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EnaMEl PlUS HRi bio FUnction UZPilDE
“bio Function” emalja aizmugurējiem zobiem bF1
Zema vērtība                                                                  5 g

EnaMEl PlUS HRi bio FUnction UZPilDE
“bio Function” emalja aizmugurējiem zobiem bF2
Vidēja vērtība                                                                5 g

EnaMEl PlUS HRi bio FUnction UZPilDE
“bio Function” emalja aizmugurējiem zobiem bF3
augsta vērtība                                                              5 g
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EnaMEl PlUS HRi bio FUnction KoMPlEKtS
kas ietver 3 šļirces 2,5 g:
bF1, bF2, bF3cR
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>   izteikti bioloģiski saderīga
      nesatur komonomērus vai bis-GMa
      nesatur brīvās nano daļiņas

>   līdzīgas abrāzijas īpašības kā dabiskajai emaljai 

>   Mehāniskās un funkcionālās īpašības 

      pielīdzināmas zeltam

>  ideāli pulējama un apstrādājama

>   Piemērota tiešajām un netiešajām tehnikām 

>   augsta radiodensitāte

>   Satur fluoru

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

U n i K Ā l Ā S  
Ī Pa Š Ī b a S

J aU n S  
b i o S a D E R Ī G S  Ko M P o Z Ī t S

b i o  F U n c t i o n
Ko M P o Z Ī ta  E M a l J a

S Ā n U  Z o b i E M

Ena Flow SEalant bio
lai izveidotu super adaptīvu kārtu kompozīta 
restaurācijām sānu zobos 
>   Piemīt fluorescentas īpašības, lai labāk kontrolētu
      UV gaismā
>   laba nodilumizturība

BPA
FREED

O
ES

NOT CONTAIN BISP
HE

NO
L-
A

B
IS
-G

MA
FREE VERSIO

N

Ena Flow SEalant bio
Gaismā cietējošs plūstošais kompozīts             2 g
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bioloĢiSKi SaDERĪGS KoMPoZĪtMatERiĀlS                         aR UniKĀlĀM ĪPaŠĪbĀM

cietība: 685 MPa
lieces spēks: 150 MPa
Elastība: 11.600 MPa
Spiedes izturība: 460 MPa

FiZiSKiE Dati Pilnīgi bioloģiski saderīgs, garantē
perfektu integrāciju harmonijā ar cilvēka
ķermeni, neizdala toksiskas vielas. Tam ir

augstas stabilitātes sveķu matrica , nesatur 
Bis-GMA un brīvās nano daļiņas pulverus, kuri

rodas abrāzijas procesā , un kurus var 
absorbēt ķermenis.

Vienīgā kompozītā
emalja, kas ir ideāli piemērota

aizmugurējiem zobiem, ar iii tipa
zeltam un dabiskajai emaljai 
pielīdzināmām mehāniskām un

funkcionālām īpašībām, laika
gaitā saglabājot oklusālo

līdzsvaru. 
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Noslēguma gadījums pēc atjaunošanas ar tiešo tehniku 
apakšējā sektorā un netiešo tehniku augšējā sektorā.

PĒC

Mutes dobuma sagatavošana un kompozītā materiāla netieša restaurācija  Klīniskie gadījumi no Dr. Lorenco Vanini prakses 

• UDMa un tcDDMDMa inovatīvā formula
nesatur bis-GMa (monomērs, kas spēj
atbrīvot bisphenol-a (bPa), organisku
vielu, kas cilvēka organismā iedarbojas
kā estrogēns, izraisot veselības problēmas). 

• tajā ir apkopotas nanodaļiņas, kuras nevar
iekļūt šūnu membrānā, atšķirībā no
nanodaļiņām, kas ietekmē veselību,
joprojām ir diskusiju priekšmets.

no visiem zobārstniecībā izmantotajiem
materiāliem zelts ir vislīdzvērtīgākais
dabiskajai emaljai. bio Function apvieno
sevī zelta mehāniskās īpašības ar mūsdienīgu
restaurācijas sistēmu estētiku, nodrošinot
lielisku apstrādājamību un augstu bioloģisko
saderību, pateicoties inovatīvām organiskām
un neorganiskām sastāvdaļām. 

• Emaljas kompozītā sistēma, kas
paredzēta funkcijas atjaunošanai
mikro-invazīvā veidā, ņemot vērā
nervu un muskuļu sistēmas un
panākot teicamu estētisko integrāciju.  

• Emalja iekrāsojas zemas abrāzijas
ietekmē, kas ir salīdzināma ar dabisko
emalju. ideāli piemērota lietošanai
aizmugurējo zobu labošanā ar tiešo
vai netiešu tehniku un īpaši protēžu
atjaunošanā. 

Fiziskie parametri saglabājas līdz 4 mm dziļumam ar
gaismā cietējošu lampu (LED minimālā jauda 1000 mW)

Sākotnējais gadījums pirms atjaunošanas

50x SEM attēli
Enamel plus Bio Function abrāzijas īpašības pielīdzinās zeltam 

un tādējādi ir līdzvērtīgas arī dabīgajai emaljai.

50x SEM attēli
Enamel plus Bio Function virsmas nodilums ir regulārs un vienmērīgs.

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

REM attĒli
EnaMEl PlUS HRi bio FUnction

Daļiņu lielums 5nm-3µm 

RaDioDEnSitĀtE: SalĪDZinĀJUMĀ aR 
alUMĪniJU (1 mm) 

pēc 120.000 cikliem div-ķermeņu nodiluma pārbaudē divpusējās ass
košļāšanas stimulatorā (willytec, Munich, Germany)
(Kjeti Universitāte - Prof. Kamillo Darkangelo (camillo D’arcangelo)

noDilUMa ViRSMaS

Zelts Enamel plus HRi bio Function

bi
oloĢiSKi SaDERĪGS

FUnKcionĀlS

Jaunā struktūra
nodrošina ideālu apstrādājamību

un garantē optimālas modelēšanas
īpašības pat pie atšķirīgām telpas tem-

peratūrām. Kompozītais materiāls
nepielīp pie instrumenta, ar to ir
viegli manipulēt un tas saglabā

piešķirto formu. 
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aPStRĀDĀJaMĪbaFormula, kas satur 
īpaši smalku bārija silikāta stiklu

(0,3 μ), nodrošina izcilas 
pulēšanas īpašības 

un ilgstošu spīduma 
noturību. 
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Enamel HRi
Bio Function

Kompozītā E. Alumīnijs
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