
Какво е MiYO®? 

Течната керамика MiYO® предлага напълно нов подход към естетиката. Патентованата  течна 

керамична система MiYO® предоставя на зъботениците възможността лесно да създават естетични 

възстановявания, които съперничат на естествените зъби в един ултра тънък слой. В момента MiYO 

работи с всички прес кремики, циркониеви и литиево дисиликатни материали и е лесно да се 

интегрира във всеки лабораторен работен процес като: 

 Подмяна на съществуващия процес на оцветяване и глазиране: прост и лесен начин за 

съчетаване на нюанси и постигане на необходимата дълбочина и транслуцентност както при 

послойно нанесените корони - всичко това само с едно изпичане 

 Корекционен материал: бърз и лесен начин за промяна на цвят, повишаване или намаляване на 

яркостта на зъбите (като същевременно добавяте транслуцентност) или добавяне на контактни 

точки - всичко това само с едно изпичане 

 Алтернатива на скъпата ръчно нанесена послойна керамика: ефикивен начин за създаване на 

силно характеризирани възстановявания, които съперничат с естетиката на послойното нанасяне 

на керамика, с безпрецедентни дебелини от 0,1 мм до 0,2 мм 

Понастоящем Jensen Dental предлага два вида течни керамични комплекта MiYO®:  

течна керамика MiYO® за зъби и MiYO® Течна керамика за гингива.  

 

И двете системи се състоят от: 

MiYO® Liquid Ceramic Color -  Различни видове самоглазиращи се цветове с различни нива на 

транслуцентност, всеки от които създаден уникално да наподобява тънкостите на природата, като 

инцизална транслуцентност, мамелони, пукнатини, ореоли и кръвоносно съдове на венците и т.н. 

MiYO® Liquid Ceramic Structure - MiYO® течна керамична структура -Създава дълбочина, 

жизненост и текстура, които се наблюдават в естествения емайл и текстура, в безпрецедентни 

дебелини от 0,1 мм до 0,2 мм, които не изискват никакво допълнително рязане, обработка с 

пилители или модификация на CAD дизайните, което ги прави идеални за full contour 

възстановяванията.  

MiYO® Pink Gingival Systems - MiYO® Розова естетика за гингива - Розовата естетика за гингива 

MiYO® Pink предоставя на зъботехниците уникалната способност да създават дълбочина, жизненост 

и текстура, наподобяващи естествената тъкан на гингивата, в безпрецедентни дебелини от 0,1 мм до 

0,2 мм. Системата се състои от 12 самоглазиращи се цвята (6 опакерни и 3 силно транслуцентни) и 3 

материала за изработване на структура. 

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА 

 Всеки детайл е възпроизведен точно 

Регулиране и контролиране на 

стойността 

Нанасяне цвят върху цвят 

Създаване на цвят и структура 

в един изключително тънък 

слой  от 0,1 мм до 0,2 мм 

Контрол на стойностите, 

отенъка и цвета. Лесно 

постигане на желания нюанс. 
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Постигане на цветовете бързо и 

лесно в едно печене 

Създаване на натурално 

изглеждащи зъби с цвят и 

структура 

Каквото се вижда в момента на 

нанасяне – това се получава 

след изпичане  

 

Динамичен 3D ефект без Виждате цвета, формата и 

намаляване на монолитността финни нюанси преди изпичане               

на короните                                   Без изненади след изпичане 

Създаване и запазване на      Възможност за добавяне на  

текстурата с  MiYO Structure    опакерност,флуресцентност,        

*                                                 транслуцентност,           

Уникални вискозитетни  транспарентност; придава                                                                                                                                          

пастообразни структури;  дълбочина и контраст             
за промяна/добавяне на,           *                                        

текстура на повърхността          Бърз процес на нанасяне –           

*                                                                                                                    по-голяма производителност 

Мининимално свиване и 

увеличена стабилност на 

цвета; изграждане и 

запазване на текстурата на 

повърхносттта 

Изпичането е на 

температурата за глазиране; 

спестява време и пари с 

намаленото време за 

работа 

 

24 бурканчета и 1 течност, всички уникално проектирани да създават 

красиви и натурални естетични ефекти от висок клас за вашите 

монолитни реставрации върху цирконий и литиев дисиликат 

 
  Силно опакерни самоглазиращи се цветове, използвани за възпроизвеждане на мамелони 

  Самоглазиращи се цветове със средна опакерност, използвани за създаване на "Halo" ефект (ефектa на ореола) 

върху инцизалните ръбове 

  Транслуцентни самоглазиращи се цветове, използвани да имитират инцизална и цервикална транслуцентност  

  Транслуцентни самоглазиращи се цветове, базирани на гамата A, B, C, D, на цветовета на Vita®  

  Уникални вискозитетни пасти за изграждане на структура и текстура на повърхността. Пастообразният материал 

за на структури се самоглазира след изпичане, но запазва финните детайли на повърхността.Структурните маси 

проявяват ефект на разсейване на светлината, подобен на послойнто нанасяне, но с дебелини по-малки от 0,1 мм, 

което ги прави идеални за монолитни реставрации                                            

Производител:                                                                           Официален представител за България: 

JENSEN DENTAL Ltd                                                              ЕНКИ ДЕНТАЛ ООД – 0878 810 817                           

https://jensendental.de                                                                https://enkidental.com/  
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