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Luna-Wing vă va schimba modul de a gândi despre rășina compozită.

Această rășină compozită C&B este doar o plăcere să lucrezi.

Desigur, Luna-Wing nu este doar o plăcere să lucrezi; este, de asemenea, un produs din cele mai multe

calitate remarcabilă.

Realizat de Shigeru Matsuda, Dental Inc., Prefectura Fukui, Japonia.
Câștigător al Premiului I la Competiția Tehnică, Secțiunea General Freestyle a celei de-a 30-a 

întâlniri a Academiei Nippon de Tehnologie Dentară și al 4-lea Congres Internațional de 

Tehnologie Dentară. Acest dragon este făcut folosind Luna-Wing.

Luna-Wing este doar o plăcere să lucrezi.

Luna-Wing este o rășină compozită indirectă fotopolimerizată, dezvoltată 

folosind nano-tehnologia ca bază și care prezintă proprietăți superioare 

împreună cu o lucrabilitate excelentă, precum și o estetică fabuloasă cu o 

varietate de produse colorate. Luna-Wing face posibilă producerea de proteze 

de înaltă calitate într-un timp scurt de lucru.

Luna-Wing a fost examinat cu atenție sub titlul de Evaluare biologică a 
dispozitivelor medicale, așa cum este stipulat în ISO 10993. În plus, a fost 
examinat în detaliu prin diferite teste de siguranță bazate pe tehnologia 
celulară, țesuturilor și genetice.

Pentru fotopolimerizarea acestui produs, utilizați o mașină de fotopolimerizare dentară 

echipată cu lampă cu halogen, lampă cu xenon, lampă cu halogenuri metalice sau LED, cu o 

lungime de undă efectivă de 400-500 nm.
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Nano Tehnologie și
Siguranța biologică

Abordarea noastră față de siguranță Nanofiller și Nano Tehnologie

Pentru a crea „siguranță” și „valoare” Nano-tehnologia este realizată pe atomi și molecule la o scară de sub 1 

miliardime dintr-un metru.

Pe măsură ce sofisticarea medicală avansează, nivelul de 

sofisticare necesar în producție, de la cercetare și dezvoltare până 

la producție și transport, este, de asemenea, în creștere. YAMAKIN 

consolidează relațiile cu organizațiile externe și implementează un 

management al calității de clasă mondială, străduindu-se să ofere 

siguranță și valoare.

Perturbatorii endocrini (hormonii de mediu) au fost excluși din Luna 

Wing care au fost ridicați ca probleme. Pe lângă efectuarea unei 

evaluări bazate pe standardul internațional ISO 10993 „Siguranța 

biologică și evaluarea biologică a dispozitivelor medicale”, noi au fost 

efectuate teste suplimentare bazate pe inginerie celulară, tisulară și 

genetică ca teste de evaluare a siguranței.

Luna-Wing este o rășină compozită indirectă care exploatează întregul potențial al Nano-

tehnologiei și a devenit unul dintre produsele de umplutură cu cea mai mare densitate de 

pe piață prin utilizarea unui amestec de umpluturi anorganice de diferite dimensiuni. Cu 

toate acestea, pur și simplu a avea cel mai înalt standard de material de umplutură nu 

garantează în mod direct o calitate bună. Este important să se obțină un echilibru bun între 

proprietățile fizice excelente și capacitatea de utilizare pentru tehnicieni.

Luna-Wing nu numai că îndeplinește cerințele majore ale pieței în ceea ce 

privește proprietățile precum duritatea, rezistența la încovoiere și rezistența 

la abraziune la nivelul majorității altor produse de pe piață, dar a strâns și 

laudele multor tehnicieni pentru factorii greu de exprimat. în valori numerice, 

cum ar fi formarea, manipularea, abradabilitatea la lustruire și 

reproductibilitatea culorii.

10 μm

Fotografie SEM a Luna-Wing (×1000)
Această imagine arată că compozitul organic
în formă și foarte umplute. La această mărire, nici un nano anorganic nu 
poate fi confirmat.

ller este neregulat
ller

100 nm

Fotografie SEM de 100 m compozit organic
parte (×100.000)
Această imagine arată că Nanollerul sferic de aproximativ 20 nm este 
hibridizat cu densitate și uniformitate ridicate.Imaginea structurii materialului Luna-Wing

Monomer
(UDMA, TEGDMA)

Teste bazate pe ISO 10993 Teste suplimentare de către YAMAKIN Sferic
nano-umplutură (20nm)

1. Test de citotoxicitate in vitro

2. Test de toxicitate sistemică

3. Test de genotoxicitate

4. Testul de iritare a mucoasei bucale

5. Test de sensibilitate a pielii

1. Testul de inhibare a creșterii celulare

2. Testul de sinteză ADN

3. Testul de detectare a celulelor apoptotice și necrotice

4. Testul de fragmentare a ADN-ului

5. Testul de sinteză a proteinelor

Sferic
nano-umplutură (100nm)

organic și
anorganic
umplutură compozită

Matrice de rășină 100 nm

Fotografia SEM a părții matricei de rășină de 100 nm (x100.000)
Umplutură compozită organică și anorganică Această imagine arată că nanollerele sferice de aproximativ 20 nm și 100 

nm sunt amestecate uniform.
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Proprietăți fizice

Proprietăți fizice superbe Rezistență la abraziune pentru confort 
de zi cu zi

Absorbția și solubilitatea apei Contracție extrem de scăzută - doar 1,8%

Proprietățile fizice ale materialelor dentare reprezintă o preocupare crucială. Luna-Wing 

este proiectat cu un echilibru remarcabil al dimensiunilor materialelor de umplere, al ratei 

de umplere și al rezistenței adezive a matricei de rășină și a materialelor de umplutură. Ca 

urmare, Luna-Wing prezintă duritate Vickers și rezistență la încovoiere ridicate, ceea ce 

scade uzura și fisurarea.

Curățarea dinților este o parte de bază a igienei orale de zi cu zi; numărul de 

mișcări pe care le face o perie în periajul dinților poate ajunge la uimitor de 

30.000 de ori pe an. Protezele deteriorate afectează nu numai aspectele 

estetice, ci și acumularea plăcii.

Luna-Wing conține umpluturi complexe, sau umpluturi organice și umpluturi 

anorganice, la o densitate mare. Prezintă o bună rezistență la abraziune și 

netezime a suprafeței. Toate nanumplerile anorganice sunt sferice și 

minuscule, reducând uzura dinților opuși.

Absorbția și solubilitatea apei provoacă pete, mirosuri și deteriorarea 

rezistenței.

Luna-Wing prezintă o sorbție de apă și o solubilitate mult mai scăzută decât 

valorile standard stipulate în ISO 10477, ceea ce demonstrează siguranța 

Luna-Wing în contexte orale.

Materialele compozite se contractă în timpul întăririi. Aceasta este denumită 

contracție prin polimerizare. Acest fenomen nu poate fi evitat. Contracția 

poate cauza fisuri și deformari ale dinților sau punților conectați.

Cu toate acestea, Luna-Wing prezintă doar o contracție de 1,8%, ceea ce face 

posibilă reducerea fisurilor și a deformărilor după lucrări tehnice.

În plus, nu sunt evidente fisuri majore după testarea termică de 5.000 de cicluri (4 și 

60 de grade Celsius). Acest lucru demonstrează că Luna-Wing este un material de 

încredere și extrem de benefic.

Duritate Vickers (ISO 4049) Rezistență la abraziune (ISO 14569-1) Absorbția apei (ISO 10477)

0,300

0,250
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26.0
24.0
22.0
20,0

70
60
50
40
30
20
10
0

Nu mai mult de 40
0,200

0,150
Fără fisuri după

Testare termică în

Apă caldă și rece 

peste 5.000 de cicluri

0,100

0,050

0.000

Nu mai jos
decât

18HV0.2
0 10000 20000

Numărul de mișcări de perie

30000 40000 50000
Dentină Smalț Cervical Dentină Smalț Cervical

Rezistența la încovoiere (ISO 10477) Test de rezistență la încovoiere Solubilitate (ISO 10477)

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0,0

120
100

80

Nu mai mult de 7,5

Nu mai jos
decât

80MPa60
40
20
0

Dentină Smalț Cervical Dentină Smalț Cervical
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Variație extinsă de culoare O varietate de culori pot fi create din trei 
culori de bază.

Albastru 3 culori

Albastru: galben

=3:1
Rosu albastru

=1:3
Albastru:Galben:Roșu

=2:1:1
Albastru: galben

=1:1
Rosu albastru

=1:1
Albastru:Galben:Roșu

=1:2:1
Albastru:Galben:Roșu

=1:1:2

Albastru: galben

=1:3
Rosu albastru

=3:1

Galben roșu
Galben rosu
=3:1

Galben rosu
=1:1

Galben rosu
=1:3

Albastru 3 culori + alb
Schimb alb

Turbiditate stabilă optic Nuanta armonizata Nuanta de albire Albastru:Galben:Alb
=3:1:1

Roșu: Albastru: Alb
=1:3:1

Albastru:Galben:Roșu:Alb
=2:1:1:1

Mulți tehnicieni dentari au experimentat situația de a realiza un 

dinte artificial, doar pentru a constata că există o linie vizibilă între 

suportul metalic și rășina compozită.

Acest lucru se datorează faptului că lumina naturală pătrunde în zona incizală și 

cadrul metalic devine vizibil.

Luna-Wing prezintă o transparență naturală și o turbiditate optimă în 

același timp cu lumina reflectată natural. Chiar și acolo unde nu a fost 

asigurată o grosime suficientă a stratului, lumina se împrăștie prin 

rășina compozită și ascunde linia metalică.

Luna-Wing este conceput pentru a se potrivi cu cel mai popular ghid de nuanțe din 

stomatologia actuală.

Nuanța armonizată este proiectată ușor atenuată de roșeața nuanței de 

bază Luna-Wing.

Ușor de utilizat, chiar și pentru utilizatorii primari ai Luna-

Wing. Tipul dur este disponibil și pentru gama Enamel.

Dorința de a avea dinți albi precum modelele de modă și sportivii este o dată 

astăzi, iar albirea dinților este acum o chestiune de la sine înțeles, mai ales în 

rândul femeilor mai tinere. Luna-Wing răspunde deja acestei tendințe. 

Nuanța A0 a lui Luna-Wing este mai albă decât nuanța A1 a ghidului de 

nuanțe cel mai frecvent utilizat.

Albastru:Galben:Alb Roșu: Albastru: Alb

=2:2:1
Albastru:Galben:Roșu:Alb

=2:2:1
Albastru:Galben:Roșu:Alb

=1:2:1:1 =1:1:2:1

Albastru:Galben:Alb
=1:3:1

Roșu: Albastru: Alb

=3:1:1

Galben roșu
Schimb alb Schimb alb

Galben:Roșu:Alb
=3:1:1

Galben:Roșu:Alb
=2:2:1

Galben:Roșu:Alb
=1:3:1

Nuanța A0 a lui Luna-Wing este mai albă decât cea găsită în ghidul de nuanță normal.
Albastru 3 culori + negruA2HS A3HS A3.5HS Schimb negru

Luna-Wing

Nuanta armonizata

Albastru:Galben:Negru
=3:1:1

Roșu: Albastru: Negru

=1:3:1

Comparația turbidității Albastru:Galben:Roșu:Negru
=2:1:1:1

Albastru:Galben:Negru
=2:2:1

Roșu: Albastru: Negru

=2:2:1
A0 A1 B1 C1 Albastru:Galben:Roșu:Negru

=1:2:1:1
Albastru:Galben:Roșu:Negru
=1:1:2:1

Turbiditate ridicată Turbiditate scăzută
Luna-Wing

Nuanță de bază

Albastru:Galben:Negru
=1:3:1

Roșu: Albastru: Negru

=3:1:1

Galben roșu
A2 A3 A3.5 Schimb negru Schimb negru

Galben:Roșu:Negru
=3:1:1

Galben:Roșu:Negru
=2:2:1

Galben:Roșu:Negru
=1:3:1

Fluorescență naturală
Dinții naturali prezintă fluorescență, emitând lumină ultravioletă. Protezele 

trebuie, de asemenea, să prezinte aceleași caracteristici. Luna-Wing nu 

primește pur și simplu o formă generică de fluorescență; mai degrabă, 

fluorescența dinților naturali a fost obținută cu minuțiozitate.

Dentina opaca Gamă pentru caracteristici precise Line-up EFFECT

Atunci când grosimea straturilor nu este suficientă, o culoare opacă 

tinde să fie vizibilă prin dentină, iar reproducerea tonului de culoare 

este uneori dificilă. Luna-Wing are o gamă de dentină opace care 

permite exprimarea tonului de culoare dorit.

Avem o gamă grozavă de rășini pentru corp 9 Effect pentru a caracteriza 

culorile, cum ar fi dinții decolorați. Gama noastră extinsă de culori Stain 

ajunge la un total de 21 de culori, care sunt pentru uz intern. Produsul Stain 

este de tip pastă, în timp ce Stain Clear este de tip lichid. Stain Clear poate fi 

folosit singur și poate fi, de asemenea, amestecat cu alte pete pentru a ajusta 

culorile. Cele 3 culori vii de pete vă oferă posibilități infinite de a crea culori 

noi prin amestecarea cu alte pete.

HV WE NOI A.M OC Co ee portocale L GUM GUMĂ D GUM

Fluorescența dinților naturali (superioare) și Luna-Wing (inferioare)
Line-up STAIN

Dintii naturali Exemplu de dentină opace alb Lăptos Roz Somon Roz Alb Violet violet Portocaliu Portocaliu închis roșu

Dentina opaca
(0,2 mm)

+ Dentină
(0,5ｍｍ) +E3

Galben Albastru Brown Reb Brown Dark Brown A Shift Schimbarea B C Shift D Shift

Luna-Wing Dentină
(0,3 mm) + E3

gri Negru clar
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Procedura de bază de stratificare Conservarea eficientă a formei 
structurilor interne
Consistența rășinii corporale afectează lucrabilitatea la locul de muncă. În 

special, structurile interne, cum ar fi miezul dentinei, necesită o consistență 

optimă pentru a păstra forma. Luna-Wing prezintă o păstrare atât de bună a 

formei încât marginile dentinei chiar și ale punților sau dinților conectați își 

pot menține forma în timpul fotopolimerizării. Acest lucru este valabil mai 

ales pentru mameloni.

Structura mamelonului dentinei 

după 15 min. de formare

1 Aplicați Multi Primer Paste
și Invisible Opaque și Light Cure

Pastă Multi Primer Manipulare ușoară și
Lucrabilitate mareAplicați Multi Primer Paste uniform cu o perie plată. Lăsați-l timp de 120 de secunde, pentru a spori 

puterea de lipire. Fotopolimerizare aproximativ 10 sec. cu LED CURE Master*(sau aproximativ 90 sec. 

cu alte aparate de fotopolimerizare generale). Apoi aplicați Invisible Opaque pentru a acoperi 

margelele de retenție. Se aplica subtire in zona marginala fara margele. Fotopolimerizare aproximativ 

10 sec. cu LED CURE Master*(sau aproximativ 90 sec. cu alte aparate de fotopolimerizare generale). 

Multi Primer Paste este un material de lipire, dar în același timp poate fi folosit ca Invisible Opaque, 

utilizarea Invisible Opaque nu este necesară. În acest caz, Multi Primer Paste trebuie aplicată suficient 

de gros pentru a acoperi margelele de retenție.

Fără captarea aerului în email

Multi Primer Paste Viscozitate Luna-Wing Enamel, Translucent și Effect sunt proiectate pentru a avea o 

vâscozitate cu 30% mai mică decât rășinile pentru corp, cum ar fi dentina, 

dentina cervicală și opaca. Această consistență previne captarea aerului și 

umple ușor spațiul din jurul mamelonilor.
Deoarece Pasta Multi Primer are o vâscozitate optimă, curge cu ușurință în zona de 

decupare a margelelor de retenție și sporește rezistența adezivului din punct de 

vedere mecanic. De asemenea, transluciditatea albicioasă a Pastei Multi Primer 

permite o întărire eficientă a zonei de decupare. Culoarea albă funcționează și ca 

umbrire pentru metal, astfel încât straturile opace pot fi menținute mai subțiri 

pentru a evita întărirea imatură. Aplicați Multi Primer Paste pentru a acoperi bile de 

retenție cu diametrul de 100-200 μm.

2 Aplicați opac și fotopolimerizare Opac

Aplicați Opaque cu o pensulă și fotopolimerizare timp de aproximativ 30 de secunde. cu LED CURE Master*(sau aproximativ 

180 sec. cu alte aparate de fotopolimerizare generale). Repetați acest pas până când culoarea metalului este complet 

acoperită. Smalț

3 Imagine a emailului care se 

umple în spații din mamelon
Aplicați dentină și fotopolimerizare Dentină

Aplicati si formati Dentina, tinand cont de contururile si forma miezului dentinei, apoi fotopolimerizare 

aproximativ 10 sec. cu LED CURE Master*(sau aproximativ 60 sec. cu alte aparate de fotopolimerizare 

generale).

Dentină

Pastă Multi Primer

4 Aplicați email și fotopolimerizare Smalț Această lucrabilitate excelentă este rezultatul utilizării nano-umpluturi sferice 

și al designului delicat calculat al formelor și dimensiunilor materialelor de 

umplutură complexe organice și anorganice.

margele de retenție

Aplicati si formati Email, tinand cont de contururile finale ale coroanei, apoi fotopolimerizati circa 10 

sec. cu LED CURE Master*(sau aproximativ 60 sec. cu alte aparate de fotopolimerizare generale). Ca 

pas final de fotopolimerizare, fotopolimerizare pentru încă aproximativ 90 de secunde. cu LED CURE 

Master*(sau aproximativ 180 sec. cu alte aparate de fotopolimerizare generale).

metal

Multi Primer Paste Viscozitate

5 Lustruire si glazura Polizor S-a folosit translucid

pentru ca această probă să 

demonstreze că nu există aer 

prins înăuntru.

După ajustarea contururilor, lustruiți pentru glazură cu un șlefuitor diamant C&B sau un șlefuitor cu 

diamant C&B nano folosind o perie rotativă, un șlefuitor de material etc.

6 Completare
* Vă rugăm să consultați pagina 14 pentru timpul de întărire de către LED CURE Master. Selectarea tipului greu

Există selecții de tip greu pentru produsele noastre Enamel, Trans 
Enamel și Translucent.
Consistența Hard Type este foarte apropiată de cea a Dentinei.

Secțiune transversală: Pastă de amorsare multiplă care curge în zona 
de decupare a talonului de retenție.Clip de film: Luna-Wing Basic Build-Up Layering Faing Crown

https://www.yamakin-global.com/news/movie.html
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T Flux

Orange Flow

TE Flow

Tabel de culori Luna-Wing Shade

Luna-Wing Flow
Flux ODA3

WE Flow

A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opac invizibil
CA1 Debit

Orange Flow

2,3 ml
IvO

Opac
2,3 ml

OA0 OA1 OA2 OA3 OA3.5 OA4 OB1 OB2 OB3 OB4 OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4

WE Flow

GUM Flow

Cervical
5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml) CA1

curgere

CA2
curgere

CB1 CB2 CC1 CC2 CD1 CD2

A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Exemplu de aplicare pentru caracterizarea internă
Tipul de pastă de col uterin și dentina sunt utilizate pentru aplicarea de bază. Dentina opaca

5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml) ODA0 ODA1 ODA2 ODA3

curgere

ODA3.5 ODA4

Dentină
5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml) DA0 DA1 DA2

curgere

DA3
curgere

DA3.5
curgere

DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Tip curgător
Smalț

Deoarece duza este proiectată cu o deschidere de 0,7 mm, este 
potrivită pentru aplicare directă.
Luna-Wing Flow are o fluiditate optimă, este potrivit pentru 
utilizarea zonei pontice, caracterizarea și repararea.
Aplicarea directă reduce riscul de captare a bulelor de aer. Chiar 
dacă este un tip fluid, prezintă o rezistență la încovoiere de 
aproximativ 110MPa, care este aproape aceeași valoare ca tipul 
de pastă Luna-Wing.

Metoda de testare: ISO 10477: 2018 Tip curgător Tipul de lipire 5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml)

E0 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E2 E3 E4 E2 E3
Greu Greu

curgere

Greu
curgere

Greu Greu Greu
curgere

Greu
curgere

Greu
curgere

Greu
curgere

Greu Greu
curgere

Greu
curgere

Rezistența la încovoiere (MPa)
Nu mai mic de 50 110 114

(Nu mai puțin de 80 pentru suprafața ocluzală)

A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Duritate Vickers (HV0.2) Nu mai mic de 18 40 59

Dentina opaca
Polimerizare
Rata de contracție (vol%) − 3.4 1.8 5 g (3 ml)

ODA2 HS ODA3 HS ODA3.5 HS

(Valoare de referinta) Luna-Wing Flow este destinat utilizării parțiale, cum ar fi repararea bulelor sau caracterizarea, deoarece 
are o rată de contracție prin polimerizare mai mare decât tipul de pastă. Este foarte recomandat să folosiți 
tipul de pastă pentru aplicarea de bază, cum ar fi stratificarea dentinei și a smalțului.

Dentină
5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml) DA2 HS

curgere

DA3 HS
curgere

DA3.5 HS
curgereGama de culori Luna-Wing Flow Shade(16 culori)

Nuanță de bază Smalț
5 g (3 ml) E2 HS

Greu
E3 HS
Greu

Debit DA2 Debit DA3 DA3.5 Debit DA2 HS Debit DA3 HS Debit DA3.5 HS Debit CA1 Debit CA2 Debit ODA3 Debit E2 Flux E3 Flux

Trans email
Trans Efect

5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml)

TE
Greu

alb
Ce

Lăptos

Mky
Roz
Pnk

Somon Roz Alb Violet

S Pnk W Vl t
violet
Vl t

portocale

Org
Portocaliu închis

Dk Org
roșu
roșu

curgere

PataTE Flow T Flux WE Flow Orange Flow GUM Flow

Translucid 1 ml (Clear 6 ml)
Galben

Yel
Albastru

Blu
Maro
Brn

Reb Brown Maro închis

R Brn Dk Brn
Un schimb, o tură

A Sft
Schimbarea B

B Sft
C Shift
C Sft

D Shift
D Sft5 g (3 ml)

Tip curgător 3,8 g (2,3 ml)Exemplu de aplicație Luna-Wing Flow
HVT
Greu

T
Greu

LVT
Greu

CT
Greu

curgere

CA1 NOI T gri
Gry

Negru

Bl k
clar
clar

Efect HV WE NOI
curgere

A.M OC

5 g (3 ml)
Tip curgător 3,8 g (2,3 ml)

Cafea portocale

curgere

L GUM GUMĂ
curgere

D GUM

Pentru netedă
aplicatie! Culoare opac special

2,3 ml
Cervical Aplicație bandă albă pentru

Cu fața la coroană

Transparență expresie a
structura mamelonului

InO1 InO2 PO MO

Baza
5 g (3 ml)

E3 T portocale GUMĂ Baza

Repararea bulelor de aer Turnare în zona pontică Ajustarea culorii gropii și fisurilor Reglarea culorii zonei gingivale
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numele produsului descrierea produsului

Rășină pentru corp pentru a exprima smalțul HAal treilea tip i s disponibil e 5g（3 ml）
Email 0 E0 E0

Smalț Email 1 E1 E1
Email 2 E2 E2 Rășină pentru corp pentru a exprima smalțul

Email 3 E3 E3
Email 4 E4 E4

Gama de produse
Smalț Atenuat ușor roșeața o f de bază En amel sha deTipul dur este disponibil 5g（3 ml）

HarmonizatSînclinaţie
Email 2 Nuanta Armonizata E2 HS E2 HS

Tonul de culoare este mai aproape de un ghid general de nuanță decât nuanța de bază.Email 3 Nuanta Armonizata E3 HS E3 HS

Trans email Rășină corporală pentru a exprima transluciditatea Greu t y

y

pe este ava ilabil 5g（3 ml）
Trans email TE TE Trans Enamel este intermediar în ceea ce privește claritatea cristalului între Translucid și Enamel.
Rășină corporală pentru a exprima transluciditatea Greu t pe este ava ilabil 5g（3 ml）
Valoare mare translucid HVT HVT Translucid foarte strălucitor

Translucid Translucid T T Translucid normal
Valoare scăzută translucid LVT LVT Translucid cu luminozitate scăzută
Translucid cervical CT CT Culoare translucidă portocaliu-roz deschis. Folosit pentru a exprima re ecția culorii gingiilor pe zona cervicală.

Rășină corporală caracteristică pentru a expre ss discol odinte roșu , etc. 5g（3 ml）
Chihlimbar A.M A.M Culoare translucidă chihlimbar

Ocluzală OC OC Culoare portocalie extrem de deschisă utilizată pentru suprafața ocluzală a posterioară.

Email alb NOI NOI Culoare email cu luminozitate mare. Mai alb și mai opac decât nuanța E0.

Efect Email alb de mare valoare HVWE HVWE Culoarea emailului alb mai strălucitoare decât WE.

Co ee Co ee Co ee Subliniază culorile maro precum Co ee

numele produsului descrierea produsului portocale portocale portocale Culoarea portocalie accentuată
Gumă ușoară L GUM L GUM Nuanță de culoare Bright Gum

Invizibil
Opac

Invisible Opaque este o vâscozitate scăzută rășină opac to en datorită rezistenței fizice a legăturii. 2,3 ml Gumă GUMĂ GUMĂ Nuanță standard Gum
Invisible Opaque este o rășină opacă fluidă, care curge în subtăierea granulelor de retenție 
pentru a îmbunătăți retenția mecanică între metal și rășină.

Gumă întunecată D GUM D GUM Nuanță de culoare Gum închis
Opac invizibil IvO IvO

Pastă caracterizatoare pentru a exprima di colorat t ooth. App ly subțire pentru a exprima în mod eficient culoarea caracteristică. 1 ml
Opac pentru controlul suprafeței metalice 2,3 ml Pata Albă alb Ce culoare alba

Opac A0 OA0 OA0 Pata Lăptoasă Lăptos Mky Culoare lăptoasă

Opac A1 OA1 OA1 Pata Roz Roz Pnk Culoarea roz

Opac A2 OA2 OA2 Pata somon roz Roz somon S Pnk Culoarea somonului alege

Opac A3 OA3 OA3 Pata Alb Violet Alb Violet W Vlt Culoare alb violet
Opac A3.5 OA3.5 OA3.5 Pata Violet violet Vlt Culoare violet

A4 opac OA4 OA4 Pata portocalie portocale Org culoare portocalie

Opac B1 OB1 OB1 Pata Portocaliu Inchis Portocaliu închis Dk Org Culoare orga închisă

Opac B2 OB2 OB2 Pata Rosie roșu roșu culoare rosieOpac
Opac B3 OB3 OB3 Opac este folosit pentru a acoperi culoarea metalului Pata Pata galbena Galben Yel Culoarea galbena

Opac B4 OB4 OB4 Stain Blue Albastru Blu Culoarea albastra

Opac C1 OC1 OC1 Pata Maro Maro Brn culoarea maro

Opac C2 OC2 OC2 Pata rosu maro Rosu maro R Brn Culoare roșu maro

Opac C3 OC3 OC3 Pata Maro Inchis Maro inchis Dk Brn Culoare maro închis

Opac C4 OC4 OC4 Pata A Shift Un schimb, o tură A Sht Culoare roșu-maro pentru a schimba nuanța A.

Opac D2 OD2 OD2 Schimbarea petei B schimbarea B B Sht Culoare roșu-galben pentru a schimba nuanța B.

Opac D3 OD3 OD3 Schimbarea petei C C schimbare C Sht Culoare gri pentru a schimba nuanța C.

Opac D4 OD4 OD4 Pata D Shift schimbare D D Sht Culoare roșu-gri pentru a schimba nuanța D.

Rășină opaca specială pentru c olor expre sesiune 2,3 ml Pata Gri gri Gry culoarea gri
Pata Neagra Negru Blk Culoare neagră

Special
Culoare opac

Opac incisal1 InO1 InO1 In01 (gri), In02 (gri, violet); Culoare de bază pentru a conferi transluciditate artificială conectorului dinților 
conectați și marginea incizală anterioară (când există metal aproape de marginea incizală) Pata curata clar clar Lichid pentru diluare și ajustare Stain. Poate fi folosit pentru a accentua culoarea transparentă.Opac incisal2 InO2 InO2 6 ml

Roz Opac PO PO Opac pentru corpul GUM Tipul de curgere este potrivit cu Paste t ype al aceeași șa de si culoare. Ele pot fi folosite împreună. Usor de aplicat direct. 3,8 g（2,3 ml）
Marjă opac MO MO Culoare bej portocaliu pentru a sublinia zona marginală a colului uterin Dentina A2 Flow Debit DA2 Debit DA2

Rășină corporală pentru a preveni percolarea 
limitată și pentru a exprima în continuare col

de opac
r adâncime.

e
A

culoare wh
aplicați subțiri

ro, spațiul disponibil pentru acumulare este extrem de sub stratul 
de dentină atunci când există o grosime de 0,5 mm

Dentina A3 Flow Debit DA3 Debit DA3 Folosit pentru exprimarea morfologiei dentinei. Se toarnă cu ușurință în cavități complexe, cum ar fi incrustații.
5g（3 ml）o Dentina A3.5 Flow DA3.5 Debit DA3.5 Debit

Dentina A2 Nuanta Armonizatacurgere DA2 HS Debit DA2 HS Debit
Dentina opaca A0 ODA0 ODA0 Un ton de culoare mai puțin roșcat decât nuanța de bază, permițând exprimarea tonului de culoare similară cu un ghid 

general de nuanțe.Opac
Dentină

Dentina opaca este folosita pentru a preveni percolarea culorii opace Dentina A3 Nuanta Armonizatacurgere DA3 HS Debit DA3 HS Debit
Dentina opaca A1 ODA1 ODA1

(când există un spațiu extrem de subțire pentru acumulare) Dentina A3.5 Nuanta Armonizatacurgere DA3.5 HS Debit DA3.5 HS Debit
Dentina opaca A2 ODA2 ODA2

(când nu se asigură o grosime suficientă pentru dentina) Cervical A1curgere CA1 Debit CA1 Debit
Dentina opaca A3 ODA3 ODA3 Ușor de format și exprimat zona cervicală, în special pentru cazuri precum coroanele de veste și marginile din rășină.

Când grosimea straturilor este mai mică de 0,5 mm, aplicați Opaque Dentine pentru 0,2 mm pentru a exprima adâncimea culorii. Cervical A2curgere CA2 Flux CA2 Flux
Dentina opaca A3.5 ODA3.5 ODA3.5

Apoi aplicați Dentine pentru restul.Dentina opaca A4 ODA4 ODA4
curgere

Dentina opaca A3curgere Culoarea dentinei poate fi exprimată chiar și în cazurile cu o grosime de 0,3 mm spațiu de stratificare și locuri 
în care transmisia luminii trebuie suprimată, cum ar fi baza unui pontic sau într-o zonă pontică.Flux ODA3 Flux ODA3

Opac
Dentină

Atenuat ușor roșeața o f O de bază paque De numbra tintelor. 5g（3 ml） Email 2 Flow E2 Flux E2 Flux Stratificarea subțire și uniformă poate fi realizată cu ușurință.
Potrivit pentru stratificarea suplimentară, cum ar fi corectarea bulelor de aer mici.Nuanta armonizata Opaque Dentine A2 ODA2 HS ODA2 HS Email 3 Flow E3 Flux E3 Flux

HarmonizatSînclinaţie
Nuanta armonizata Opaque Dentine A3 ODA3 HS ODA3 HS Tonul de culoare este mai aproape de un ghid general de nuanță decât nuanța de bază. Mai transparent decât Enamel Flow. Potrivit pentru un înlocuitor pentru email, structura 

internă a zonei incizale și ne văile structurii mamelonului fără a capta bule de aer.Dentina opaca A3.5 Nuanta armonizata ODA3.5HS ODA3.5 HS Trans Enamel Flow TE Flow TE Flow

Rășină corporală pentru expresia culorii naturale sion pe c ervicale sunt A 5g（3 ml） Flux translucid T Flux T Flux Mai transparent decât Trans Enamel și poate fi folosit pentru a exprima o transluciditate puternică în zona incizală.
Cervical A1 CA1 CA1

Flux de email alb WE Flow WE Flow Culoare email cu luminozitate mare. Posibil să stratificați o bandă albă și să aplicați întindere subțire ca 
expresie a culorii smalțului tulbure.Cervical A2 CA2 CA2

Cervical B1 CB1 CB1 Culoare portocalie puternică. Pentru culoarea portocalie în partea centrală a suprafeței ocluzale a molarilor, 
nuanțe de culoare în apropierea zonei cervicale și a vârfurilor mamelonului.Cervical Orange Flow Orange Flow Orange FlowCervical B2 CB2 CB2

Rășină corporală pentru exprimarea naturală a culorii în jurul zonei cervicaleCervical C1 CC1 CC1 GUM Flow GUM Flow GUM Flow Culorile gingivale complexe si naturale pot fi exprimate prin folosirea cu pasta GUM.
Cervical C2 CC2 CC2 Rășină pentru corp ca bază pentru umplerea părții pontice de pod, etc. 5g（3 ml）
Cervical D1 CD1 CD1 Baza Culoare transparentă cu adâncime de fotopolimerizare profundă concepută exclusiv pentru partea pontică

* Nu poate fi folosit pe partea frontalăCervical D2 CD2 CD2 Baza Baza Baza

Rășină corporală pentru a exprima dentina 5g（3 ml） Grund multiplu Utilizați pentru stratificare suplimentară sau resha ping. 6 ml
Dentina A0 DA0 DA0 Reparați Liquid One Reparați Liquid One Reparatie-Lichid Reparatie-Lichid Îmbunătățirea adaptării suprafeței întărite
Dentina A1 DA1 DA1
Dentina A2 DA2 Grund multiplu Utilizați înainte de Invisible Opaque pentru surf tratarea as ment. 2 ml

DA2 Pastă Pastă de grund MP. PST MP. PST Pasta de amorsare prezintă legături puternice de metale.
Dentina A3 DA3 DA3

Produse înrudite pentru Luna-WingDentina A3.5 DA3.5 DA3.5
Dentina A4 DA4 DA4 Perie plată (5 buc.) - - Pentru reparații lichide și opace

Legate de

Produs
Dentina B1 DB1 DB1 Perie rotunda (5 buc.) - - Pentru linia părului, linia crăpată și pete

Dentină Dentina B2 DB2 DB2 Hârtie de amestecare (50 coli × 5 buc.) - - Pentru opac și pete

Dentina B3 DB3 DB3 Rășină corporală pentru a exprima dentina Palet (15 buc.) - - Este posibil să amestecați pata în prealabil pe o suprafață.

Dentina B4 DB4 DB4 Capac de umbră (2 buc.) - - Capac de prevenire a întăririi

Dentina C1 DC1 DC1 Timp de întărire pentru Luna-Wing și TWiNYDentina C2 DC2 DC2
Dentina C3 DC3 DC3 Altă lumină generală

Mașini de întărireLED CURE Master
Dentina C4 DC4 DC4
Dentina D2 DD2 DD2 Opac invizibil 10 sec. 90 sec.
Dentina D3 DD3 DD3 Opac 30 sec. 180 sec.
Dentina D4 DD4 DD4 Corp Baza 90 sec. 180 sec.
Atenuat ușor roșeața of de bază D entine sha de. 5g（3 ml） （Dentina, email, etc） Alții 10 sec. 60 sec.

Dentină Dentina A2 Nuanta Armonizata DA2 HS DA2 HS curgere 10 sec. 60 sec.
HarmonizatSînclinaţie Dentina A3 Nuanta Armonizata DA3 HS DA3 HS Tonul de culoare este mai aproape de un ghid general de nuanță decât nuanța de bază. Pata 10 sec. 60 sec. Echipament de fotopolimerizare indirectă cu LED

Dentina A3.5 Nuanta Armonizata DA3.5 HS DA3.5 HS Fotopolimerizare finală 90 sec. 180 sec.

13 14

G
am

a 
de

 p
ro

du
se



Set obișnuit E·T Greu Kit de pete

Acest set este pentru utilizatorii care ar dori să folosească toate tipurile de nuanțe. Acest kit este compus din 12 tipuri de pete de culoare.

Opac invizibil 2,3 ml
Opac 2,3 ml
Culoare opac specială 2,3 ml 
Cervical 5 g (3 ml)
Dentina 5g (3mL)
Dentina opaca 5g (3mL) 
Email 5g (3mL)
Translucid 5g (3mL)

: IvO
: OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB2, OB3, OC3 : 
InO1, MO
: CA1, CA2, CB1, CC1
: DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB2, DB3, DC3 : 
ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4
: E2, E3, E4
: T

Pastă Multi Primer (2 ml)
Multi Primer Repair Liquid One (6 ml)

Pata 1 ml : Albastru, Galben, Roșu, Portocaliu, Portocaliu închis, Alb,
Negru, Gri, Maro, A Shift, B Shift

Stain Clear 6mL : Transparent

Accesorii:
Perie plată (3), Perie rotundă (3),
Hârtie de amestecare (50), paleți (5) cu capac de umbră (1)

Accesorii:
Perie plată (2), hârtie de amestecare (50), paleți (5) cu capac de umbră (1)

Emailul și Translucidul pot fi înlocuite cu Hard Type.

Set de pornire E·T Greu HS HS E·T Greu Paleti

acoperire de umbră

Acest set este compus din nuanta A2, A3 si A3.5.

Opac invizibil 2,3 ml
Opac 2,3 ml
Culoare opac specială 2,3 ml 
Cervical 5 g (3 ml)
Dentina 5g (3mL)
Dentina opaca 5g (3mL) 
Email 5g (3mL)
Translucid 5g (3mL)

: IvO
: OA2, OA3, OA3.5 : 
InO1, MO
: CA1, CA2
: DA2, DA3, DA3.5 : 
ODA2, ODA3, ODA3.5 : 
E2, E3
: T

Pastă Multi Primer (2 ml)
Multi Primer Repair Liquid One (6 ml)

Accesorii:
Perie plată (3), Perie rotundă (3),
Hârtie de amestecare (50), paleți (5) cu capac de umbră (1)

Hârtii de amestecare

Emailul și Translucidul pot fi înlocuite cu Hard Type, 
HS tip și HS-Hard Type.

Set de introducere E·T Greu HS HS E·T Greu

Acest set este pentru utilizatorii care ar dori să încerce Luna-Wing.

Opac invizibil 2,3 ml
Opac 2,3 ml
Culoare opac specială 2,3 ml 
Cervical 5 g (3 ml)
Dentina 5g (3mL)
Dentina opaca 5g (3mL) 
Email 5g (3mL)
Translucid 5g (3mL)

: IvO
: OA3
: InO1, MO
: CA1
: DA3
: ODA3
: E3
: T

Perii plate
Perii rotundeStain Clea

Grund multiplu
Pastă Multi Primer (2 ml)
Multi Primer Repair Liquid One (6 ml) O

Accesorii:
Perie plată (2), Perie rotundă (3)

Multi Primer PASTA Grund multiplu
REPARA LICHID ONEEmailul poate fi schimbat în tip dur, tip 

HS sau tip HS dur. Translucid poate fi 
înlocuit cu tipul Hard.

Nuanta armonizata HS

Dentina opaca HS 3 Dentina HS 3

Email HS 2

Luna-Wing Flow E·T Greu HS E·T Greu

Email dur 5 Translucid Hard 4 Email HS Hard 2
Cervical 2 Dentina 3 Dentina HS 3 Email 2 Efectul 3 Trans email 1

Tip de opțiune
Set disponibil Tip de bază

E·T Greu HS HS E·T Hard

Translucid 1 Set obișnuitTrans Enamel Hard 1 ○ ○
Set de pornire ○ ○ ○ ○Dentina opaca 1

A2 ○ ○ ○ ○
Set de introducere

A3 ○ ○ ○ ○
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Luna-Wing vă va schimba modul de a gândi despre rășina compozită.

Această rășină compozită C&B este doar o plăcere să lucrezi.

Desigur, Luna-Wing nu este doar o plăcere să lucrezi; este, de asemenea, un produs din cele mai multe

calitate remarcabilă.

Pentru un sistem de siguranță bine pus la pământ Sistem de management al calității pentru 
conformitatea standardelor globale

Control igienic strict Monitorizarea informațiilor de siguranță

Evaluarea siguranței materialelor dentare este prevăzută de Legea 

privind afacerile farmaceutice din Japonia și ISO 10993 de peste mări. 

Respectăm pe deplin aceste reglementări și standarde. În plus, pentru a 

asigura un nivel mai ridicat de siguranță, am înființat Laboratorul de 

siguranță în științe biologice în colaborare cu Departamentul de Chirurgie 

orală și maxilo-facială, Kochi Medical School, Kochi University, Japonia. 

Am cercetat și ne-am dezvoltat continuu în colaborare cu alte colegii și 

institute de cercetare medicală și stomatologică.

Am fost auditați și aprobați de Organismul Notificat TÜV SÜD, Germania, 

pentru a obține certificarea ISO 13485 (Sistemul de Management al 

Calității Dispozitivelor Medicale). Am realizat un sistem avansat de 

management al calității la nivel înalt ca producător de dispozitive 

medicale controlate.

De la cercetare și dezvoltare până la producție, YAMAKIN a stabilit 

un sistem de management consolidat. În special, produsele din 

rășină sunt Procesul de fabricație pentru produsele din rășină 

compozită se desfășoară în camere curate și controlate în mediu 

igienic strict, astfel încât să se evite orice contaminare cu praf.

În ceea ce privește informațiile privind siguranța, de la etapa de management al 

producției până la supravegherea post-comercializare a managementului siguranței: 

Pentru a evalua standardele de calitate în mod obiectiv, am înființat un sistem 

independent de monitorizare a vânzărilor, sub un supervizor general de marketing. 

Am desemnat în sistem un manager de asigurare a calității, care este responsabil 

pentru buna practică de calitate; și am desemnat, de asemenea, un supervizor de 

management al siguranței, care este responsabil pentru bunele practici de vigilență. 

Monitorizăm toate informațiile raportate către noi din practicile clinice.
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Producător

Sediul central: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japonia Sucursala: 
Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPONIA Fabrică și cercetare și 
dezvoltare: Kochi, JAPONIA
P: +81-887-55-0281 F: +81-887-55-0053 E: 
contact@yamakin-gold.co.jp

1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, 
Konan-shi, Kochi, 781-5451 Japonia17
https://www.yamakin-global.com INTERNAȚIONAL20200330


