
Più di quindici anni fa, insieme al Dr. lorenzo Vanini abbiamo rivo-
luzionato l’estetica dei compositi con l’introduzione sul mercato di
Enamel Plus HFo e la tecnica di stratificazione secondo le 5 dimen-
sioni del colore. Cinque anni fa abbiamo rivoluzionato le qualità
ottiche del composito introducendo Enamel Plus HRi, l’unico com-
posito con indice di rifrazione uguale a quello dello smalto naturale.
Dopo aver migliorato così radicalmente l’estetica oggi vogliamo ri-
voluzionare anche le caratteristiche funzionali dei compositi con
l’introduzione di Enamel Plus HRi Function l’unico composito "o
meglio" l’unico materiale da restauro con un coefficiente di abra-
sione e di usura molto simile allo smalto naturale, che si avvicina
alla prestazione dell'oro. Per le sue caratteristiche di abrasione
questo composito, pensato per restauri nei settori latero-posteriori,
diretti,  indiretti e per rivestire i metalli delle corone, è diverso da
tutti gli altri materiali compositi e ceramici perché è l’unico che ga-
rantisce il mantenimento della stabilità            occlusale del paziente.
E’ il materiale ideale per la     riabilitazione nei settori latero-poste-
riori di tutti i         pazienti, è particolarmente indicato nei pazienti
parafunzionali o che hanno problemi di usura dentale o serramento.
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odmieniliśmy oblicze estetyki 
kompozytowej

TERaZ …
zmieniamy terapię okluzyjną

®

Przez lata całkowicie odmieniliśmy
oblicze estetyki kompozytowej wprowadzając
najpierw Enamel Plus HFo, opracowany 
we współpracy z Prof. lorenzo Vaninim, 
a następnie Enamel Plus HRi, jedyny 
kompozyt, który posiada indeks rozproszenia
światła, jak szkliwo naturalne. Teraz mamy 
zaszczyt przedstawić Państwu 

Enamel Plus HRi Function

pierwszy i jedyny materiał
kompozytowy, który posiada
mechaniczne i  funkc yjne
w ł a ś c i wo ś c i i d e n t yc z n e 
z reprezentowanymi przez
złoto i najbliższymi szkliwu
naturalnemu. 

EnaMEl Plus HRi FunCTion TRial kiT
Zawiera 6 strzykawek po 2,5 g
4 dentyny: uD1, uD2, uD3, uD4
1 uniwersalne szkliwo uE2
1 “Funkcyjne” szkliwo EF3CH

R6
FC

EnaMEl Plus HRi FunCTion kiT 
Zawiera 3 strzykawki po 2,5 g 
3 “Funkcyjne” szkliwa: EF1, EF2, EF3CR

3F
C

EnaMEl Plus HRi FunCTion TRial kiT
Zawiera 36 tipsów (6 tipsów x 6 odcieni)
4 dentyny: uD1, uD2, uD3, uD4
1 uniwersalne szkliwo uE2
1 “Funkcyjne” szkliwo F3CH

R6
FC

T

EnaMEl Plus HRi FunCTion kiT
Zawiera 18 tipsów (6 tipsów x 3 odcienie) 
3 “Funkcyjne” szkliwa EF1, EF2, EF3

CR
3F
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obecnie wszystkie materiały kompozytowe mają porównywalne
i  bardzo dobre właściwości estetyczne, niewiele wiemy jednak 
o ich walorach mechaniczno-funkcyjnych, a przede wszystkim 
o relacji i wpływie na zachowanie okluzji. 

wybór właściwego materiału, jest kluczem do osiągnięcia długo-
terminowych rezultatów, zbliżonych do naturalnego szkliwa
zarówno pod względem estetyki, a przede wszystkim funkcji
i okluzji.

Po przeprowadzeniu 120 000 cykli symulacyjnych 
(uniwersytet w Cheti – Prof. Camillo D`arcangelo)

* Kompozyt referencyjny, wybrany z grupy przetestowanych materiałów, jako 
reprezentujący najlepsze parametry 

** Urządzenie polimeryzacyjne dla techników dentystycznych; 
polimeryzacja z zastosowaniem temperatury (70/80 °C)

PoZioM sTaRCia

naturalne szkliwo

Złoto

Enamel plus HRi Function

kompozyt  „F”

kompozyt  „E”

właśCiwośCi FiZyCZnE
Twardość wg Vickers`a 760 MPa
odporność na zginanie 150 MPa
Moduł elastyczności 11.500 MPa
odporność na zgniatanie 460 MPa

ENAMEL HRi®

Function
plusENAMEL HRi®

Function
plus

Enamel Function – system kompozytowy do odtwarzania
funkcji zębów w mikro-inwazyjny sposób, respektujący
system nerwowo-mięśniowy pacjenta przy jednoczesnym
zachowaniu znakomitej estetyki. Materiał podlega
niskiej abrazji podobnie, jak w szkliwie naturalnym.
idealny do uzupełnień w odcinku bocznym, zarówno
metodą bezpośrednią w jamie ustnej pacjenta, jak
i pośrednią, zwłaszcza do rehabilitacji protetycznych. 

analiZa 
PoRównawCZa sTaRCia
University of Chieti - Prof. Camillo D’Arcangelo

Odbudowa wykonana metodą bezpośrednią w gabinecie. Idealna integracja
anatomiczna i kolorystyczna. 

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁY MATERIAŁ NA RYNKU

Przypadek z wykorzystaniem adhezyjnie osadzanych prac typu "overlay" i korony
wykonanych z materiału  Enamel Function oraz korony złoto plus   Enamel Function
na implancie. Wszystkie prace zostały wykonane i osadzone z uwzględnieniem
nowych  warunków wertykalnych i okluzyjnych, wykonano wax-up diagnostyczny
oraz zweryfikowano poprzez  rejestrację zwarcia oraz MRI (rezonans magnetyczny).   

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION W GABINECIE

ENAMEL PLUS HRI FUNCTION W LABORATORIUM

ENAMEL HRI FUNCTION = SZKLIWO NATURALNE = NATURALNE STARCIE & ESTETYKA = UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI

Analiza porównawcza ukazująca 
znakomitą odporność 
na ścieranie materiału

Enamel Plus HRi Function,
utwardzonego zarówno lampą 

polimeryzacyjną, jak 
i w urządzeniu Laborlux.

ZAWSZE W CIĄGŁEJ 
EWOLUCJI, OFERUJEMY NOWE

ROZWIĄZANIA, 
WYZNACZAMY KIERUNKI

W XXI WIEKU.

Głębokość
starcia 
(mm)

utrata
objętości  

(mm3)

starcie 
antagonisty

(mm)

Enamel plus HRi uE2 
utwardzany lampą dentystyczną

0.485
(0.064)c

1.452
(0.245)d

0.010
(0.007)

kompozyt "F" (szkliwo) 
utwardzany lampą dentystyczną

0.464
(0.069)c

0.972
(0.247)b,c,d

0.004
(0.002)

Enamel plus HRi Function EF3 
utwardzany lampą dentystyczną

0.335
(0.069)b

0.529
(0.139)a,b,c

0.006
(0.001)

Enamel plus HRi uE2 
utwardzany w urządzeniu Laborlux **

0.463
(0.063)c

1.016
(0.198)c,d

0.015
(0.013)

Composite F* (smalto)
utwardzany w urządzeniu Laborlux**

0.459
(0.068)c

1.017
(0.239)c,d

0.016
(0.017)

Enamel plus HRi Function EF3 
utwardzany w urządzeniu Laborlux**

0.276
(0.058)a,b

0.464
(0.191)a,b

0.016
(0.003)

Pressed Ceramic 0.303
(0.065)a,b

0.531
(0.143)a,b,c

0.002
(0.002)

Złoto typ iii 0.219
(0.060)a

0.328
(0.140)a

0.004
(0.005)

ludzkie szkliwo 0.216
(0.070)a

0.404
(0.200)a

0.013
(0.004)

Po przeprowadzeniu 120 000 cykli 
symulujących żucie vs Zirconia
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