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EnamEl plUS Hri bio FUnction UtántÖltŐ
“bio Function” moláris zománc  bF1
alacsony fényesség                                                     5 g

EnamEl plUS Hri bio FUnction UtántÖltŐ
“bio Function” moláris zománc bF2
közepes fényesség                                                       5 g

EnamEl plUS Hri bio FUnction UtántÖltŐ
“bio Function” moláris zománc bF1
magas fényesség                                                          5 g
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EnamEl plUS Hri bio FUnction kéSzlEt
tartalmaz 3 tubus 2,5 g:
bF1, bF2, bF3cr

3F
b

>   nagyfokú biokompatibilitás
      nem tartalmaz sem comonomereket 
      sem bis-gma-t.
      nincs benne szabad nanopartikula

>   a természetes zománccal megegyező abrázió

>   mechanikai és funkcionális jellemzői megegyeznek

      az arannyal

>  könnyű kezelhetőség és ideális polírozhatóság

>   Egyaránt alkalmas direkt és indirekt felhasználásra

>  röntgenárnyékot ad  

>   Fluoridot tartalmaz
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Ena Flow SEalant bio
természetes fog és kompozit restauráció széleinek
lezárásához
>   Fluoreszcens, így UV fényben a lezárás jól 
      ellenőrízhető 
>   Jó kopási rezisztencia
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bio kompatibiliS kompozit      EgyEdülálló tUlaJdonSágokkal

Vicker keménység: 685 mpa
Hajlító szilárdság: 150 mpa
Elaszticitási modulus: 11.600 mpa
nyomószilárdság: 460 mpa

Fizikai JEllEmzŐk A teljes biokompatibliitás biztosítja a
harmóniát az emberi test szöveteivel,

behelyezés után sem bocsátva toxikus anyagot
a szervezetve. A nagy stabilitású rezin matrix,

amely nem tartalmaz bis-gma-t és szabad
nanopartikulát, garantálja, hogy a rágás
során sem szabadulnak fel olyan anyagok,

amelyek a szervezetbe kerülve ár-
talmasak lennének.

Az egyetlen kompozit zo-
mánc, amely ideális molárisokhoz,

ugyanis mechanikai és funkcionális
tulajdonságait tekintve megegyezik az
arannyal (gold type iV) és a

természetes zománccal, így hosszú
időn át alkalmas az okkluzális

egyensúly fenntartására.

el
őt
te

A befejezett eset felül indirekt technikával,
alul direkt tömésekkel 

Utána

Kavitás alakítás és az indirekt kompozit felépítések A klinikai eset Dr. Lorenzo Vanini munkája

• az Udma a tcddmdma tartalmú új innovatív
formula bis-gma mentes, így nem áll
fenn a fenn a veszél, hogy bis-Fenol a
(bna), amely mint ösztrogén kompetitív
inhibitor, egészségkárosító lehet

• olyan méretű aggregált nanopartikulákat
tartalmaz, amelyek nem tudnak átjutni
a sejtmembránon, mint a szabad részecskék,
melyek egészségre ártalmas hatását a tu-
dósok felvetették és vizsgálják

az összes fogászati anyag közül az arany a
legkedvezőbb fog számára. a bio Function
zománc egyesíti az arany kiválói mechanikai
tulajdonságait a kompozitok esztétikumával.
mindezek mellett még az innovativ organikus
és inorganikus összetevőinek köszönhetően
könnyen kezelhető és biokompatibilis.

• kompozit zománc rendszer, amellyel
mikro-invazív módon megteremthetjük,
visszaállíthatjuk. az egyensúlyt ezzel
restaurálva a fogat a neuromuskuláris
rendszer harmóniáját respektálva.

• az abrázió mértéke megfelel a termé-
szetes fog kopásának. ideális moláris
régióban használni direkt és indirekt
esetekben, különösen kiterjedt reha-
bilitációnál.

A fizikai adatok 4 mm vastag anyagban értendő, amelyet
min. 1000mm/W LED lámpával polimerizáltak

A kiindulási állapot  

50x SEM nézet
Az Enamel Plus HRi Bio Function kopása megegyező az arannyal,

ennek megfelelően a természetes zománc kopásával.

50x SEM nézet
Az Enamel Plus Hri Bio Funktion kopási felszine is megegyező.

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

rEm nézEt
EnamEl plUS Hri bio FUnction

Szemcsenagyság  5nm-3µm 

radio-opacitáS: 
alUminiUmmal ÖSSzEHaSonlítVa  (1 mm) 

120.000 ciklus után két-axisú rágó szimulátorban vizsgálva (willitec,
münchen, németország)
(chieti Egyetem prof. camillo d’arcangelo)

kopáSi mintázat

arany Enamel plus Hri bio Function

biokompatibilitáS FUnctional

Az új konzisztencia könnyű
kezelhetőséget biztosít különbözőn
szobahőmérséklet esetén is. Nem

tapad a műszerhez, könnyen kezelhető,
a kialakított formát megtartja.

kÖ
nnyű kEzElHEtŐSég

A hosszantartó jól polírozottság az
aggregált bárium szilikát üveg (0,3

micron) szemcséknek köszönhetően
könnyen elérhető. 
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250%180 % 100 %

Enamel HRi
Bio Function

Composite E. Aluminium
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