Công ty 3M...
3M là một công ty khoa học toàn cầu và không ngừng sáng tạo.
Với hơn 100 năm kinh nghiệm về sự sáng tạo, chúng tôi đã góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống hàng ngày cho hàng trăm triệu người trên thế giới.
Trong Nha Khoa, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng
và sáng tạo trong 4 nhóm ngành chính:
•
•

Vật liệu Nha Khoa tổng hợp (trám răng)
Nha khoa phục hình (răng sứ)

•
•

Vật liệu nắn chỉnh (mắc cài niềng răng)
Nha khoa phòng ngừa (kem đánh răng)

Chọn các sản phẩm của 3M, bạn sẽ có nhiều hơn là một nhà cung cấp các sản phẩm và dịch
vụ nha khoa. Bạn có một đối tác tâm huyết quan tâm đến những giới hạn cao nhất có thể
vươn tới, để chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho bạn. Tất cả vì cam kết chung của chúng tôi:

“Nâng cao chất lượng chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân trên khắp thế giới”
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Thẩm mỹ tối ưu
Độ cứng tối đa

Tại sao bạn cần

Lava
Plus
High Translucency Zirconia

làm răng

TM

sứ?

Răng đóng vai trò quan trọng đối với cả sức khoẻ tổng quát và vẻ đẹp ngoại
hình. Vì thế, theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ làm mọi điều có thể để luôn khoẻ và đẹp.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng bệnh sâu răng tiến triển quá nặng để có thể phục
hồi bằng cách trám răng. Trong trường hợp này, vùng răng bị sâu được lấy
đi và một phục hình nhân tạo sẽ được làm khít sát với phần răng còn lại.
Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khoẻ cũng như vẻ đẹp cho nụ cười của bạn.

Vậy răng sứ là gì?

Giải pháp

hoàn hảo

Răng sứ (Phục hình răng sứ) được
dùng để bao bọc hoặc thay thế
cho răng thật khi bị vỡ, khi hình
dạng và màu sắc không đẹp hoặc
khi bị sâu răng quá nhiều, không
thể trám.
Các phục hình răng sứ hoàn toàn
khít sát với phần răng thật còn lại
sau khi đã lấy đi phần răng bị sâu/
tổn thương.
Một răng sứ tốt sẽ có hình dạng,
màu sắc, cảm giác ăn nhai và tồn
tại giống như răng thật.

Hợp kim của các loại kim loại
Crom - Nikel – Titantium hoặc Vàng.
Khó bắt chước giống răng thật.
Đã được dùng từ rất lâu.

Có một giải pháp hoàn hảo mang đến
vẻ đẹp như răng thật: Vật liệu phục hình

Sứ đắp trên nền kim loại

TM

Lava Plus
TM

3M Lava Plus.
TM

Lava Plus không chỉ mang lại lợi ích về độ bền
và độ cứng tối đa mà còn vượt trội về thẩm mỹ
so với các loại vật liệu tương đương.
TM

Phục hình cầu và mão Lava Plus tái tạo chính
xác màu răng thật và mang lại độ trong tự
nhiên mà các loại sứ kim loại và sứ Zirconia
khác không thể có.
TM

Bột sứ được đắp trên một sườn
kim loại. Đã có thể đạt được gần
giống răng thật hơn so với phục
hình kim loại.
Sườn kim loại làm giảm độ trong
của răng, thỉnh thoảng làm cho
răng trở nên mất tự nhiên và
thiếu sức sống.

VÌ SAO CHỌN RĂNG SỨ LAVA PLUS ?

Sứ đắp trên nền kim loại

Lava Plus
TM

Mang đến vẻ đẹp tự nhiên và độ trong cao đáng kể so
với các loại Oxit Zirconia nhuộm màu khác – tuy nhiên
vẫn bảo đảm độ cứng.
Công nghệ nước nhuộm độc quyền mang lại màu sắc
tự nhiên như răng thật.
Trùng khớp hoàn hảo với bảng so màu VITA Classical
và VITA 3D-MASTER.
Độ cứng rất cao cho phép mài bảo tồn răng đến tối
thiểu 0.5mm là đã đủ cho độ dày phục hình – ít hơn 3
lần so với sứ thuỷ tinh lithium disilicate.

Kim loại
bị lộ sau
thời gian

Nguồn: 3M ESPE Internal data
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Độ trong
cao hơn

Sứ đắp trên nền kim loại

Lava Plus
TM

Độ trong
thấp hơn

Ánh sáng bị cản, tạo độ đục và Mức độ cản sáng tương tự răng
tối tạo nên do bởi sườn kim loại. thật cho màu sắc và độ trong.
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Độ cứng

Zirconia

Đạt được vẻ đẹp và độ trong tự
nhiên như răng thật.
Phục hình rất bền và cứng.
Là sự lựa chọn lý tưởng cho
những bệnh nhân có những lo
ngại về sứ kim loại.

Kim loại

Làm phục hình răng
bằng vật liệu gì?

Không
nhuộm màu
Màu A3

LavaTM Plus cho thấy độ trong cao hơn ấn tượng so với các
vật liệu tương tự.
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Độ cứng của các vật liệu nha khoa khác nhau theo tiêu chuẩn
ISO 8672:2008 về độ cứng và chỉ định.

Lựa chọn 3M Lava Plus
TM

cho độ cứng tối đa, sự khít sát hoàn hảo
và thẩm mỹ tự nhiên.

Hình ảnh thẻ bảo hành
(Miền Bắc)

Công ty 3M đã ra đời hơn 100 năm và có hơn 25 năm nghiên cứu, sản xuất các vật liệu zirconia. Ngành
hàng vật liệu Nha khoa 3M được tích hợp nhiều kiến thức chuyên môn sâu về khoa học vật liệu và luôn
sáng tạo ra các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của cả Bác sĩ và Bệnh nhân.

HÃY AN TÂM KHI RĂNG SỨ CỦA BẠN
ĐÃ ĐƯỢC BẢO HÀNH

Đăng Nhập Website

Với hàm răng

www.3mlava.com.vn

đẹp tự nhiên,

hãy cười tự tin

kể cả

khi ngủ!

Sử dụng MÃ BẢO HÀNH
để kiểm tra vật liệu
chính hãng 3M.

www.3mlava.com.vn

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Khi nào nên làm răng sứ thẩm mỹ?

5. Sứ Zirconia là loại sứ gì?

Làm răng sứ là giải pháp giúp phục hồi lại giống như răng thật cả về
chức năng cũng như thẩm mỹ.
Bạn nên nghĩ đến giải pháp làm răng sứ khi răng của bạn gặp phải một
trong những vấn đề sau đây:
•
•

Răng bị nhiễm màu nặng
Răng bị vỡ lớn

•
•

Zirconia (ZrO2) là oxit của kim loại Zirconium (Zr). Mang tính chất của một
kim loại như rất cứng, có khả năng chống nứt gẫy và khả năng chống mài
mòn cao… Đồng thời Zirconia lại có màu trắng, có tính thẩm mỹ rất cao của
một phi kim, là một vật liệu lý tưởng cho răng thẩm mỹ.

Răng không thể trám
Bị mất răng mà ko có điều kiện cấy ghép Implant

6. Vì sao nên chọn răng sứ Zirconia?
Vì răng sứ Zirconia có các đặc tính sau:

2. Làm răng sứ có hại gì cho sức khỏe không?
Rất nhiều người lo lắng khi bọc răng sứ sẽ phải mài nhiều răng
sẽ gây ra những tổn thương cho răng thật và cả hàm răng, dẫn đến
ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng thực tế, với công nghệ làm răng
sứ mới Bác sĩ chỉ lấy đi một lớp mỏng trên thân răng, vì vậy sẽ
không gây ảnh hưởng gì đến chân răng.

3. Màu sắc của răng sứ có bị thay đổi theo thời gian không?
Bạn có thể hoàn toàn yên tâm làm răng sứ thẩm mỹ mà không
cần phải lo lắng về các nguy cơ tác động đến răng như: bị ngả
màu, đen viền nướu, răng bị ăn mòn hay oxi hóa.

4. Cách chăm sóc răng miệng sau khi bọc răng sứ?
Bạn chăm sóc răng sứ thẩm mỹ nhẹ nhàng như răng bình thường.
Từ việc đánh răng, dùng chỉ nha khoa, hay cạo vôi răng, cho đến
việc khám răng định kỳ.Muốn răng sứ chắc bền, bạn nên chọn
bàn chải và kem đánh răng phù hợp, vệ sinh răng miệng từ 2 đến
3 lần mỗi ngày, lấy vôi răng định kỳ mỗi 6 tháng 1 lần.

(Răng sứ Lava TM Plus)

Thông tin thêm dành cho bạn:
Tại 3M, chúng tôi cũng xin hân hạnh
giới thiệu dòng sản phẩm kem đặc trị
sâu răng ClinproTM Tooth Crème. Với
thành phần Tri-Canxi Phốt Phát (fTCP)
độc quyền của 3M, Clinpro Tooth Crème
là một giải pháp chuyên nghiệp cung cấp
đầy đủ Fluor và khoáng chất, giúp phục
hồi tổn thương sâu răng sớm, làm cứng
chắc men răng và phòng ngừa sâu răng
hiệu quả.

• Độ chính xác cao:
Do thuộc tính của zirconia rất cứng chắc và nhiệt độ nóng chảy rất cao,
nên răng sứ zirconia được sản xuất theo công nghệ CAD/CAM (một kỹ
thuật thiết kế & sản xuất với sự trợ giúp của máy vi tính), cho độ chính
xác rất cao.

(Bảng màu răng sứ Lava TM Plus)

(Răng sứ Lava TM Plus)

• Tính thẩm mỹ cao:
Sườn zirconia trong nha khoa có nhiều loại màu sắc khác nhau, từ trắng
trong đến vàng sậm, đáp ứng được nhu cầu màu sắc đa dạng, do vậy
răng sứ zirconia có tính thẩm mỹ cao, tạo được màu sắc hài hòa như
răng thậtNgoài ra, với đặc điểm trơ hóa học và màu sắc đẹp, răng sứ
zirconia không gây đen viền lợi và không tạo cảm giác “giả” ở vùng cổ
răng như răng sứ kim loại.

• Độ bền vật liệu cao:
Do có độ bền với lực uốn cong rất cao (>1100 Mpa), vật liệu Zirconia
có khả năng đề kháng với sự lan truyền nứt gãy. Với đặc tính này, Răng
sứ Zirconia là vật liệu toàn sứ có độ tin cậy cao hơn so với các vật liệu
toàn sứ hiện nay..

MỘT SỐ CA LÂM SÀNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI RĂNG SỨ LAVATM PLUS:
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Thương hiệu uy tín toàn cầu
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Plus
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Răng sứ thẩm mỹ LavaTM Plus với thẩm mỹ tối ưu, độ cứng tối đa
chính là giải pháp hoàn hảo mang đến vẻ đẹp tự nhiên cho bạn!

