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VITA MFT ® RNG CA

Bn c ng, ph c hình sc so nh rng t nhiên
What?

• Cu to bi cht liu HC polymer đt tiêu chun v đ c ng vi
hàm tiêu chun

Benefits? • Rng phc hình tháo lp có đ bn cng đáng tin cy, to nên
v đp thun rng t nhiên bi các đc đim v cnh nghiêng và
cnh góc mô t nh rng tht
• S phn x ánh sáng mt cách chân tht nh vào đ cân bng
lp men rng và cu to nu
• Màu rng chính xác đáng tin cy nh vào s chính xác chun VITA
(VITA classical A1-D4®)
What for? • ng d ng ph c hình toàn hàm/t ng ph n đt tiêu chun bn c ng

Lên rng ca hàm trên
Nên thc hin phng pháp này đ đt đc s t nhiên nh rng tht
cho vùng rng trc:

•
•
•
•
•
•

Tr c rng ca gia sp thng đ ng.
Ph n c rng ca rng ca bên nghiêng v phía xa.
Rng nanh có hng thng đ ng, vi ph n c rng dc v vùng tin đình.
B cn ca rng ca gi a hàm trên song song và cách mt phng cn
khong +/- 1-2mm.
B cn ca rng ca bên hàm trên song song và không chm mt
phng cn.
Đnh ca rng nanh đc đt trên mt phng cn.

Các rng đc đt theo đ lài mòn ca hàm trên, phía trc sóng hàm
- vi mt môi nm trên vùng tin đình.
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Lên rng ca hàm trên
7mm

Vi khp cn bình thng,
rng ca hàm trên đc sp
cách np khu cái gia
khong 7mm.
Mt môi ca rng ca
hàm trên nâng đ môi trên.
B cn thì to đc hình dáng
ca môi.

approx. 10 mm

Đnh ca hai rng nanh
đc đt các np khu cái
bên khong 10mm.

4

Lên rng ca v i m t ph ng cn tham kho
tr c mt môi

tr c chìa

mt phng cn

rng ca
gia
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rng ca
bên

rng nanh

Lên rng ca hàm d

i
Vic lên rng ca di nên đc th hin nhng đim sau:
• B cn ca rng ca di ngang và song song vi
mt phng cn.
• Đnh rng nanh cao hn chút xíu so vi mt phng cn.
Nhìn t mt môi vào:
•
•
•
•

Rng ca gia di thng đ ng.
Rng ca bên nghiêng g n nh .
Rng nanh thng và nghiêng g n nh .
Đnh mt xa ca rng nanh là hng cho rng ci.
Khi lên rng, c rng phi nm trên sóng hàm, tuân theo quy lut:
rng ca gia thì trên sóng hàm, rng ca bên và rng nanh sp theo
hng ngoài g sóng hàm.
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VITA MFT ® RNG CI

Tháo lp đn gin ti u hóa ch c nng khp cn b mt
What?

• Rng ci c bn đc to t cht liu HC polymer vi mt nhai đa
ch c nng

Benefits? • D dàng cho vic phc hình hàm gi
thông qua vic xác đnh trc các đim tip xúc ca khp cn t đng
• S thit lp đáng tin cy cao
thông qua vic ti u hóa ch c nng mt nhai có đc bi s kim
soát khp cn trung tâm
• Gim s mài mòn
nh vào vic ti u hóa ca thit k nn hàm tháo lp
• Có th đ c s dng cho tt c các loi phc hình tháo lp
nh thit k b mt khp cn đa ch c nng
What for? • Dành cho ph c hình toàn hàm/t ng ph n vi tiêu chun đ c ng chun
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Nh ng li ích / s trng yu ca m t l i trong phc hình
Tính cht chính ca mt li là s n đnh v trí ti u ca hàm gi.
C mt nhai tnh và đng, rt quan trong đ đm bo rng tt c lc mt nhai,
lúc hàm cn li, đc thng hàng hng v trung tâm.
Khi sp rng, nên tp trung vào s tip xúc ca mt trong ca rng.
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Li ích đáng k ca m t l i trong phc hình rng gi
Kt qu tt ca m t nhai v y hc và thng bng
• Ph c hình rng gi đc ci thin mt cách qu quyt khi gp s thng bng khó khn hoc có s khác nhau mnh m
gia hàm trên và hàm di. Có ngha là trong nhng trng hp cung hàm di rng hn và cung hàm trên nh hnthng đc gii quyt bng cách sp rng cn ngc- rng có th sp cn ngc  phía mt má cho dù hàm không có
s n đnh. Điu này cng tránh to ra áp lc cho vùng chu lc.
• Nh vào hng ca lc, khái nim này ngn ng a s cng thng quá m c trên nhng vùng còn li ca hàm gi, đc bit
cho nhng hàm trên implant. Thc t rng điu này to đc s bo v cho s m rng ca lc theo phng nm ngang.
• S chính xác tuyt vi hn na trong vic đnh v nhng yu t nhai g i là “vùng trung lp” ( ví d nh s thng bng
ca c nhai) giúp rng tip xúc vi má tt hn và to đc mt ch cho li mt cách đáng k. S tip xúc vi má này
ngn ng a chuyn hình thành s nhét th c n vào vùng hành lang và giúp hàm gi thng bng theo phng nm ngang.
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Li ích đáng k ca m t l i trong phc hình rng gi
Đi v i bnh nhân, điu này có ngha là:
•
•
•
•

Có đc nhiu ch hn to s thoi mái cho li
Gim cn má nh vic gim tip xúc mt má
Gim bt vùng chu lc
Có th phù hp vi nhng c đng nh, bình thng

Li ích cho K thut viên/labo:
• Các tip đim rõ ràng, không li và d ph c hi
• Các tiêu chí d hiu và d xác đnh
• Tit kim thi gian vì quy trình lên rng chính xác và hiu qu
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Lên rng ca d

i và rng tin ci 1
1

Rng ca di đc sp thng hàng theo mt phng cn bng mt môi là
ch ra theo hng ca np nhn khu cái.
Tr c rng nanh nghiêng góc phi và cao hn mt phng cn khong 1mm.

2 Lên rng tin ci di theo s xác đnh ca rng nanh. Sao cho nó đc
sp thng hàng và nghiêng phi so vi mt phng cn.
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Kim tra rng tin ci 1 - hàm d
3

4

12

5

•
•
•
•

i

Tr c rng sp hàng và nghiêng góc phi vi MPC
Hình 3: vùng ngoài g n nm trên MPC
Hình 4: ph n ngoài xa theo đng ca MPC
Hình 5: đnh múi li bng vi MPC

Lu ý: đ có đc đ khp ti u ca hai hàm, múi li ca rng tin ci
di đc thit k tng ng vi ch c nng quan tr ng ca nó.
Xem hình 16, 21, 23

Lên rng tin ci 2 - hàm d
6

7

8

13

i

C ca rng tin ci 2 di có đ nghiêng nh v phía xa so vi
rng tin ci 1.

Phía g n ca rng tin ci 1, các rng nên đc sp vi vòng cong hài hòa,
to điu kin cho vic lên rng đúng ch c nng ca rng tin ci 1 hàm trên.
Xem hình 19

Múi li đc sp ngang MPC.
Xem hình 10, 13
S lên rng theo đng tng tng t mt xa ca rng nanh
bng qua rãnh rng tin ci và rng ci. Xem hình 11

Lên rng ci 1 - hàm d
9

10

11

14

i không lên rng rng ci 2 di
Theo s lên rng mu cho rng tin ci 2, rng ci 1 đc nâng cao phía xa
nên đnh ngoài xa s ngang vi rng nanh và rng tin ci 1,
nó đc đt cao hn MPC 1mm. Hình 9

Đnh múi li đc sp trên MPC. Hình 10, 13

S lên rng theo đng thng tng tng t mt xa rng nanh qua rãnh
rng tin ci đn rng ci. Hình 11

Lên rng ci - hàm d

i
12

Giúp cho vic kim tra vic lên rng bng cách dùng si dây cao su
(quan trng: không dùng đim tip xúc trong tr ng hp này).
Nu thêm si cao su nh, giúp đánh du đ u múi li ca rng ci hàm di ca
VITA MFT, rt đn gin đ xác đnh đúng hng cho rng ci và đ cao ca rng
ci vi MPC tham kho.
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15

Nhìn theo hng này cho ta thy rõ các đnh múi t phía mt li đn mt
má, cng nh t mt má đn mt li. Nó cho thy tt c các mùi t múi má
ca rng tin ci 1 và múi xa rng ci 1 đc sp trên MPC.

Lên rng ci 1 – hàm d
14

15

16

16

i

v i lên rng ci 2 – hàm di

Vi trng hp này, tip theo hng ca rng tin ci 2, rng ci 1 đc
sp bng phng (vi múi ngoài xa chm vi MPC).

Múi li tip xúc vi MPC.

S lên rng theo đng thng tng tng t mt xa rng nanh qua
rãnh trung tâm đn rng tin ci và rng ci.

Lên rng ci – hàm d
17

18

17

i
Đ b sung cho vic kim tra vic lên rng là dùng si dây cao su, rt đn gin
đ xác đnh đúng hng cho rng ci vi s tr giúp ca vic làm du đnh múi
li ca rng ci di VITA MFT.

Phi cnh này cho thy s thng hàng ca các múi t g n đn xa.

Lên rng ci hàm trên - Rng tin ci 1 hàm trên
19

20

Hình 19: Rng tin ci 1 hàm trên đc đt nghiêng phi so vi
MPC, kt qu trong trng hp cn đi đ u.
Xem hình 4, 7
Hình 20: Rng tin ci 1 trên đc sp nghiêng nh hng v mt má,
rng tin ci 1 hàm di tip xúc vi g g n ca rng tin ci 1 hàm trên.

21 Vi yêu c u ci thin mt nhai tnh, rng tin ci 1 hàm trên đt đc
đ tip xúc ca trng trung tâm và rng đi din.
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Rng tin ci 1 hàm trên: t ng quan
22

Khp cn chung ca các rng tin ci 1 rt rõ ràng, không nh m ln và
luôn luôn tái to:
G g n ca múi li trên hàm trên có hình dáng 3 đim chung
(3 đim nâng đ) vi trng trong xa ca rng tin ci di.

23 Quan tr ng đ bo đm cho mt má đ y đ thông thoáng.
Điu này đc yêu c u có đc khong thông thoáng cho vùng rng ci.
Xem hình 20
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Lên rng ci 1 - hàm trên
24

Đ có đc s lên rng đáng tin cy và theo mu (s ln nht ca
các đim tham kho), tin ích nu lên rng ci 1 trc khi lên
rng tin ci 2.
Rng ci 1, nh rng tin ci, đc sp đi đ u.

25
Bên cnh khp cn trung tâm, nên quan tâm đn
khong thông thoáng ca mt má.
Khong cách 1 - 2mm
Xem hình 26, 27, 28
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Lên rng tin ci 2 - hàm trên
26

27

Rng tin ci 2 hàm trên đc sp  ph n trng còn li.
Theo quan đim v ch c nng, vi t th cn đi đ u,
và nó xp x vi rng đi din hàm di  cnh phi.

28
Rng tin ci 2 hàm trên cng đc sp thông thoáng  mt má.
Tùy theo kích thc đ đt nó  gia rng tin ci 1 và rng ci 1.
Vi m c đích là đt đc s chuyn tip hài hòa, thì nên to đc
khong trng tt  gia rng tin ci 1 và rng ci 2.
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Mi t ng quan ca rng ci hàm trên và hàm d
29

i

Mi tng quan ca rng ci hàm trên và hàm di ca rng VITA MFT:
Hình 29: S tp trung là vào múi trong hàm trên.
Hình 30: Nhng múi trong cn rt sâu vào rãnh ca rng hàm hàm di.
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Kiu lên rng này giúp ph c hình thng bng và đng thi cng tng khong
trng cho li. Lc ti ch đc truyn ti niêm mc và xng hàm có th đc
gim ti thiu.

31 Điu này ch ng t s u vit ca cu trúc hàm gi trùm (bo v nhng lc cng
quá m c) và có th là nhân t quyt đnh cho xác sut tn ti ca nhng implants.
Hình 31: Hng nhìn t phía vòm ming cho thy tng quan ti u ca
các múi rng.
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Phc hình hoàn tt
32

Nhìn t hng ngoài g n và hng vòm ming ca mt b rng cho
thy s liên kt gia ch c nng rõ ràng, tái to và thm m hài hòa.

33
Theo Giáo s Gerber thì mi tng quan chính xác, t m mt vòm ming
bo đm cho s rn chc ca mt nhai mt li. Đng thi, yêu c u v
ch c nng đúng cng đc đáp ng qua s lên rng  v trí tnh, đúng.
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Khuôn rng đ c bit
Rng tin ci 1 hàm trên là ph n tr ng yu ca ph c hình toàn hàm.

Nh men rng tht, b sung vào s nâng đ mt vòm ming,
nó hng hàm di hot đng trong lúc trt v v trí trung tâm.
34 Đ làm cho s hng dn này ch đng hn hay th đng hn,
Rng tin ci 1 hàm trên có th xoay 1/4 vòng tròn theo chiu kim
đng h khi lên rng. Không thay đi gì khi lên rng hàm di.
Khp cn trung tâm ca rng tin ci đc gi nguyên h u nh
không thay đi.
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Đi ch 14/24
35

36

Nh đc minh h a, bn cht ca s khác bit đc xem nh rng 14
b đi vi rng 24.
Hình 35: Mt nhai ca rng tin ci 1 đc nhn ra rõ t hng nhìn xa.

Tooth 14 straight from
the teeth set

exchanged: tooth 24

A

Hình 36: Khi rng 14 đc thay bng rng 24, mt nhai thay đi t mt
xa đn mt g n. Điu này tng thêm khong trng mt má  khp cn
B trung tâm và s tng cng s tip xúc vùng vòm ming.
Điu này h u nh không to ra s khác bit nào cho các tr c rng và
khp cn đi đ u.
Hình A và B: cho thy tng quan này đc xác đnh bng s sp xp
bt k s th ch gia hai rng.

25

Thành tu đáng tin cy v tip đim
Mt nhai trung tâm đc xác đnh bi 3 đim g n, trung tâm và xa trên
rng ci, đó là đim ni bt đa ch c nng ca rng VITA MFT.

Trong trng hp có s đi ch phía g n, ch c nng 3 đim duy trì tip xúc
hoàn toàn - điu này cho thy ph n mang tính quyt đnh cho k thut kt hp
vi ph c hình trên implant.

26

Phc hình hoàn tt

Đây là Ph c hình đc hoàn tt
bng rng VITA
. MFT®
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VITA MFT®– Đ c làm t vt liu tt nht
Cht l ng xut sc và kh nng t ng thích tuyt v i
Vt liu nha acrylic cross-linked (kt ni chéo) đc dùng đ
làm ra toàn b rng ca rng VITA MFT

Cross-linked PMMA

PMMA pearls
Two-body abrasion 1
volume wear [µm]

0
-100
VITA MFT

VITAPAN
VITA LINGOFORM
VITA PHYSIODENS

-200
-300

cross-linked highly cross-linked nano-/micro-filler
composite

The results of in-vitro wear resistance study of Universitätsklinikum
Regensburg. Nov. 2009

1
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•
•
•
•
•

Cht liu bn b và b mt chng mài mòn
Màu sc n đnh
Mô rng thân thin
Đánh bóng d dàng
Kt dính hoàn ho vi nn hàm gi
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Notes
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This product group is available in the VITA SYSTEM 3D-MASTER and VITA classical A1 – D4 shades. Shade compatibility with all VITA 3D-MASTER
and VITA classical materials is guaranteed. With the unique VITA SYSTEM 3D-MASTER, all natural tooth shades can be systematically determined
and perfectly reproduced.

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We accept no liability for any damage resulting from in
correct handling or usage.
The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product
is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use
with our product and this results in damage.
The VITA Modulbox is not a required component of the product. Date of issue of this information: 03.21
After the publication of this information for use, any previous versions become obsolete.
The current version can be found at www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik has been certified and the following products bear the CE mark
VITA MFT

:

1963E – 0321 (X.X) S – Version (03)
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