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Dentiny
Dentin přirozeného zubu je
charakterizován opacitou a
fluorescencí. Fluorescence je
optický jev, při kterém dentinové
jádro absorbuje světelnou
energii a následně vyzařuje
modrou část jejího spektra. Flu-
orescence je vlastností    denti-
nových hmot tohoto     mod-
erního kompozitního systé-
mu a je nastavena dle     fluores-
cence dentinu přirozeného. Výz-
namně zvyšuje jas-svítivost
(value) kompozitního dentinu
a redukuje metamerismus.
Metamerismus je jev, při
kterém daný objekt  mění svoji
barvu při různé teplotě  a úhlu
dopadajícího světla. V klinické
praxi se projevuje odlišným
vzhledem kompozitní výplně
pod různými typy světla. Barva
přirozeného zubu (střední a
postranní řezáky, špičáky) je
dána vlnovou délkou světla v
oblasti 580 nm. Tato barva
odpovídá barvám A dle vzorníku
Vita®(1). Barvu kompozitní
rekonstrukce určují kromě hmot
dentinových, také hmoty
sklovinné - zejména skloviny základní (generic enamels). Generic enamels poslední generace
jsou jasnější,    “hutnější” a vykazují  translucenci (průsvitnost) velmi blízkou přirozené
sklovině. Nejnovější generace Enamel plus HFO tak pozměňuje své předchozí barvy A dle
Vita a přináší universální dentiny (UD), jejichž zabarvení (chroma) je bližší přirozenému
zubu. Nové dentiny mají vyšší svítivost - jas (value) a lépe kryjí, tím pomáhají redukovat
“skleněný” (šedý) efekt kompozitních rekonstrukcí a umožňují lepší využití sklovinných a
opalescentních odstínů.

Enamel plus HFO: nová generace
Estetické řešení každé klinické situace

Obr. 2. Podélný řez extrahovaným zubem (vlevo) a řez „zubem“ vymodelo-
vaným z Enamel Plus HFO (vpravo). Jasně patrná fluorescence materiálu
Enamel Plus HFO.

Obr. 1. Enamel plus HFO - barevný klíč nové generace
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(1) Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D



Obr. 6. Sklovina G.E.1 
Nízká svítivost u starší pacient

Obr. 7. Sklovina G.E.2
Střední svítivost u dospělý pacient

Obr. 8. Sklovina G.E.3
Vysoká svítivost u dětský pacient

Obr. 3. Starší pacient Obr. 4. Dospělý pacient Obr. 5. Dětský pacient

Skloviny
Sklovina reflektuje (odráží), absorbuje (pohlcuje) a přenáší světlo na dentinové jádro.
Sklovinná prizmata mají vysokou translucenci (průsvitnost), umožňují tedy snadný prů-
chod světla, interprismatická substance a proteinová vrstva naopak vykazují nízkou
translucenci (průsvitnost) a umožňují vnitřní rozptyl světla. 

Stupeň translucence přirozené skloviny je dán její “tloušťkou” a kvalitou mineralizace. Sklov-
ina významně ovlivňuje svítivost - jas (value) zubu. Silná sklovina - typická u dětí, má nízk-
ou translucenci a vysokou svítivost - má vysokou hodnotu (value). Povrch  zubů dětí je navíc
bohatý z hlediska makro - i mikromorfologie. Zuby dospělých jsou již částečně opotřebovány,
jejich povrch významně ztratil původní mikromorfologii, sklovina je slabší a více translucentní
v prorovnání se zuby dětí a madistvých - má střední hodnotu (value). U lidí starších je
mikromorfologie povrchu  prakticky vymizelá, také makromorfologie je změněna a síla
skloviny je výrazně redukována - stupeň hodnoty (value) je nízký.

Těmto třem typům přirozené skloviny odpovídají tři hlavní kompozitní sklovinné hmoty (Gener-
ic enamels - GE). Tyto generic enamels napodobují tři nejčastější klinické situace: sklovinu
starších pacientů o nízké “hodnotě”(low value) - GE 1, dospělých se střední “hodnotou” (medium
value) - GE 2 a sklovinu dětskou - GE 3 s vysokou “hodnotou” (high value). Kombinací těchto
hmot lze neomezeně měnit “svítivost” (value) i translucenci a úspěšně obstát i  v těch nejs-
ložitějších        klinických situacích.

Chování světlem polymerujících sklovinných hmot je zcela opačné od  skloviny přirozené. U
kompozitních materiálů každé nadbytečné zesílení “skloviny” znamená nežádoucí “glass effect”
(efekt skla), kdy dochází k poklesu value (svítivosti) a vzniká šedavé zabarvení rekonstrukce.
Příčinou je odlišný index refrakce (lomu) světla v kompozitní sklovině od indexu refrakce
skloviny  přirozené. Z tohoto  důvodu je nutné  aplikovat vrstvu základní skloviny (generic
enamel) v tloušťce cca 0,3 - 0,4 mm. v porovnání s tloušťkou skloviny přirozené.

3



Opalescentní a intenzivní skloviny
Základní skloviny (generic enamels) neumí samy reprodukovat veškeré formy translucence,
které můžeme pozorovat ve sklovině přirozené. Proto byly vyvinuty tři typy sklovinných
hmot: Generic enamels se střední hodnotou translucence, intensive enamels s nízkou
translucencí a opalescent enamels s vysokou translucencí. Intenzivní bílé a opalescentní
sklovinné hmoty musí být aplikovány vždy přes hmoty dentinové (přes Glass Connector) a
překryty sklovinou základní (generic enamel). Tímto postupem je možno se maximálně  při-
blížit  vzhledu přirozeného zubu.

Opalescence
Translucence, tedy průsvitnost, přímo souvisí s dalším optickým jevem - s opalescencí.
Tento duhovými barvami hrající jev  vzniká průchodem viditelného polychromatického
záření - například slunečního, průsvitným materiálem. Drobné atmosférické prachové
částečky osvětlené sluncem pohlcují, filtrují a vyzařují zpět (všemi směry) záření různé
vlnové délky. Toto rozptýlené záření nám “přináší” modrou barvu oblohy, žlutou barvu
slunce a měsíce a červenou barvu slunečního západu a rozbřesku. Proto byl vyvinut opales-
centní kompozitní materiál, který musí být vysoce translucentní (průsvitný), naplněný velmi
jemnými opákními částečkami, které jsou optimálně, ne příliš hustě koncentrovány uvnitř
organické matrix. Tyto částečky filtrují světlo a napodobují např. typické namodralé zabar-
vení v incizální oblasti zubu - Opalescent Blue Natural (OBN). Tyto opalescence se vysky-
tují v různých typech (mamelon, rozštěpený mamelon,hřebínek,okno,skvrna) a v různých
barvách (zlatavá, modrá, šedá), tak, jak bude popsáno dále. 

Intensive
Intensivní bílé barvy (IM - intensivní mléčná, IW - intensivní bílá) jsou určeny pro další
charakterizaci skloviny (rýh a hrbolků) a jsou aplikovány do vrstvy skloviny základní
(generic enamel). 

Obr. 9. 10. 11. Výměna nevyhovujích komp.rekonstrukcí, nové jsou dobře integrovány, díky sklovinným odstínům IW, OBN a OA

Obr. 12. 13. Intenzivní bílé a opalescentní hmoty incizálně: detaily patrné pod mikroskopem.

1. Základní sklovina
2. Opalescentnĺ sklovina - OBN
3. Glass Connector
4. Dentinové jádro

Mamelonová opalescence
Schéma
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Zabarvení
7 UNIVERSÁLNÍCH DENTINOVÝCH HMOT
UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
Dentinové hmoty Enamel plus HFO mají stejnou fluorescenci jako dentin přirozený. 

Jas
3 ZÁKLADNÍ SKLOVINNÉ HMOTY
G.E.1 (nízký jas) - G.E.2 (střední jas) - G.E.3 (vysoký jas)
Jejich translucence (průsvitnost) a svítivost je přizbůsobena  přirozené sklovině (rozdílné hodnoty
jsou dány věkem pacientů).

Intenzita
2 INTENZIVNÍ (“SILNÉ”) SKLOVINNÉ BÍLÉ HMOTY
I.M. (Intenzivní mléčná - teplá a silná) - I.W. (Intenzivní bílá -“studená” bílá)
Obě jsou určeny k další charakterizaci skloviny.

Opalescentní skloviny
1 UNIVERSÁLNÍ OPALESCENTNÍ SKLOVINA
O.B.N. (opalescentní modrá) 
3 OPALESCENTNÍ SKLOVINY PRO CHARAKTERIZACI VE ZVLÁŠTNÍCH SITUACÍCH
O.W. (bílá), O.A. (amber - zlatavá), O.G.(šedá)
OBN, OG, OA napodobují vnitřní opalescenci skloviny, OA a OW jsou určeny také pro 
charakterizaci typu 1, 2, 3 - viz karta pro výběr barev. 

Charakterizace
6 FLUORESCENTNÍCH “STAINS” (“SKVRN”)
bílá, žlutá, oranžová, hnědá, temně hnědá
Fluorescentní “stainy”, OW, IW, IM a OA se používají k dalším charakterizacím (skvrny a praskliny).
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5 dimenzí barvy zubu
Enamel plus HFO je kompozitní systém tvořený pěti typy hmot (dentinové, základní sklovinné, opales-
centní sklovinné, intensivní sklovinné a intensivní “barvy” - stains  pro reprodukci skvrn). Všech možnos-
tí, které systém nabízí lze dosáhnout technikou anatomické stratifikace (vrstvení), dle Dr. L. Vaniniho.

Obr. 14.



Záznam (registrace) barev

1. BC = Zabarvení
Systém zahrnuje 7 dentinových barev, tedy kromě čtyř základních, obsahuje i tři další
dentinové barvy (UD1, UD2, UD3, UD3,5, UD4, UD5, UD6). Výběr základní barvy je
doporučeno provádět v krčkové event. střední třetině korunky zubu.

2. V = Jas
Týká se skloviny. Jsou určeny tři hodnoty jasu (value), které odpovídají sklovině s nízkou
(1), střední (2) a vysokou (3) hodnotou jasu.Tato čísla jsou  uvedena v kartě pro výběr a
záznam barev a odpovídají barvě šedé (1), studené bílé (2) a mléčné bílé (3). Těmto mož-
nostem odpovídají 3 základní sklovinné kompozitní hmoty: GE1 (1), GE2 (2), GE3 (3). Pro
určení “value” (jasu) je doporučena střední část klinické korunky. 

3. I = Intenzivní bílé 
Podle typů jsou klasifikovány čtyři možnosti, které jsou zobrazeny opět na zmíněné kartě - na
zadní straně. Jde o 2 varianty bílé barvy, patrné ve sklovině přirozených zubů: w je
“studenejší” bílá, zatímco m je teplejší, mléčná bílá. V kompozitním systému tomuto
rozdělení odpovídají sklovinné hmoty IW a IM. Mohou se vyskytovat  na všech plochách
korunky (v krčkové, střední i incizální třetině).

4. O = Opalescence
Opalescentní sklovinné odstíny jsou rovněž rozděleny do pěti  skupin a zakresleny na zadní
straně karty. B - G - A jsou počáteční písmena opalescentních odstínů, které lze vidět na
zubech: B (blue), G (grey), A (amber). V uvedeném kompozitním systému jsou tato
zabarvení označena jako: OBN (blue), OG (grey), OA (amber). Opalescentní odstíny se
vyskytují v incizální třetině zubu (včetně oblastí proximálních).
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Návod pro výběr barvy a záznam do karty
Základní podmínkou očekávaného výsledku je správný
výběr barev a jejich záznam do příslušné karty.
Barevný vzorník Enamel plus HFO je vyroben ze
stejného kompozitního materiálu, jednotlivé “destičky”
vzorníku jsou zhotoveny ve tvaru klínků a umožňuje
tak zhodnocení výsledného barevného zabarvení v
různé síle materiálu.



5. C = Charakterizace
Charakterizace opět dělíme do pěti kategorií (1, 2, 3, 4, 5) - podle “tvarů”, které napodobují a
rovněž je zaznamenáváme  na zadní straně karty. Každé číslo je zapsáno odpovídající barvou:
W - A - Y - B (bílá, zlatavá, žlutá, hnědá). Kompozitní hmoty reprodukující tyto odstíny jsou OW
(“měkká” bílá), IW (“studená” bílá), IM (mléčná bílá), OA (zlatavá), SW (silná bílá), SY (silná
žlutá), SB (silná hnědá). “Tvary” 1 a 3  jsou časté v incizální třetině, 2 charakterizuje střední a
cervikální část, 4 a 5 se vyskytují ve všech  oblastech korunky (cervikální, střední a incizální).

Obr. 15. Výběr barvy ve třech oblastech zubu (cervikální, střední a incizální tře-
tina)

Podélný řez přirozeným
zubem, kde je dobře
patrná proteinová vrstva
mezi sklovinou a dentinem
(vlevo), v porovnání s
řezem  zubu zhotoveného z
Enamel Plus HFO, kde je
stejně patrná “pro-
teinová” vrstva, repro-
dukovaná Glass Connectorem.
Vrstva umožňuje vnitřní
rozptyl světla
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Glass Connector
Glass connector je vysoce tekutý flow kompozit, s vysokou elasticitou, který umožňuje
rozptyl světla stejným způsobem, jako proteinová vrtsva mezi sklovinou a dentinem. Glass
connector lze použít u přímých i nepřímých rekonstrukcí (inlay, onlay, faseta). Měl by být
aplikován jemným štětečkem v tenké vrstvě (méně než 0,1 mm), mezi kompozitní dentin a
sklovinu. Glass connector zvyšuje vnitřní rozptyl světla a tím také  fluorescenci dentinového
jádra, redukuje nežádoucí “skleněný” efekt  a tvoří elastickou vrstvu mezi kompozitní
sklovinou a dentinem a snižuje tak polymerační pnutí. 



Technika anatomické stratifikace (vrstvení) dle Dr. L.Vaniniho
Pro maximální využití možností kompozitního systému Enamel plus HFO je doporučeno
postupovat technikou anatomické stratifikace (vrstvení) dle Dr. Lorenza Vaniniho. Jakékoliv
jiné postupy, které nerespektují anatomii přirozeného zubu, nedokáží plně využít možností
tohoto systému. Prvním krokem je stavba linguální sklovinné stěny, včetně stěn proximálních. 

Stejně se postupuje u stěn
proximálních.

Následně je nanesena tenká vrstva
Glass Connectoru na vnitřní
plochu základní skloviny (generic
enamel).

Následuje vnitřní dentinové jádro
a na závěr sklovina vestibulární:
ke stavbě linguální stěny se
používají základní sklovinné
hmoty (GE1, GE2, GE3).

Pro dosažení přirozené kompozice
barev dentinového jádra je vhodné
kombinovat tři dentinové hmoty.
Začít s nejtmavším odstínem a v
dalších dvou vrstvách použít vždy
hmotu o odstín  světlejší (je-li výběr
barvy UD2, pak vrstvy následují v
pořadí UD4, UD3, UD2).
Ne j sy tě j š í  (UD4)  tvo ř í
vrs tvu nejspodnější.
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V dalším kroku je tato vrstva
překryta barvou střední sytosti
(UD3).

Poslední vrstvou, překrývající
obě předchozí, je odstín
(UD2). Užitím této techniky
lze dosáhnout přirozené
barevné kompozice.

Kompletní dentinové jádro je
následně překryto tenkou vrstvou
Glass Connectoru.

Dále je většinou (dle situace)
vrstvena opalescentní sklovina
(OBN). Nanáší se incizálně mezi
mamelony.

Intenzivní bílá zabarvení (IM,
IW) lze napodobit použitím
dalších sklovinných barev (OA,
OW, IW, IM) a pomocí
“stainů”(“silných” flow barev).

Závěrem je celá  rekonstrukce
překryta základní sklovinou
(generic enamel - GE1, GE2,
GE3).
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Přímá technika
a) Leptání skloviny: 37% gel kyseliny orthofosforečné, doporučená délka aplikace je 30

resp. 60 sekund;
b) Leptání dentinu: 37%gel kyseliny orthofosforečné - doporučený čas leptání: 30 sekund

vitální dentin, 60 sekund sklerotický a devitální dentin. “Total etching” zcela odstraní
smear layer a otevře dentinové tubuly;

c) Odsátí leptacího gelu, oplach a aplikace adheziva nové generace (Ena bond), světelná
polymerace;

d) Má-li být zrekonstruována také linguální stěna,  doporučuje se  zhotovení silikonové
matrice. Po jejím zhotovení (v laboratoři či v ústech pacienta), může lékař začít s
vrstvením (stratifikací) jednotlivých kompozitních hmot;

e) První vrstvou je základní sklovina (generic enamel). Je vhodné ji nanést přímo do sili-
konové matrice a spolu s matricí  na připravený zub. Po kontrole, zda je matrice správně
nasazena, následuje světelná polymerace. Po zpolymerování matrici odstraníme.
(obr.18-19);

Obr. 22.
Dostavěná vestibulární plocha GE3,
charakterizována IM

Obr. 23. 
Hotová rekonstrukce vyleštěná 
systémem Enamel Shiny

Obr. 24. 
Palatinální pohled na rekonstrukci

Obr. 16. 
Fraktura zubu 12 - dětského - IV.tř.

Obr. 19.
Zpolymerizovaná lingualní stěna

Obr. 20.
Dostavěná proximální sklovinná stěna a
aplikace Glass Connectoru

Obr. 21.
Hotové dentinové jádro vč. incizálního
“halo”, s aplikovaným Glass Connectorem

Obr. 18.
Silikonová matrice umístěná v ústech

10

REKONSTRUKCE V PŘEDNÍM ÚSEKU 

Obr. 17. 
Aplikace GE3 přímo do silikonové
matrice



Obr. 25.
Stav před

Obr. 26. 
Preparace kavity

Obr. 28.
Stavba dentinového jádra

Obr. 29.
Použití intenzivních sklovin a  skloviny
základní

Obr. 30.
Kompletní rekonstrukce

f) Dostavba proximálních stěn  základní sklovinou (generic enamel), následuje světelná
polymerace, nanesení tenké vrstvy glass connectoru a jeho polymerace. Glass connector
nenanášet na okraje rekonstrukce (z důvodu nežádoucí “bílé linie”, obr. 20);

g) Následuje dostavba dentinového  jádra. V této fázi je nutné dodržet postupnou desatu-
raci barev od krčku - incizálně a z patra - vestibulárně. Je-li vybranou barvou UD2, zač-
něme rekonstrukci s UD4 - cervikálně, následuje  UD3, která končí poněkud incizálně-
ji, cca na rozhraní střední a incizální třetiny, poslední je vrstva UD2, která dosahuje
téměř incizálně. První dentinová vrstva končí  „na úpatí“ skloviny (před preparační hra-
nicí ve sklovině), další již částečně zasahuje na sklovinu,  poslední dentinová vrstva
překrývá téměř  dvě třetiny preparační linie ve sklovině. Touto technikou lze okraj výpl-
ně perfektně zakrýt. V poslední dentinové vrstvě je vhodné provést eventuální modela-
ci mamelonů (obr. 21);

h) Vestibulární plocha (dentinová masa) je v dalším kroku pokryta tenkou vrstvou glass
connectoru a zpolymerována;

i) Následuje opalescentní sklovina OBN, kterou pokládáme incizálně, mezi mamelony.
Materiál aplikujeme pomocí štětečku. Pro další charakterizace jsou  vhodné také OW,
OA a flow “stainy”;

j) Dalším krokem bývá aplikace intenzivní bílé (většinou IM pro frontální úsek, IW pro
úsek postranní). Vše je nakonec překryto vrstvou  základní skloviny (generic enamel).
Intenzivní barvy musí být položeny ve velmi tenké vrstvě, přesně do míst, která chceme
charakterizovat (obr.22);

k) Základní sklovina (generic enamel) tvoří vždy poslední vrstvu. Měla by být modelována
do konečného tvaru. Závěrem je  rekonstrukce polymerizována, vypracována a vyleš-
těna (obr.22-23).
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Obr. 27.
Dostavba proximální stěny pomocí generic
enamel



Nepřímá technika
Enamel plus HFO je určen rovněž pro nepřímé rekonstrukce ve frontálním úseku (fasety-
obr. 31-40, onlaye - obr. 41-51) i v úseku posteriorním (inlaye - obr. 52-54).
Zubní technik postupuje stejnou metodou stratifikace (vrstvení) jako při práci s
keramickými materiály. 

Obr. 34.
Studijní model

Obr. 35. 
Aplikace vosku (spacer)

Obr. 36.
Stratifikace dentinu

Obr. 37. 
Dokončení  fasety s použitím OBN a GE3

Obr. 38. 
Linguální pohled na fasety

Obr. 31.
“Dospělý” centr.řezák s nevyhovující
kompozitní výplní

Obr. 32. 
Odstranění původních výplní, vč.
sekundárních  cariesních lezí

Obr.. 33.
Doplnění kavit kompozitem Enamel plus
HFO a preparace pro fasety

Obr. 39-40. 
Klinická situace před a po odevzdání kompozitních faset
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FASETY



Obr. 44. 45. 46.
Stav po dokončení

Obr. 47. 48. 49.
Detaily pod mikroskopem: rekonstrukce vykazuje přirozenou opalescenci - pod různým světlem, generic enamel (základní sklovina)
je perfektně integrována s velmi jemnou odstupňovanou translucencí.

Obr. 50. 
Prosvícený řez přirozeným
zubem, restaurovaným
kompozitní fasetou.

Obr.51
Prosvícený řez přirozeným
zubem s kompozitní 

korunkou.
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ONLEY

Obr. 41. 42. 43.
Komplexní fraktura zubu 11- linguálně až k hranici alveolu. Po chirurgické přípravě je zub 11 preparován pro everlay a zub 21 pro
přímou dostavbu.



Kompozitní systém Enamel Plus HFO byl vyvinut díky výzkumu Dr. Lorenzo Vanini a  asistenci zubních techniků Alessandro Ten-
tardini a Franco Monti, spolu s R-D Department G.D.F.

Obr. 52. Kompozitní výplně s patrnými
kariesními lézemi

Obr. 53. Preparované kavity Obr. 54. Nacementované kompozitní inlaye

KLINICKÉ INDIKACE

Class I (všechny kavity)
Class II (malé a střední kavity)
Class III (všechny kavity) 
Class IV (všechny kavity) 
Class V (všechny kavity) 

Pečetění
Totální i částečné “fasety” 
zhotovené  přímo v ústech pacienta
Kosmetické korekce
Koplexní rekonstrukce
Onlaye I.tř. (všechny kavity)
Korunky

Inlaye Class II (všechny kavity)
Inlaye Class IV (všechny kavity)
Fasety
Onlay
Rekonstrukce prot.pilířů
Fasetované můstky
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Obr.58. Řez a prosvícení kompozitní rekonstrukce 2.tř.

INLAY

Obr. 55. Komplexní rekonstrukce- koř.čep
(carbon fibre post) + kompozitum

Obr. 56. Schéma vrstvení rekonstrukce Obr. 57. Rtg kontrola rekonstrukce

REKONSTRUKCE PROTETICKÉHO PILÍŘE
GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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