
PT

RX Only

Nano-Lithium Disilicate

Nano-Lithium Disilic
ate

Todos os materiais cerâmicos para todas restaurações cerâmicas

Discos e blocos CAD/CAM a base de 
Dissilicato de lítio. 
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Bloco de dissilicato de lítio usinável para sistema CAD/CAM

®Amber   Mill são blocos cerâmicos usináveis feitos de dissilicato de lítio. Possui uma mecânica reforçada e valores
estéticos com usinabilidade qualificada, são muito vantajosas para pacientes e clínicas. 
 

Estrutura cristalina mais densa e mais reticulada do Amber  Mill resulta em propriedades físicas superiores. Depois
de totalmente cristalizada, a força da flexura biaxial do Amber  Mill é de 450MPa.  

®

®

Força para a longevidade estética

250 MPa

Fonte: Dados internos Hass
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Inovação que trabalha para você
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A usinagem excepcional do Amber   Mill fica evidente quando se observa as arestas das restaurações fresadas.
Estáveis e altas com menos lascas, prova que Amber   Mill é um bloco usinável de dissilicato de lítio otimizado
para sistema CAD/CAM.

®

®

Estabilidade da borda alta

Efeito de Graduação Multi-cromático

Restaurações com Amber   Mill trás um resultado substancial, vívido e definido. Resultado da excelente fluorescência
e opalescência do Amber   Mill, as restaurações mesmo sem aplicação de coloração, continua com a cor natural do 
cervical ao incisal/oclusal.

 

®

®

Margem:
0.3mm laminado
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Opalescência e Fluorescência natural
Todos os dentes naturais cobertos com o enamel apresenta opalescência - eles ficam mais azulados quando vistos
sobre luz refletida e mais amarelados quando vistos na luz transmitida. Amber   Mill demonstra a característica
opalescente de um dente natural. Além disso, Amber   Mill mostra a fluorescência do dente natural.

®

®

W1

Dente natural

LT MT

W2 W1

Luz
Transmitida

Luz 
Refletida

Azulado

(Luz refletida)

Amarelado

(Luz transmitida)

W2

Comparação da Opalescência Excelente Fluorescência

Representação da beleza Natural



5

®

Estética comprovada por um caso clínico

Todas propriedades físicas e valores estéticos são combinados de um modo bem equilibrado, no trabalho final
de restauração usando Amber   Mill, é possível observar um alto nível de estabilidade e naturalidade quando 
aplicado na boca.
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Liberdade de Translucidez
Tempo de tratamento térmico recomendado para cada Translucidez

®

DEKEMA Austromat 624i

Modo Standard HT

HT(16:25)

MT

MT(16:23)

LT(31:10)

LT(16:22)

MO

MO(16:37)Modo Rápido

Secar

Fechar

Pré aquecimento

Temperatura 1

Temperatura 2

Temperatura 3

VAC(off/nível/hold)

--:--

02:00

450°C 01:00

830°C 60°C
/min 15:00

690°C 60°C
/min --:--

___°C ___°C/
min --:--

830°C 100% 15:00

--:--

01:00

450°C 01:00

790°C 100°C
/min --:--

830°C 15°C
/min 05:00

680°C 70°C/
min --:--

830°C 80% 05:00

--:--

02:00

450°C 01:00

840°C 60°C
/min 15:00

690°C 60°C
/min --:--

___°C ___°C/
min --:--

840°C 100% 15:00

--:--

01:00

450°C 01:00

800°C 100°C
/min --:--

840°C 20°C
/min 05:00

680°C 70°C/
min --:--

840°C 80% 05:00

--:--

01:00

450°C 01:00

800°C 100°C
/min --:--

855°C 20°C
/min 04:00

680°C 70°C/
min --:--

855°C 80% 04:00

--:--

01:00

450°C 01:00

800°C 100°C
/min --:--

870°C 25°C
/min 04:00

680°C 70°C/
min --:--

870°C 80% 04:00

--:--

02:00

450°C 01:00

855°C 60°C
/min 15:00

690°C 60°C
/min --:--

___°C ___°C/
min --:--

855°C 100% 15:00

--:--

02:00

450°C 01:00

875°C 60°C
/min 15:00

690°C 60°C
/min --:--

___°C ___°C/
min --:--

875°C 100% 15:00

É possível diferenciar a translucidez com um único bloco de Amber   Mill. Só decidir qual sombra você vai usar, então
escolher o tempo de queima de acordo com a translucidez escolhida. Isto vai realçar a eficiência do processo de trabalho
com os blocos CAD/CAM.

Secar

Fechar

Pré aquecimento

Temperatura 1

Temperatura 2

Temperatura 3

* A câmara não deve ser aberta durante  o processo de esfriamento.

VAC(off/nível/hold)



7

Fator I
Temperatura

Fator II
Tempo de espera

Fatores para o tratamento de queima de translucidez

Dúvidas sobre o produto
Para que serve tratamento térmico por translucidez?

®

®

®

 

®

Amber   Mill é compatível com uma grande variedade de cerâmicas. Pode ser
utilizadas com cerâmicas para dissilicato de lítio com CET menor ou igual a
10.0 x 10-6/ºC. Cerâmicas para zircônia com temperatura de queima abaixo
de 850°C também são compatíveis com Amber   Mill. Recomendamos a
cerâmica InSync.

®
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Cores disponíveis
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

Amber® Mill A2

HT original

Translucidez estável após a queima

Amber® Mill A2

HT  LT LT Original

Pós queima dos blocos Amber   Mill (HT     LT)®

®

®
Com Amber   Mill, uma fina camada é incorporada na matriz de vidro. Quando o tratamento
térmico por translucidez é aplicado às restaurações do Amber   Mill, o tamanho do cristal e a densidade
conseguem incorporar e consequentemente as propriedades mecânicas são reforçadas e 
o nível de translucidez alterado.

Principalmente, o que deve ser considerado para o tratamento
térmico?
A combinação de dois fatores: temperatura e tempo de espera, para o tratamento
térmico com Amber   Mill apresentar resultados na mudança da translucidez. 
Baseado no tempo de tratamento térmico de translucidez recomendado, cada 
usuário é aconselhado a verificar as suas condições de otimização para usar o forno. 
Uma vez que a versão de otimização foi identificado, você será capaz de criar uma 
série de translucidez com apenas um bloco de Amber   Mill e escolher o nível de 
translucidez.   

Há possibilidade de alterar a translucidez após a queima de
cerâmicas ou stains?

Adicionando a temperatura, o tempo de espera do tratamento é determinante para
a translucidez do Amber   Mill. Se a temperatura de queima está mais alta do que a
temperatura de translucidez, o resultado deve conter a mesma translucidez que os
tempos de espera menor.                                               Normalmente, o tempo de queima de cerâmicas ou stains
é de cerca de um minuto, então a queima não influencia significativamente a
translucidez do Amber Mill.

É possível mudar a translucidez com uma nova queima?

Para restaurações altamente translúcidas, é possível diminuir sua translucidez,
queimando-as novamente. Por exemplo, você pode aplicar 5ºC mais quente do que 
uma translucidez normal (LT) temperatura mais alta de translucidez (HT) coroas e 
manter o mesmo tempo de espera de 15 minutos, então esta coroa pode estar menos
translucida (LT).  

Quais cerâmicas são compatíveis com Amber  Mill?

HT depois da queima
(1min. a 850ºC)

Compatível com cerâmicas
de CET 10.0 x 10-6 / ºC

®



Inlays

Coroa Unitária Anterior

Onlays

Coroa unitária Posterior

Facetas

3 - Fixa unitária
*Até o segundo pré-molar

  

Indicações

Tamanhos (mm) Quantidade

C12 10 x 12 x 15
5 blocos

C14 12 x 14 x 18

C32 14 x 14 x 32
3 blocos

C40 15 x 15 x 38

P9806 Ø98 x 6T

1 disco

P9808 Ø98 x 8T

P9810 Ø98 x 10T

P9812 Ø98 x 12T

P9814 Ø98 x 14T

Linha de produto

Este material é feito para ser usado por dentistas. Siga
as instruções, a Odontomega não se responsabiliza por qualquer
perda causada pelo não cumprimento da regulamenteção.
Usuários são responsáveis por testar os produtos para verificar
a compatibilidade com qualquer tipo de uso que não estão
descritos nas instruções; As explicações e datas contidas 
dentro, não contém nenhuma garantia.
Todas recomendações e restrições anexas são aplicáveis
quando  usados com produtos de outros fabricantes.


