
  MAJOR AF LINK  
 

 

MAJOR AF LINE je fazetovací systém vytvořený z linie kompozitních 

vícevrstvých fazet a umělý chrup doplňuje o škálu lehce tvrdnoucích 

materiálů navržených specificky pro dosažení přirozeného vzhledu při 

obnovení implantované protézy. 

 
MAJOR AF LINK může být použit pro širokou škálu zubních ošetření, a to jak 

zubaři na vlastní klinice, tak i techniky v laboratořích. 

 
Vícevrstvé zuby a fazety z kompozitních materiálů byly vyvinuty proto, aby 

propojily přirozený vzhled s funkčními koncepty. Mohou být použity v 

kombinaci s řadou cementů MAJOR AF, přilnavými činidly, lehce tvrdnoucími 

kompozitními materiály a materiály z akrylové pryskyřice pro estetickou 

obnovu implantátů. 

 
Celá řada MAJOR AF byla navržena tak, aby poskytovala optimální 

kompatibilitu materiálů při současném dosažení vynikajících výsledků díky 

široké škále dostupných odstínů. 

 
Řadu MAJOR AF lze použít v několika různých typech fazetování a 

estetických výplní na implantované protéze, například: 

 
• Estetické diagnostické zkoušky 

• Kónické a teleskopické korunky 

• Výplně podporované implantáty 

• Trvalé a dočasné korunky a můstky 

• Okluzní fazety 

• Kombinovaná protéza 

• Dočasná a totální protéza 

ÚSPORY ČASU A NÁKLADŮ 

MAJOR AF LINK umožňuje stomatologům realizaci implantovaných protéz 

velmi snadným a rychlým způsobem a díky kompozitním fazetám jako 

dočasným estetickým výplním dosahovat větší úspory času a nákladů. Tímto 

způsobem mohou pacienti okamžitě vyhodnotit konečné výsledky trvalého 

implantátu, který má být proveden v laboratoři později, za použití stejných 

vybraných fazet. 

 
OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY S 

KOMBINOVANOU PROSTÉZOU 

Použití MAJOR AF LINK k vytvoření kombinované protézy spolu s umělými 

zuby MAJOR PLUS COMP umožňuje optimální výsledky z hlediska jednotnosti 

odstínů a okluzní funkčnosti. Umělé zuby MAJOR PLUS COMP byly vyvinuty 

společně s fazetovým obložením, aby se získala řada odstínů a odlitků, které 

odpovídají MAJOR AF COMP LINE. 

 
VÝPLNĚ A ESTETICKÉ VLASTNOSTI 

Kompozity MAJOR AF vytvrzované světlem pro stratifikace a estetické výplně 

mohou být přímo nanášeny na fazety pomocí pojiv MAJOR AF LINK. Tyto 

kompozity byly vyvinuty pro zajištění stabilní a trvanlivé přilnavosti. 

Kompozity MAJOR AF vytvrzované světlem a akrylové pryskyřice umožňují 

realizaci téměř nekonečné kombinace vlastností při dosažení vynikajících 

estetických a funkčních výsledků. 

 
HLAVNÍ VLASTNOSTI 

Okamžitě viditelný estetický výsledek  

Adaptabilita na všechny typy protetických 

implantátů  

Lze použít s kompozitními materiály nebo 

akrylovými pryskyřicemi  

Široká škála estetických vlastností 
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Trojrozměrný návrh morfologie a stratifikace fazet. 

 

 

MAJOR AF COMP 
FAZETOVÉ ZUBY 
ZUBY MAJOR PLUS COMP 

Fazetové obložení MAJOR AF COMP a zuby MAJOR PLUS vyrábí v Itálii firma 

MAJOR. Jedna z předních evropských stomatologických společností MAJOR 

vyrábí zuby z kompozitních materiálů více než třicet let. Použití 

nejmodernějších výrobních metod poskytuje výjimečnou kvalitu a 

spolehlivost materiálů MAJOR AF COMP. 

 
Fazetové obložení MAJOR AF COMP a zuby MAJOR PLUS COMP umožňují 

každému zubnímu lékaři výrazně snížit potřebu dalších selektivních úprav. 

 
MORFOLOGIE 

Široká škála předních a zadních forem umožňuje optimální použití fazet v 

kombinaci s produkty MAJOR AF LINK při jakémkoli typu estetické 

rekonstrukce prováděné stomatology nebo zubními techniky. Dýhované 

obložení MAJOR AF COMP a MAJOR PLUS pro zadní zuby jsou dostupné ve 

škále ANATOMICKÝCH, TECHNICKÝCH a WFA (WIDE FUNCTIONAL AREA) 

odlitků. 

Vysoce ANATOMICKÉ odlitky přinášejí důraznější naklonění hrbolků 25°. 

Specifická morfologie anatomických odlitků poskytuje permanentní okluzní 

kontakty s následným snížením bočního tahu a zvýšení stability protézy. 

Přirozený vzhled chrupu, charakterizovaný hlubokými rýhami, umožňuje 

lepší skus a dává protéze vyšší mimetickou hodnotu. 

TECHNICKÉ odlitky jsou navrženy s vyváženou rovinou skusu, která dodržuje 

specifická pravidla geometrie. Chrup má kuspidaci s geometrickým 

náklonem až do 20° a ploché kluzné roviny. Tento typ designu zajišťuje 

snadné a funkční spojení. 

Formy WFA byly vyvinuty ve spolupráci s prof. Giuliem Pretim a protetickým 

oddělením stomatologické fakulty univerzity v Turíně a dodržují montážní 

filozofii v oboustranně vyváženém skusu dle prof. Gerbera: jamka prvního 

spodního moláru představuje velkou funkční oblast asi 2 mm, což zaručuje 

bezchybný skus. 
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Stratifikace s kompozitní sklovinou a vnitřními vrstvami z akrylové pryskyřice. 

 

 

MAJOR AF COMP 
FAZETOVÉ ZUBY 
ZUBY MAJOR PLUS COMP 

MATERIÁLY A STRATIFIKACE 

Fazetové obložení MAJOR AF COMP a zuby MAJOR PLUS COMP se vyrábí 

metodou více vrstev. Realizace vnější vrstvy vysoce kvalitním kompozitním 

materiálem poskytuje optimální odolnost proti oděru. Tímto způsobem je 

pacientům poskytována vysoká ochrana protézy během žvýkání a vyšší 

rozměrová stabilita. 

Vnitřní vrstvy jsou zhotoveny z akrylové pryskyřice, aby bylo zajištěno 

dokonalé přilnutí k ostatním materiálům pomocí vhodných pojiv. 

 

HLAVNÍ VLASTNOSTI 

• Mají větší odolnost proti oděru než chrup z akrylové pryskyřice 

• Nižší náklady než u porcelánového chrupu 

• Zlepšuje kompatibilitu s protějším zubem (srovnatelné s porcelánovým chrupem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VZORNÍK ODSTÍNŮ 

TABULKA 
KOMBINACÍ ODSTÍNŮ 

 



  MAJOR AF LINK  
PROTOKOL 

 

PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA KOVOVÉ 
KONSTRUKCE 

• Otryskejte kovovou konstrukci 120µm oxidem hlinitým při tlaku 2-3 bary. 

• Odpařením odstraňte veškerý zbytkový materiál z povrchu konstrukce. 

Naneste MAJOR AF LINK C METAL PRIMER (ref.č. B4551) s 

minimální tloušťkou vrstvy a nechte produkt zaschnout na vzduchu po dobu 

nejméně 2 minut. 

• Naneste tenkou a homogenní vrstvu MAJOR AF LINK C PASTE 

OPAQUER (ref.č. B4521) na horní oblast konstrukce, kde má být zub 

upevněn. 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Naneste druhou tenkou vrstvu Paste Opaquer. Dávejte pozor, aby 

nevznikly oblasti stagnace. 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• V případě potřeby naneste více vrstev podle výše uvedeného postupu. 

 

PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA SKLOLAMINÁTOVÉ 

KONSTRUKCE 

• Otryskejte sklolaminátovou konstrukci 120µm oxidem hlinitým, tlaku 2-3 
bary. 

• Odpařením odstraňte veškerý zbytkový materiál. 

• Aktivujte povrch vrstvou monomeru MAJOR AF LINK D LIQUID 

(ref.č. B4530). 

• Před upevněním zubů nechte produkt zaschnout na vzduchu nebo jej 

vysušte stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. 

• Není nutné používat Metal Primer a Opaquer. 

 

PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA KARBONOVÉ 

KONSTRUKCE 
• Otryskejte karbonovou konstrukci 120µm oxidem hlinitým, tlaku 2-3 bary. 

• Vyčistěte etylalkoholem a stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. 

• Ke spojení uhlíkových vláken s kompozitem použijte univerzální lepidlo. 

• Naneste jej na celý povrch konstrukce. 

• Naneste MAJOR AF LINK C PASTE OPAQUER (ref.č. B4521) na 

horní část konstrukce, kde má být zub upevněn. 

• Položte produkt dobře. 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Naneste druhou tenkou vrstvu Paste Opaquer. Dávejte pozor, aby 

nevznikly oblasti stagnace. 

• Lehká polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• V případě potřeby, naneste více vrstev podle daného postupu. 

• Není nutné používat Metal Primer. 

 
PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE 
PEEK (POLYÉTER-ÉTER-KETON) 

• Postupujte podle pokynů poskytnutých výrobcem až do dokončení 

zakalení konstrukce. 

 
UMÍSTĚNÍ CHRUPU Z ESTETICKÝCH FAZET 

DO KONSTRUKCE 

(platí pro jakýkoli typ konstrukce) 

• Otryskejte vnitřní oblast a cervikální vestibulární oblast MAJOR AF COMP 

(ref.č. T611-T6112) 120µm oxidem hlinitým při tlaku 2 až 3 bary. 

• Odpařováním vyčistěte. 

• Umístěte fazetu do předem vytvořeného silikonového klíče. 

• Aktivujte vnitřní část fazety pomocí monomeru MAJOR AF LINK D 

LIQUID (ref.č. B4530). 

• Míchejte MAJOR AF LINK D POWDER a MAJOR AF LINK D 

LIQUID po dobu 30 sekund (poměr: 1,85 g prášku s 1 ml kapaliny; 

empiricky, 2,5 dílu prášku na 1 díl kapaliny). 

• Nalijte směs do stříkačky a naneste pryskyřici na vnitřní část fazety, která 

je správně umístěna v silikonovém klíči, také ji aplikujte na odpovídající 

oblast konstrukce, kde má zub být upevněn (KAPALINA AF LINK D). 

• Umístěte silikonový klíč na model, polymerizujte pomocí tlakové nádoby 

při 45 °C po dobu 15 minut při tlaku 2 bary. 

• Vyjměte silikonový klíč z modelu a odstraňte přebytečný materiál. 

 

MODELOVÁNÍ ZUBU POMOCÍ KOMPOZITU 

MAJOR AF LINK C 

• Naneste tenkou vrstvu MAJOR AF LINK C BONDING (ref.č. B4553) 

pro aktivaci palatálního povrchu dýhovaného chrupu a povrchu konstrukce 

určené k úpravě. 

• Světelná polymerace po dobu 90 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Modelujte palatální anatomii dýhovaného zubu pomocí MAJOR AF 

LINK C DENTINE FLOW (ref.č. B4511). 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Vyplňte incizní/palatální oblast zubu pomocí MAJOR AF LINK C 

INCISAL CLEAR (ref.č. B4520). 

• Lehká polymerace jako dříve. 

• Po vytvoření je vhodné provést cyklus konečné polymerace. 

• Polymerace se provádí po dobu 10 minut vlnovou délkou 310-500 nm. 

Poznámka: Během vrstvení hmot vytváří polymerace na povrchu tenkou 

disperzní vrstvu, která nesmí být odstraněna. Pokud bude odstraněna, znovu 

aplikujte pojivo Major AF Link C a vytvrzovací světlo podle daného postupu. 

 
 

MODELOVÁNÍ ZUBU S PRYSKYŘICÍ MAJOR 
AF LINK D 

• Aktivujte povrch určený k ošetření přípravkem MAJOR AF LINK D LIQUID. 

• Míchejte MAJOR AF LINK D POWDER a MAJOR AF LINK D 

LIQUID po dobu 30 sekund (poměr: 1,85 g prášku s 1 ml kapaliny; 

empiricky: 



 

2,5 dílu prášku na 1 díl kapaliny) a naneste vrstvu dentinu špachtlí nebo 

štětcem. Postupujte stejným způsobem jako u MAJOR AF LINK D 

INCISAL ref.č. B4520 až do dokončení palatální anatomie. 

• Polymerizujte v tlakové nádobě při 45 °C po dobu 15 minut při tlaku 2 bary. 

• Běžným postupem proveďte konečnou úpravu a leštění. 

 

MODELOVÁNÍ DÁSNĚ POMOCÍ 

KOMPOZITU MAJOR AF LINK C 

POSTUP PRO KOVOVOU KONSTRUKCI 
NEBO KARBONOVOU KONSTRUKCI NEBO 
KONSTRUKCI PEEK 
 

• Spodní část konstrukce otryskejte 120µm oxidem hlinitým při tlaku 2,3 

baru a odpařením ji očistěte. 

• Naneste tenkou a homogenní vrstvu MAJOR AF LINK C 

BONDOPAQUER růžové barvy (ref.č. B4552). 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Aplikujte druhou tenkou vrstvu a dbejte na to, abyste nevytvořili žádnou 
stagnační plochu. 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• V případě potřeby naneste více vrstev. 

• Modelujte gingivální anatomii pomocí MAJOR AF LINK C GENGIVE 

PASTE 

(ref.č. B4564P) a/nebo MAJOR AF LINK C GENGIVE FLOW (ref.č. 
B4564F). 

• Aplikujte světelnou polymeraci po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-
500 nm. 

• Během vrstvení hmot vytváří polymerace na povrchu tenkou disperzní 

vrstvu, která nesmí být odstraněna. Pokud bude odstraněna, znovu aplikujte 

pojivo a vytvrzovací světlo podle daného postupu. 

• Po vytvoření je vhodné provést cyklus konečné polymerace. Polymerace 

se provádí po dobu 10 minut vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Odstraňte disperzní vrstvu na povrchu etylalkoholem a vatou, vyleštěte 

podle běžného postupu. 

 

POSTUP PRO SKLOLAMINÁTOVOU 
KONSTRUKCI 

• Spodní část sklolaminátové konstrukce otryskejte 120µm oxidem hlinitým 

při tlaku 2-3 baru a odpařením ji očistěte. 

• Naneste tenkou vrstvu MAJOR AF LINK C BONDING (ref.č. B4553). 

• Aplikujte světelnou polymeraci po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-
500 nm. 

• Modelujte gingivální anatomii pomocí MAJOR AF LINK C GENGIVE 
PASTE a/nebo MAJOR AF LINK C GENGIVE FLOW. 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Během vrstvení hmot vytváří polymerace na povrchu tenkou disperzní 

vrstvu, která nesmí být odstraněna. Pokud bude odstraněna, znovu aplikujte 

pojivo a vytvrzovací světlo podle daného postupu. 

• Po vytvoření je vhodné provést cyklus konečné polymerace. 

• Polymerace se provádí po dobu 10 minut vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Odstraňte disperzní vrstvu na povrchu etylalkoholem a vatou, vyleštěte 

podle běžného postupu. 

 

MODELOVÁNÍ DÁSNĚ POMOCÍ PRYSKYŘICE 
NA PROTÉZY 

POSTUP PRO KOVOVOU 
KONSTRUKCI  – KARBONOVOU 
KONSTRUKCI A KONSTRUKCI PEEK 

• Spodní část konstrukce otryskejte 120µm oxidem hlinitým, tlak 2-3 bary. 

• Odpařováním vyčistěte. 

• Naneste tenkou a homogenní vrstvu MAJOR AF LINK C 

BONDOPAQUER růžové barvy (ref.č. B4552). 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Aplikujte druhou tenkou vrstvu přípravku Bondopquer Pink a dbejte na to, 

abyste nevytvořili žádnou stagnační plochu. 

• Světelná polymerace po dobu 180 sekund s vlnovou délkou 310-500 nm. 

• Aktivujte monomerem: cervikální oblast zubu a povrch předchozí 

polymerované pryskyřice, který přijde do styku s gingivální pryskyřicí. 

• V hmoždíři smíchejte prášek a kapalinu pryskyřice pro protézu podle 

pokynů výrobce a pokračujte ve zpracování podle použité metody. 

• Po polymeraci vyjměte silikonový klíč a odstraňte přebytečný materiál. 

• Běžným postupem proveďte konečnou úpravu a leštění. 

 
POSTUP PRO SKLOLAMINÁTOVOU 
KONSTRUKCI 

• Spodní část konstrukce otryskejte 120µm oxidem hlinitým, tlak 2-3 bary. 

• Odpařováním vyčistěte. 

• Aktivujte monomerem: cervikální oblast zubu a povrch předchozí 

polymerované pryskyřice, který přijde do styku s gingivální pryskyřicí. 

• Smíchejte prášek a kapalinu pryskyřice pro protézu podle pokynů výrobce 

a pokračujte ve zpracování podle použité metody. 

• Po polymeraci vyjměte silikonový klíč a odstraňte veškerý přebytečný 

materiál. 

• Běžným postupem proveďte konečnou úpravu a leštění. 



 


