Doğal estetiği matchmaker ile yakalayın.

Porselen Sistemleri

Matchmaker Porselen Sistemleri
Matchmaker porselenleri, doğal dişle özdeş üç önemli özelliği
ile modern diş hekimliğinin gerek estetik, gerekse teknik tüm
taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış benzersiz ürünlerdir.
Ardında 45 yıllık porselen üretim deneyimi bulunan İngiliz
Schottlander firması tarafından yürütülen araştırma ve
geliştirme çabaları sonucu ortaya çıkmış komple sistemlerdir.
Matchmaker porselenleri saf quartz minerallerin altı kademeli
üretim sürecinden geçmesi sonrası bonding özellikli olarak
üretilir. Çok ince granüllüdür ve çekme oranı minimum düzeye
indirilmiştir. Matchmaker yüksek kalitede metal seramik kron
ve köprülerin yaratılmasına olanak tanıdığı gibi, aynı zamanda
diş hekimliğinde aranan, inlay, onlay, laminate ve tüm dişler
için jaket kron tekniklerini de içeren, her çeşit estetik sonuca ulaşmada başarıyla kullanılabilir. Firmamız: yaklaşık 1994 yılında ülkemize
kazandırdığı, Matchmaker Porselen Sistemlerinin tüm versiyonlarını, en ince ayrıntısına kadar kullanıcıya sunmakta ve
bulundurmaktadır. Bu versiyonlar Matchmaker Metal Üstü Seramiğin Klasik ve T serisi olarak adlandırılan yarısaydam özellikli iki farklı
versiyonu, Matchmaker Press Seramik ve Press sistem aksesuarları, Sentetik özellikli Matchmaker Düşük Isı Porseleni, Matchmaker
Alüminyum oksit altyapı üstü seramiği ve yeni Matchmaker Zirkonyumoksit altyapı üstü seramiğidir.

Sistemin Sırrı
Matchmaker doğal diş ile porselenin eşleşmesi anlamına gelir. matchmaker'ın sunduğu
estetik sonuçların ardında gerçek dişteki gibi iki dentin ve bir mine katmanından oluşan
üç boyutlu doğal yapı yatmaktadır. Işığın, doygunluk, yoğunluk, renk ve parlaklık
bakımından farklı, porselen katmanlarından geçerken kırılıp yansıması sonucu
porselende, derin ve renk doygunluğuna sahip bir görünüm elde edilir. Bu farklı
porselen katmanlarından birincisi, sistemdeki yeni boyut enhancer'dır. Yeni
Matchmaker sistemi ile birlikte geliştirilmiş olan Enhancer, floresan nitelikli, renk ve
madde yoğunluğu arttırılmış daha kuvvetli bir dentin tozudur.

Metal Yansımasız Görünüm
Matchmaker'la ışığın mine ve dentin gibi daha az madde yoğunluğu olan katmanlardan geçip, daha yoğun
olan enhancer katmanına ulaşıp, kırılıp geriye yansıması sonucu, dar alanlarda bile özellikle kolede ve
insizal bölgede görülen metal formunun ve opak renginin yansıması problemleri ortadan kalkar.

Skalanın Yakalanması
Toplam porselen çalışma mesafesinin çok az olduğu
bölgelerde bile, üniversal skalada bulunan tüm renk tonları
matchmaker'daki enhancer, dentin ve mine gibi farklı renk
doygunluğundaki katmanlar sayesinde; makyaj yapmadan
aynen yakalanabilir.

Derinlik Hissi
Doğal diş yaklaşık 5 mm kalınlığındadır. Ancak porselen dişte bu kalınlık en fazla 1-2 mm civarında olabilir. İşte
matchmaker porselen sisteminin tüm katmanlarında oluşan ışık kırılmaları adeta bir illüzyon yaratarak 1 mm' den daha
az mesafede bile size doğal dişteki 5 mm derinlik hissini verir.

Işıma ve Floresanlık
Matchmaker porselen sisteminin doğal dişi yakaladığı ikinci önemli özellik doğal dişle özdeş
floresanlıktır.
Floresanlık: ışığın dişteki katmanlardan geçerek kırılması, dağılması ve geriye yansıması anlamına
gelir. Matchmaker porselen sistemleri patentli özelliği olan ve tozların içine katılan kimyasal ajanlar
vasıtasıyla doğal dişin ışığa karşı verdiği reaksiyonu aynen taklit eder. İster gece ister gün ışığı, ister
mum isterse güneş ışığı olsun dişlerimiz bu ışık kaynaklarına nasıl reaksiyon veriyorsa onları aynen
taklit eder ve insan ağzında doğal komşularıyla ışıma uyumu yakalar.

Doğal Komşularıyla mükemmel renk uyumu
Matchmaker porselen sistemi ile yaratılan dişler, opalesant ve irridesant özelliği ile
doğal komşularıyla tam bir ışıma ve renk uyumuna girerek adeta bir bukalemun gibi
bulunduğu ortama uyum sağlar ve insan ağzında ayırt edilemez.

Canlılık ve Transparanlık
Zengin alternatifli transparant, opal ve translucent mine serisi ile, aradığınız farklı yoğunluktaki
şeffaflık görünümlerini ve canlılığı başarıyla sağlar. Böylece insizal katmanlarında istenilen oranda
canlılık elde edebilirsiniz.

Sağlamlık ve Yüksek Esneklik Gücü
Matchmaker porselen sisteminin doğal dişi yakaladığı üçüncü önemli özellik;
porselenlerin doğal dişi fiziksel özellikleri ile de yakalamasıdır. Matchmaker Metal
Seramikler 126 Mpa esneklik katsayısı sayesinde doğal dişlerle uzun vadede aynı
oranda aşınır ve oklüzal uyumu muhafaza eder. Bu özelliği ona aynı zamanda metal
desteksiz çalışmalarda kullanılması imkanını verir. Ayrıca defalarca fırınlansa bile
kimyasal ve fiziksel karakteristik özelliklerini ve metalle olan uyumunu muhafaza
ederek güven verir.

Doğal Estetik
Günümüzde diş sağlığı konusunda artık hastalar estetik kavramına daha çok
önem veriyorlar ve giderek daha yüksek standartlar ve doğallık talep ediyorlar.
Schottlander'ın sunduğu Matchmaker bu beklentilere cevap vermek için
geliştirilmiş bir porselen sistemidir. Uzun araştırma ve geliştirme çalışmalarının
sonucunda en doğal ve saf mineraller kullanılarak yapılan Matchmaker
porseleni yeni başlayanlar için son derece affedici, ustalar için ise tamamen
kontrol edilebilir niteliktedir.

Kraliçe Ödülü
Schottlander firması bu çalışmalarının ödülünü uluslararası bağımsız kalite onayı veren kuruluşlardan aldığı tüm geçerli kalite standartları
ile kanıtlamıştır. Bunlar CE 0120, ISO 9002, EN 46002 ve ISO 13488 'dir
Ayrıca 2000 yılında İngiltere genelinde tüm sektörleri kapsayan en büyük ödül olan Kraliçe ödülüne yeni ürün keşfetme ve geliştirme
(Innovation) kategorisinde matchmaker ile layık görülmüş ve dünya dental sektöründe bir ilke imza atmıştır.

Matchmaker’ın Versiyonları
Sistemin tüm versiyonlarında renk doygunluğu, doğal floresanlık, ışıma uyumu, altyapısız görünüm ve kullanıcı dostu özellikler ortaktır.
Matchmaker MC Classic: Metal altyapı üzerinde, çok katmanlı yapısı ve tüm naturel efektleri ile doğal dişi taklit etmeniz için.
Matchmaker MC T Serisi: Metal altyapı üzerinde süratli çalışma, daha fazla canlılık ve ışık geçirgenlik beklentilerini karşılar.
Matchmaker Press: Çok zengin renk çeşitleri, farklı versiyonları ve aksesuarları ile metal desteksiz kron, laminate, inlay ve onlay
tekniklerinde başarınızı arttırır.
Matchmaker LF: Hem press hem de metal altyapı ile uyumlu sentetik leucite özellikli düşük ısı porselen sistemidir.

Matchmaker ALX: Dentin linerler ve efekt renkleri ile alüminyum oksit alt yapılar üzerindeki en estetik alternatifi sunar.

Matchmaker ZR: Liner, neck dentin, dentin ve mine serisi ile Zirkonyum altyapılar üzerinde de Matchmaker’ın benzersiz
estetiğini yakalayabilirsiniz.

•Üst düzey ürünler ve iddialı markalar...
•Kurumsal vizyon ve hizmette mükemmellik perspektifi...
•Disiplinli çalışma, dinamizm ve kalıcılık hedefi...
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