A1– C4 ze standaryzowanymi ubytkami wypełnionymi Admirą Fusion 5 w odcieniach A1, A2, A3, A3.5, A4.
Wynik: doskonały efekt kameleona widoczny w pełnym zakresie odcieni Vita®, uzyskany zaledwie 5 odcieniami materiału. Źródło: VOCO GmbH, 2023
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System Cluster-Shade

Obraz zęba 21 wykonany spektrofotometrem.
Źródło: prof. dr Felix Krause, RWTH Aachen University Hospital / Niemcy



Nowa, opatentowana matryca oparta na ORMOCER®ach

Jak to jest możliwe, że 5 odcieni klastrowych może zastąpić 

wszystkie klasyczne odcienie Vita? Dzięki zastosowaniu 

nowej, opatentowanej matrycy kompozytowej, dostosowanej 

do rozmiaru i właściwości optycznych cząstek wypełniacza 

nanohybrydowego materiał gwarantuje optymalne rozpraszanie 

światła. W efekcie powstaje ukierunkowany i wzmocniony efekt 

kameleona. Pozwala to poszczególnym odcieniom klastrowym 

idealnie dopasować się do naturalnego koloru zęba.

Do utwardzenia każdego z odcieni wystarczy tylko  
10 sekund

Dzięki optymalizacji matrycy ORMOCER®owej możliwe stało 

się również znaczne skrócenie czasu utwardzania światłem. 

Do prawidłowego utwardzenia każdego z pięciu odcieni 

materiału wystarczy zaledwie 10 sekund, co zdecydowanie 

wpływa na skrócenie czasu zabiegu i zwiększa jego 

skuteczność.

Opinia eksperta

“Ze względu na moje wysokie wymagania estetyczne, początkowo byłem sceptycznie nastawiony do informacji,  

że wszystkie ubytki rzeczywiście można wypełnić estetycznie stosując zaledwie 5 odcieni. Teraz jestem zachwycony 

efektem końcowym. Materiał do wypełnień nie jest widoczny. Ponadto, bardzo dobrze adaptuje się do ubytku  

i nie klei się do narzędzi.”

Dr Hanke Faust, Niemcy

Odcienie VITA® classical vs. Cluster-Shades

Odcienie VITA® classical ułożone 
w uproszczonej przestrzeni barw 
(L*, a*, b*)  i powiązane  
z klastrami Admira Fusion 5.
Źródło: VOCO GmbH, 2023
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ADMIRA FUSION 5

Admira Fusion 5

 OPARTY NA CZYSTEJ CERAMICE

Sprawdzona i innowacyjna technologia ORMOCER®ów

Dzięki Admirze Fusion 5 korzystasz z zalet sprawdzonych 

i innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w naszym 

wysokowydajnym kompozycie Admira Fusion. Połączenie 

nanohybrydy z technologią ORMOCER®ów opracowaną wspólnie 

z Instytutem Badań Krzemianów Frauenhofera umożliwiło 

uzyskanie materiału na bazie czystej ceramiki, w którym 

zarówno matryca, jak i wypełniacz oparte są na tlenku krzemu. 

Ta unikalna ‘czysto krzemowa technologia’ zapewnia ogromne 

korzyści: oprócz najniższego skurczu polimeryzacyjnego 

(1,25% obj.), Admira Fusion 5 jest doskonale biozgodna, 

ponieważ nie zawiera klasycznych monomerów.

Rycina po lewej stronie: zdjęcie z elektronowego mikroskopu transmisyjnego w 20.000 powiększeniu; źródło prof. dr inż. Detlef Behrend, Uniwersytet Rostock
Rycina po prawej stronie: schematyczny rysunek na podstawie zdjęcia z elektronowego mikroskopu transmisyjnego z wyjaśnieniem

ORMOCER® = doskonała biozgodność

Admira Fusion nie zawiera klasycznych monomerów,  

takich jak BisGMA, TEGDMA czy HEMA, co pozwoliło

wyeliminować potencjalne uwalnianie tych substancji  

po zakończonej polimeryzacji. Wykorzystane w ich miejsce

ORMOCER®y (organicznie modyfikowana ceramika) 

zbudowane są z dużych i wstępnie skondensowanych 

cząsteczek matrycy nieorganicznej o wysokim stopniu 

usieciowania. 

Cząstka szkła

Żywica ORMOCER®owa

Nanocząstka
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Pierwszorzędne wypełnienia

Połączenie właściwości innowacyjnego ORMOCER®u ze 

sprawdzoną technologią nanohybrydową umożliwiło uzyskanie 

materiału, który wyznacza nowe standardy w kontekście 

właściwości użytkowych, wytrzymałości i stabilności. Dzięki 

Admira Fusion 5 możesz uzyskać wypełnienia o najlepszej 

jakości w zębach przednich i bocznych.

Wyjątkowo mały skurcz polimeryzacyjny (1.25% obj.) oraz 

bardzo małe naprężenia skurczowe, w porównaniu  

ze wszystkimi konwencjonalnymi kompozytami do wypełnień, 

gwarantują optymalną szczelność brzeżną.

Wraz z absorbcją wody, materiały do wypełnień mogą 

wchłaniać czynniki przebarwiające. Ze względu na bardzo 

małą nasiąkliwość, wynoszącą 9,1 μg/mm³, Admira Fusion 

5 imponuje stabilnością koloru, dając gwarancję trwałego 

efektu estetycznego. 

Admira Fusion 5

 WYTRZYMAŁY MATERIAŁ
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Łatwość użycia

W szeroko zakrojonych testach szczególnie pozytywnie 

oceniono właściwości użytkowe materiału. Produkt posiada 

gładką konsystencję i nie klei się do narzędzi, więc bardzo 

dobrze adaptuje się do ścian oraz dna ubytku i można  

go doskonale modelować. Szybkość i łatwość polerowania 

Admiry Fusion 5 na wysoki połysk, w połączeniu  

z wyśmienitymi właściwościami mechanicznymi, 

gwarantują uzyskanie trwałych i estetycznych wypełnień  

w zębach przednich i bocznych.

Wyjątkowa elastyczność

Admirę Fusion 5 można optymalnie łączyć ze wszystkimi 

produktami z rodziny Admira Fusion. Jeżeli w wybranych 

sytuacjach klinicznych niezbędny jest kolor zębinowy, 

można zastosować Admirę Fusion lub Admirę Fusion 

Flow, które dostępne są w różnych odcieniach. Gdy 

potrzebny jest podkład, Admira Fusion Flow doskonale 

spełni wszelkie oczekiwania.
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VC 84 006227 PL 0323

Zalety

•  Uroszczony system odcieni: wszystkie 16 odcieni VITA® clas-

sical można zastąpić zaledwie 5 odcieniami Cluster-Shades

•  Nowa Matryca ORMOCER®owa: wzmocniony efekt kameleona 

dzięki optymalnemu rozpraszaniu światła

•  Skuteczność: znaczne ograniczenie zapasów w gabinecie

•  Szybkość: tylko 10 sekund utwardzania światłem dla wszy-

stkich odcieni

•  Doskonała biozgodność: eliminacja klasycznych monomerów 

(brak Bis-GMA [BPA], TEGDMA, UDMA, itp.)

•  Bez konkurencji: maksymalna stabilność i zdecydowanie 

najmniejszy skurcz polimeryzacyjny (1,25% obj.)

Wskazania

Wypełnienia klas I–V

Podkład w ubytkach klasy I i II

Rekonstrukcja zębów uszkodzonych w wyniku urazu

Licowanie przebarwionych zębów przednich

Korekta kształtu i koloru w celu poprawy estetyki

Łączenie ze sobą i szynowanie rozchwianych zębów

Naprawa licówek, małych defektów szkliwa oraz koron  

i mostów wykonanych z materiałów tymczasowych

Poszerzone lakowanie bruzd

Wypełnienia w zębach mlecznych

Odbudowa zrębu

Kompozytowe wkłady koronowe

Zestawy i uzupełnienia

REF 6243   Zestaw próbny 
10 × 0,2 g Caps (po 2 A1, A2, A3, A3.5, 
A4), 10 × Futurabond U SingleDose,  
karta odcieni, akcesoria

REF 6225 Strzykawki 5 × 3 g   
 (A1, A2, A3, A3.5, A4), karta odcieni

REF 6235  Caps 75 × 0,2 g  
(po 15 A1, A2, A3, A3.5, A4),  
karta odcieni

Admira Fusion 5

 PO PROSTU SZYBCIEJ. PO PROSTU ESTETYCZNIE.

Uzupełnienia A1 A2 A3 A3.5 A4

Strzykawki 3 g 6227 6228 6229 6230 6231

Kapsułki 
15 × 0.2 g 6237 6238 6239 6240 6241

shades
5

shrinkage

1.25%

radiopacity
310%I-V

class

restorations light-curing

10 sec
83 % w/w

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental
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