
naUJas biOsUDeRinaMas KOMPOziTas
be bis-GMa

enaMeL PLUs HRi biO FUnCTiOn eMaLis
CHRbF1               bF1 emalis (mažo šviesumo)            5 g
CHRbF2               bF2 emalis (vidutinio šviesumo)    5 g
CHRbF3               bF3 emalis (didelio šviesumo)         5 g

enaMeL PLUs HRi biO FUnCTiOn DenTinas
CHRbD0          Dentinas bD0                                   5 g
CHRbD0,5       Dentinas bD0,5                                5 g
CHRbD1          Dentinas bD1 (a1)                          5 g
CHRbD2          Dentinas bD2 (a2)                          5 g
CHRbD3          Dentinas bD3 (a3)                          5 g
CHRbD3,5       Dentinas bD3,5 (a3,5)                  5 g
CHRbD4          Dentinas bD4 (a4)                          5 g
CHRbD5          Dentinas bD5                                    5 g
CHRbD6          Dentinas bD6                                    5 g
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3 aTsPaLViai PO 2,5 g
3 bio Function emalis: bF1, bF2, bF3

enaMeL PLUs HRi biO FUnCTiOn DenTinų iR eMaLių RinKinys, 
12 aTsPaLVių PO 5 g
3 bio Function emalis: bF1, bF2, bF3
9 bio Function Dentinas: bD0, bD0,5, bD1(a1), bD2(a2), 
bD3(a3), bD3,5 (a3,5), bD4(a4), bD5, bD6

enaMeL PLUs HRi biO FUnCTiOn Mini RinKinys, 
3 aTsPaLViai PO 2,5 g
2 bio Function Dentinas: bD2, bD3
1 bio Function emalis: bF2 CH
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biO FUnCTiOn suderina atsparumo nusidėvėjimui panašaus į natūralų emalį ir auksą savybes su moderniausių restauravimo sistemų estetinėmis savybėmis.
Be to, užtikrina puikias modeliavimo savybes ir geresnį biosuderinamumą dėl inovatyvių organinių ir neorganinių komponentų esančių medžiagoje.

50x SEM vaizdai Enamel Plus HRi Bio Function nusidėvėjimas
yra panašus į aukso nusidėvėjimą, taigi ir į natūralaus emalio.

50x SEM vaizdai Enamel Plus HRi Bio Function tolygus paviršiaus
nusidėvėjimas.

po 120.000 ciklų naudojant dviejų kūnų nusidėvėjimo testą dviejų
ašių kramtymo simuliatoriuje (Kjeti universitetas – prof. Camillo
D'arcangelo)

PaViRšiaUs nUsiDėVėJiMas

auksas enamel Plus HRi bio Function

Gylis 
(mm)

Tūris 
(mm3)

natūralus emalis 0.216
(0.070)

0.404
(0.200)

III aukso tipas 0.219
(0.060)

0.328
(0.140)

Kompozitas F* (emalis) 
Šviesa sukietintas su Laborlux**

0.459
(0.068)

1.017
(0.239)

Kompozitas F* (emalis)  
Šviesa sukietintas su odontologine kietinimo įranga

0.464
(0.069)

0.972
(0.247)

enamel Plus HRi bio Function 
Šviesa sukietintas su odontologine kietinimo įranga 

0.252
(0.059)

0.454
(0.057)

enamel Plus HRi bio Function 
Šviesa sukietintas su Laborlux**

0.212
(0.052)

0.375
(0.052)

*standartinis kompozitas pasirinktas kaip geriausiai įvertintas tarp testuotų per
preliminarią fazę  ** kietinimo įranga laboratorijai; kietina šiluma (70°C)

Visiškai biosuderinamas, kad užtikrintų puikią, harmoningą integraciją su
žmogaus organizmu, neišskiriant jokių toksinių medžiagų. Aukšto stabilumo
dervinė matrica. Bis-GMA ir laisvų nanodalelių nebuvimas susidarančiose
nuo trinties dulkėse, kurios galėtų būti absorbuotos į organizmą. REM vaizdai
parodo dalelių grupes, kurios yra didesnės nei 1 mikronas.

DaLeLių DyDis

LyGinaMOJi nUsiDėVėJiMO
anaLizė

Fizikinės savybės, nustatytos iki 4 mm gylio, sukietinus (mini-
malaus galingumo 1000mW) LED šviesos kietinimo prietaisu.

REM vaizdai

MPa

Kietumas pagal Vickers'ą 685 

Atsparumas lenkimui 150 

Elastingumo modulis 11.600 

Atsparumas spaudimui 460 

FiziKinės saVybės

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy 

Tel. (+39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887 970
sales@micerium.it • www.micerium.com
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biOsUDeRinaMas KOMPOziTas
sU UniKaLiOMis saVybėMis

PRieKinių & šOninių
DanTų GRUPėMs UDMA ir TCDDMDMA inovatyvi formulė yra visiškai netoksiška

organizmo ląstelėms ir be Bis-GMA medžiagos, kuri yra organinė
medžiaga pasižyminti estrogeninėmis savybėmis žmogaus
organizme ir sukelianti sveikatos sutrikimus.
Jo sudėtyje yra susijungusios nano dalelės, kurios negali praeiti
pro ląstelės membraną, ne taip, kaip laisvos nanodalelės, kurių
poveikis sveikatai dar vis yra diskusijų objektas.

b i O s U D e R i n a M a s
Vienintelis kompozitinis emalis pasižymintis mechaninėmis
ir funkcinėmis savybėmis panašiomis į III tipo auksą ir į
natūralų emalį, kuris laikui bėgant išlaiko okliuzijos balansą,
atsižvelgiant į neuromuskulinę sistemą ir gaunant puikią
estetinę integraciją. Žemas kompozitinio emalio nusidėvėjimo
laipsnis, kuris yra sulyginamas su natūraliu emaliu.

F U n K C i O n a L U s PUiKUs MODeLiaViMas
Formulė su ypač smulkiai sujungtu bario silikato stiklu
(0,3μ) neprilygstamoms poliravimo savybėms ir aukštam
stiklo atsparumui.

iDeaLiOs POLiRaViMO saVybės

KLiNiKiNė StuDija, atLiKta DR. LoRENzo VaNiNi
tiesioginės dantų restauracijos su dentinu ir emaliu HRi Bio Function

>  aukštas biosuderinamumas, sudėtyje nėra bendrų monomerų, bis-GMa, laisvų radikalų
>  Panašus nusidėvėjimas kaip natūralaus emalio
>  Mechaninės ir funkcinės savybės panašios į aukso
> idealus poliravimas ir modeliavimas
>  Tinka ir tiesioginėms, ir netiesioginėms restauracijų 
     atlikimo technikoms
>  aukštas rentgenokontrastiškumas (250% lyginant su aliuminiu)

Nauja konsistencija leidžia atlikti puikų darbą ir užtikrina
optimalų modeliavimą net ir esant skirtingai kambario
temperatūrai. Kompozitas nelimpa prie instrumento, lengvai
modeliuojamas ir išlaiko duotą formą.
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auksas enamel Plus HRi bio Function

Gylis 
(mm)

Tūris 
(mm3)

natūralus emalis 0.216
(0.070)

0.404
(0.200)

III aukso tipas 0.219
(0.060)

0.328
(0.140)

Kompozitas F* (emalis) 
Šviesa sukietintas su Laborlux**

0.459
(0.068)

1.017
(0.239)

Kompozitas F* (emalis)  
Šviesa sukietintas su odontologine kietinimo įranga

0.464
(0.069)

0.972
(0.247)

enamel Plus HRi bio Function 
Šviesa sukietintas su odontologine kietinimo įranga 

0.252
(0.059)

0.454
(0.057)

enamel Plus HRi bio Function 
Šviesa sukietintas su Laborlux**

0.212
(0.052)

0.375
(0.052)

*standartinis kompozitas pasirinktas kaip geriausiai įvertintas tarp testuotų per
preliminarią fazę  ** kietinimo įranga laboratorijai; kietina šiluma (70°C)

Visiškai biosuderinamas, kad užtikrintų puikią, harmoningą integraciją su
žmogaus organizmu, neišskiriant jokių toksinių medžiagų. Aukšto stabilumo
dervinė matrica. Bis-GMA ir laisvų nanodalelių nebuvimas susidarančiose
nuo trinties dulkėse, kurios galėtų būti absorbuotos į organizmą. REM vaizdai
parodo dalelių grupes, kurios yra didesnės nei 1 mikronas.

DaLeLių DyDis

LyGinaMOJi nUsiDėVėJiMO
anaLizė

Fizikinės savybės, nustatytos iki 4 mm gylio, sukietinus (mini-
malaus galingumo 1000mW) LED šviesos kietinimo prietaisu.

REM vaizdai

MPa

Kietumas pagal Vickers'ą 685 

Atsparumas lenkimui 150 

Elastingumo modulis 11.600 

Atsparumas spaudimui 460 

FiziKinės saVybės

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy 

Tel. (+39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887 970
sales@micerium.it • www.micerium.com
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