
En tands fem farve-dimensioner

IL COMPOSITO CHE SI ILLUMINA
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Dentinfarver
Naturlige tænders dentin
indeholder elementer af opacitet
og fluorescens. Pga. fluorescens
absorberer et legeme lysenergi og
afgiver denne i form af lys. Et
moderne kompositsystem bør
omfatte dentinfarver med en
fluorescens-grad, der er afpasset
til den naturlige tand:
Fluorescensen øger mærkbart
dentinens lyshed (value eller
brightness), og reducerer effekten
af metamerisme. Metamerisme
er et fænomen, som får et legeme
til at ændre farve ved ændring af
lyskildens farvetemperatur. På
klinikken vil restaureringer, der er
fremstillet ved et givet lys, nogle
gange se helt anderledes ud, hvis
lyskilden ændres. Den
gennemsnitlige farveintensitet/
mætningsgrad (kroma) hos
naturlige tænder (centraler,
lateraler og hjørnetænder) er
omkring 580 nm. Farven A i
Vita®1 farveskalaen er tæt på
naturlige tænders gennemsnitlige
farvetone. Generiske emaljefarver
påvirker farven; de nye generiske
emaljefarver er klarere, mere
tætte og viser en ravgullig
transparens som er mere lig den
naturlige emalje. Af denne grund
har modifikationen og forbedringen
af de tidligere A-farver resulteret i udviklingen af universal-dentinfarver (UD), hvis farve-tone/
intensitet (kromaticitet) er endnu tættere på de naturlige tænders. De nye dentinfarver har
højere lyshed og dækker bedre: Derfor hjælper de med at reducere ”glaseffekten” i den
endelige restaurering og giver mulighed for bedre udnyttelse af emaljefarver og opalescent-
materialerne.

Enamel plus HFO: Ny generation
Den æstetiske løsning på enhver restaureringsopgave

Fig. 2. Snit af ekstraheret tand (venstre) og snit af tand restaureret med
Enamel plus HFO (højre). Man ser umiddelbart at den fluorescerende kom-
posit Enamel plus HFO reagerer hensigtsmæssigt på lyset.

Fig. 1. Enamel plus HFO ”New Generation” farvetræ
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1Vita® er et registreret varemærke for Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D



Fig. 6. Enamel G.E.1
Lav lyshed u ældre patient

Fig. 8. Enamel G.E.3
Høj lyshed u barne-patient

Fig. 3. Ældre patient         Fig. 4. Voksen patient                        Fig. 5. Barne-patient

Emaljefarver
Emaljefarverne reflekterer, absorberer og transmitterer lyset til den indre dentinkerne.
Emaljeprismer har en høj transparens – derfor passerer lyset let igennem. Den inter-prismatiske
substans og proteinlaget, der har lav transparens, skaber en intern spredning af lyset og
fordeler dette i dentinkernen. Graden af den naturlige emaljes transparens er tæt forbundet 

med lagtykkelsen og graden af mineralisering – dette afgør  tandens lyshed (value). Tyk emalje –
typisk hos børn – har en lav transparens og en høj grad af lyshed, medens et tyndt emaljelag har
høj transparens og en lavere grad af lyshed. På overfladen af børns tænder ses tydeligt et markant
makro- og mikro-relief – det er tegn på et tykt emaljelag med høj lyshed. Tænder hos voksne er
betydeligt mere slidte. Derfor bliver overfladens mikrorelief næsten fuldstændigt elimineret,
emaljelaget er tyndere og mere transparent end på børns tænder – lysheden er medium. Når det
drejer sig om ældre mennesker er såvel makro- som mikrorelieffet forsvundet og reduktionen i
tykkelse pga. slid formindsker emaljens lyshed.

Modsvarende emaljens tre lysheds-niveauer omfatter systemet tre generiske emaljefarver (GE),
hvormed emaljen i de tre hyppigste kliniske situationer kan simuleres: Den ældre patient med
GE 1 (lav lyshed), den voksne med GE 2 (medium lyshed) og barnet med GE 3 (høj lyshed). Et
ubegrænset antal kombinationer af lyshed og transparens kan opnås ved at blande disse farver
– det fører til succes selv i de mest komplekse tilfælde.

De lyspolymeriserbare kompositte emaljefarver opfører sig præcist modsat af den naturlige emalje, da
deres lysbrydningsindekser er helt forskellige. I den naturlige emalje er lysheden direkte proportional
med lagtykkelsen. I et kompositmateriale er der en omvendt proportionalitet: Enhver stigning i
lagtykkelsen af et kompositmateriale medfører en ”glaseffekt” som vil betyde en formindskelse af
lysheden. Det er derfor at vi anbefaler at opbygge generiske emaljefarver i lag der er 0,3 til 0,4 mm tykke.
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Fig. 7. Enamel G.E.2
Medium lyshed u voksen patient



Opalescente og intensive emaljefarver
Generiske emaljefarver alene kan ikke gengive alle de former for transparens, der er til stede i
den naturlige emalje, og som er typiske for dennes komplekse struktur. Ved omhyggeligt at stu-
dere naturlige tænder er det muligt at skelne mellem mindst tre forskellige former for transparens
i emaljen. Det har derfor været nødvendigt at udvikle mindst tre emaljefarver: En med lav
transparens (intensiv emaljefarve), en med medium transparens (generisk emaljefarve) og
en med en høj transparens (opalescent emaljefarve). Intensive hvide og opalescente
emaljefarver skal altid appliceres over eller indeni dentinfarverne og efterfølgende dækkes med
generisk emaljefarve; de kan altså anvendes til karakterisering af den generiske emaljefarve, som
er det materiale, der kommer tættest på naturlig emalje. 

Opalescente emaljefarver
Emalje-transparensens egenskaber er årsag til fænomenet opalescens. Dette er et spil i regnbuens
farver, der optræder, når et transparent medium bliver belyst af synlig, polykromatisk stråling, f.eks.
sollyset. For at skabe dette fænomen må et legeme have en høj grad af transparens. Diametrene
på de atmosfæriske støvpartikler er årsagen til himlens farver, eftersom partiklerne absorberer og
filtrerer lyset og reflekterer det til omgivelserne, spredt i alle retninger (dispersion). Det dispergerede
lys skaber himlens blå farve, solens gule farve ved middagstid og solens røde farve ved solop- og -
nedgang. For at opnå et opalescent kompositmateriale skal det være meget transparent i afbundet
tilstand og have meget finkornede, opake filler-partikler, som er jævnt fordelt og ikke for tæt
pakket inde i den organiske grundsubstans. En sådan speciel filler filtrerer lyset og skaber farven
Opalescent Blue Natural (OBN), der gengiver den naturlige tands opalescens, som er typisk for
incisalområdet. Opalescens forekommer i forskellige faconer (mamelon, split mamelon, comb,
window, spot) og i forskellige farver (ravgul, blå, grå). Læs mere herom i de følgende afsnit af
denne manual.

Intensive-emaljefarver
De intensive hvide farver (IM, IW) anvendes til yderligere karakterisering af emaljen (rande og
cuspides) og lægges inden i det øverste generiske emaljefarve-lag.

Fig. 9. 10. 11. Udskiftning af gamle restaureringer hos en ung patient. De nye restaureringer er pænt integrerede vha. hvide
intensive emaljefarver samt blå og ravgule opalescente emaljefarver.

Fig. 12. 13. . Hvide intensive emaljefarver og opalescente incisalfarver: Detaljer
set under mikroskopet

1. Generisk emaljefarve
2. Opalescent emaljefarve (OBN)
3. Glass Connector
4. Dentinkerne

Mamelon-opalescens
skematisk opbygning
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Kromaticitet (opacitet- farvemæthed)
7 UNIVERSAL DENTINFARVER

UD1 (A1) – UD2 (A3) – UD3 (A3) – UD3.5 (A3.5) – UD4 (A4) – UD5 (IR5) – UD6 (IR6)
Enamel plus HFO’s fluorescente dentinfarver reagerer hensigtsmæssigt på lyset på
præcis samme måde som den naturlige tand.

Lyshed (value)
3 GENERISKE EMALJEFARVER

G.E.1 (lav lyshed) – G.E.2 (medium lyshed) – G.E.3 (høj lyshed)
Transparens og lyshed afpasset til den naturlige emalje (forskellig lyshed afhængig af patientens alder).

Intensive emaljefarver
2 INTENSIVT HVIDE EMALJEFARVER

I.M. (Intensiv Milky: Varm og stærk hvid farvetone) – I.W. (Intensive White: Kold, hvid   
farvetone). Intensive hvide emaljefarver anvendes til yderligere karakterisering af emaljeoverfladen.

Opalescente emaljefarver
1 UNIVERSAL OPALESCENT EMALJEFARVE O.B.N. (opalescent blue natural)

3 OPALESCENTE EMALJEFARVER TIL KARAKTERISERINGER OG SPECIELLE TILFÆLDE

O.W. (white) – O.A. (amber/ravgul) – O.G. (grå til specielle tilfælde)

Naturlig opalescent emaljefarve OBN, OG og OA gengiver den interne incisale opalescens.
De opalescente emaljefarver ravgul (OA) og hvid (OW) kan også anvendes til
karakteriseringer type 1,2,3 (se side 7).

Karakteriseringer
6 FLUORESERENDE MALEFARVER

Hvid, gul, orange, blå, brun, mørkebrun. De fluorescerende malefarver og OW, IW, IM, OA
benyttes til at gengive karakteriseringer (interne farver og cracks).
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Tandens fem farve-dimensioner
Enamel plus HFO er et rationelt system, der omfatter fem grupper: Dentinfarver, generiske emaljefarver,
opalesente emaljefarver, intensive emaljefarver og malefarver (stains). Med disse kan de fem dimensioner
af tændernes naturlige farver reproduceres (fig. 14) -  jævnfør Dr. Lorenzo Vanini’s teknik.

Fig. 14.



Farveregistrering

1. BC = Basic Chromaticity
Vælg blandt 4 kromaticiteter (1, 2, 3, 4) som kan opnås ved at opbygge med 7 dentinfarver (UD 1,
UD2, UD3, UD 3.5, UD4, UD5, UD6). Den cervikale og midterste tredjedel af tanden er mest velegnet
til bestemmelse af kroma. 

2. V = Value (lyshed)
Vælg blandt 3 lysheder (1, 2, 3) der refererer til emalje med lav (1), middel (2) og høj (3) lyshed.
De tre tal er skrevet på farvekortet i farverne grå (1) kold hvid (2) og mælkehvid (3). De
tilsvarende kompositfarver er GE1 (1), GE2 (2), GE3 (3). Det område af tanden, der er mest
velegnet til bestemmelse af lyshed er den midterste tredjedel.

3. I = Intensive whites
Tallene 1, 2, 3, 4 refererer til den form-klassifikation, der er gengivet på bagsiden af farvekortet.
Denne klassifikation bør følges ved farvevalg. W-M viser de intensive hvide farver der findes i
naturlige tænder: W er kold hvid, medens M er varmere, mælkehvid. Kompositsystemets farver,
der skal anvendes for at gengive disse dimensioner, er IW (kold hvid) og IM (varm hvid). De intensive
hvide farver kan forefindes alle steder på tanden (cervikale, midterste og incisale tredjedel).

4. O = Opalescence
Tallene 1, 2, 3, 4, 5 refererer til det farve-klassifikation, der er gengivet på bagsiden af farvekortet.
Denne klassifikation bør følges ved farvevalg. B-G-A viser de opalescentfarver, der kan findes i
naturlige tænder: B (blå), G (grå), A (amber, ravgul).  De af kompositsystemets farver, der skal
anvendes til at gengive opalescensen er OBN (blå), OG (grå) og OA (amber, ravgul). Opalescens
findes kun i den incisale tredjedel af tanden (approksimalt og marginalt).
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Vejledning i korrekt anvendelse af farvekortet
Farvekort og Enamel plus HFO farveskalaen (der er
fremstillet af originalt komposit) er unikke værktøjer til
farveregistrering. Pga. farveskalaens kileform er det
muligt at simulere lag af forskellige tykkelser.

Tændernes fem farvedimensioner bør bestemmes i den
rækkefølge som farvekortet foreslår



5. C = Characterizations
Tallene 1, 2, 3, 4, 5 refererer til den form-klassifikation, der er gengivet på bagsiden af
farvekortet. Denne klassifikation bør følges, når farven vælges. Hvert tal er skrevet med samme
farve, som kan genfindes i naturlige tænder. W-A-Y-B viser (og erindrer om) naturlige tænders
farver (white, amber, yellow, brown). De af kompositsystemets farver, der skal anvendes for at
gengive karakteriseringer, er OW (blød hvid), IW (kold hvid), IM (mælke hvid), OA (amber) samt
malefarverne (stains) W (intensiv hvid), Y (intensiv gul), og B (intensiv brun). Type 1 og 3
karakteriseringer er typiske for den incisale tredjedel af tanden, medens type 2 karakteriseringer
forefindes i såvel den midterste som den cervikale tredjedel. Type 4 og 5 kan ses i alle de tre
nævnte områder af tanden.

Fig. 15. Billede af farvedimensionerne i de tre områder af tanden (cervikale,
midterste og incisale tredjedel).

Snit gennem naturlig
tand hvor proteinlaget
mellem emalje og dentin
er særdeles tydeligt
(venstre). Sammenlign
med et snit gennem en
tand restaureret med
Enamel Plus HFO, hvor
Glass Connector-laget på
en naturlig måde
omdirigerer den interne
lysdiffusion.
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Glass Connector

Glass Connector er et meget letflydende materiale med høj elasticitet og afpasset til den
lysdiffusion, der gengiver proteinlaget i den naturlige tand. Glass Connector kan anvendes til
både direkte og indirekte restaureringer (indlæg, onlays, facader) og appliceringer, bør med en
lille pensel appliceres i et tyndt lag (mindre end 0,1 mm) mellem emalje- og dentinfarven. Glass
Connector øger den interne lysdiffusion, styrker dentinkernens fluorescens, reducerer sænkningen
af farvetonen (som er typisk for glasagtige materialer). Desuden skaber Glass Connector et
elastisk lag mellem emalje- og dentinfarven, hvorved den indre spænding, der optræder som
følge af polymeriseringen, reduceres.



Anatomisk stratificeringsteknik ad modum L. Vanini

For at få den bedste udnyttelse af Enamel plus HFO-systemets karakteristika, foreslår vi følgende
anatomiske stratificeringsteknik ad modum Lorenzo Vanini. Enhver anden lagteknik der ikke
respekterer den naturlige tands anatomi vil betragteligt begrænse det æstetiske udbytte af systemet.
For at følge den anatomiske stratificerings-teknik opbygges først den linguale emalje, derefter
den indre dentinkerne og til sidst den faciale emalje.

Den approksimale emaljevæg
opbygges med generisk emaljefarve

Et tyndt lag Glass Connector
appliceres på den generiske emalje-
farves indre overflade.

Vha. en silikonematrice opbygges
den linguale emalje i en generisk
emaljefarve (GE1, GE2, GE3).
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For at opnå en naturlig kromatisk komposi-
tion (farve-sammensætning) af dentinkernen
benyttes tre dentin-farver: Tandens grund-
farve (basic hue) og yderligere 2 farver med
højere kroma (mørkere). Eks.: Grundfarve =
UD2, de 3 dentinfarver er derfor UD2, UD3,
UD4. På denne måde kompenseres både
for den generiske   emaljefarves nedsættelse
af farvemætningen og komposittens
ændring fra højere til laverekroma som følge
af omdannelsen fra gel-fase (upolymeriseret)
til glas-fase (polymeriseret). Der begyndes
med at bygge op i den højeste kroma fra
kavitetsgrænsen.



Derefter dækkes med den
mellemliggende kroma (UD3).

Basisfarven UD2 med den laveste
kroma, lægges til sidst, så den
dækker de underliggende
dentinfarve-lag. Ved at anvende
denne ”sandwich-teknik” er det
muligt at skabe en rig og naturlig
kromatisk komposition.

Den færdiggjorte dentinkerne
dækkes med et tyndt lag Glass
Connector.

Den opalescente emaljefarve (OBN)
appliceres mellem mamelonerne i
det incisale område for at genskabe
den indre opalescens.

De intensive hvide farver (IM, IW)
appliceres og karakteriseringer
laves med de opalescente emalje-
farver (OA, OW) og med malefarver.

Til sidst appliceres den faciale
emaljefarve - en af de generiske
emaljefarver (GE 1, GE 2, GE 3).
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Direkte teknik

a) Emaljeætsning med 37% ortho-fosforsyregel – indvirkningstiden er den samme som den
der benyttes til dentin (30 sek., 60 sek.)

b) Dentinætsning med 37% orthofosforsyre – anbefalet indvirkningstid: Vital dentin 30 sek.,
sklerotisk og non-vital dentin 60 sek. Total-etch fjerner smørelaget fuldstændigt, forårsager en
demineralisering af dentinen og en åbning af dentinkanalerne.

c) Bortsugning af syren, skylning og applicering af et ”New Generation” adhæsiv system
(f.eks. EnaBond) og efterfulgt af lyspolymerisering

d) Hvis også den linguale væg skal bygges op anbefales at fremstille en silikone- matrice vha. et aftryk
af en provisorisk restaurering eller en voks-opmodellering, foretaget på laboratoriet. Den generiske
emaljefarve kan appliceres extra-oralt direkte på silikonematricen, medens denne holdes mellem
fingrene. Materialet trækkes ud i en tynd film med en lille pensel – det anbefales at slukke
operationslampen imedens for at undgå en for tidlig polymerisering af kompositten (fig.17).

e) Så snart den generiske emalje er blevet adapteret til matrice-overfladen placeres silikone-
matricen korrekt in situ og kompositten presses mod præparationsgrænserne med en flad
pensel. Kontroller at materialet adhærerer godt til kaviteten og polymeriser. Herefter kan
matricen fjernes (fig. 18-19).

Fig. 22.
Opbygning af faciale emalje med
GE3, karakteriseringer med IM.

Fig. 23. 
Restaureringen poleret med Enamel
plus Shiny pasta.

Fig. 24. 
Restaureringen set palatinalt fra.

Fig. 16.
Barn med klasse IV fraktur.

Fig. 17. 
Stratificering med GE3 direkte på
silikonematricen.

Fig. 19.
Lingual væg polymeriseret.

Fig. 20.
Opbygning af approksimal emalje-væg og
applicering af Glass Connector.

Fig. 21.
Opbygning af dentinkernen, incisal halo og
applikation af Glass-Conn

Fig. 18.
Silikonematrice in situ.
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Fig. 25.
Før behandling

Fig. 26. 
kaviteterne præpareret

Fig. 28.
Opbygning af dentinkernen

Fig. 29.
Opbygning med intensive og generiske
emaljefarver

Fig. 30.
Færdige restaureringer

f) Udform den approksimale generiske emaljefarve og lyspolymerisér. Restaureringen er nu
omdannet fra en kompliceret kavitet til en simpel. Efter færdiggørelsen af emalje-skallen
imiteres lys-diffusionslaget med Glass Connector. Applicer ikke  dette flydende materiale på
kanterne, men kun inderst som en film, der dækker emaljefarven, hvor denne vender ind
mod dentinkernen (fig 20).

g) Nu kan opbygningen af dentinkernen begyndes. Farvetonen udtyndes fra det cervikale til det
incisale område og fra det linguale til det faciale. Hvis basiskromaen er UD2 begyndes med UD4
i den mest cervikale del af kavitetet. Dette skal derefter dækkes med UD3 som når lidt længere
incisalt. Der afsluttes med UD2, der strækker sig endnu længere incisalt. Det første dentinfarve-lag
skal nå op til kavitetens emaljekanter, medens de to næste lag skal udfylde halvdelen af tykkelsen
på emalje-bevelen. Med denne teknik er det muligt helt at skjule præparationsgrænsen. Furer til
mameloner i den incisale tredjedel udskæres før polymerisering af dentinfarven (fig. 21).

h) Dentinkernens frie facialflade dækkes med et tyndt lag Glass Connector, der trækkes ud til
en tynd film med en flad pensel og polymeriseres.

i) Den opalescente emaljefarve OBN lægges i furerne mellem dentinkernens mameloner og
trækkes ud med en flad pensel. Til karakteriseringer er det også muligt at benytte
emaljefarverne OW og OA og de flydende malefarver.

l) De følgende trin består af applicering af intensive hvide farver på dentinkernen, sædvanligvis
anvendes IM til restaureringer i fronten, IW til restaurereringer i kindtænder. De intensive hvide
farver lægges i den ønskede form og trækkes ud i et meget tyndt lag – væsentlig tyndere end
den efterfølgende generiske emalje (fig. 22). Derefter dækkes facialt med generisk emaljefarve.

m) Det sidste materiale der appliceres, er den faciale generiske emaljefarve. Vha. en lille
pensel bliver emaljefarven trukket ud, så den opnår en ideel overfladeform. Til sidst
polymeriseres, finisheres og poleres restaureringen (fig. 22-23). 
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RESTAURERING AF KINDTÆNDER

Fig. 27. 
Opbygning af approksimale og faciale
vægge med generisk emaljefarve



Indirekte teknik
ENAMEL plus HFO kan anvendes indirekte i fronten til: Facader (fig. 31-40) og onlays (fig.
41-51) samt i kindtænder til: Indlæg (fig. 52-54).
Laboratorieteknikerne benytter Enamel plus HFO med den samme stratificeringsteknik som
anvendes til moderne keramiske systemer

Fig. 34.
Færdige arbejdsmodeller

Fig. 35. 
Applicering af voks som spacer

Fig. 36.
Stratificering med dentinfarver

Fig. 37.
Færdige facader efter applicering af
OBN og GE3

Fig. 38. 
Facaderne set palatinalt fra.

Fig. 31.
Voksen. Central med gammel
restaurering

Fig. 32. 
Fjernelse af gamle restaureringer og
sekundær karies

Fig. 33.
Opbygget med Enamel plus HFO og
præparation til facader

Fig. 39-40.
Klinisk tilfælde før og efter fremstilling at komposit-facader
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Fig. 41. 42. 43.
Komplekse frakturer. På 1+ er den palatinale væg fraktureret ned til knoglekanten. Efter parodontal-behandling er 1+
præpareret til onlay og +1 til en direkte restaurering.

Fig. 44. 45. 46.
Den færdiggjorte behandling: Bemærk ekstensionen på palatinalsiden pga. frakturens dybde.

Fig. 47. 48. 49.
Detaljer under mikroskopi: Restaureringerne har en naturlig opalescens, som demonstreres med forskelligt lys, medens
den generiske emaljefarve er perfekt integreret med en afpasset og meget sart transparens.

FFiigg.. 5500..
Gennemlyst snit af en
naturlig tand restaureret 
med en komposit-facade.

FFiigg.. 5511..
Gennemlyst snit af en
naturlig tand restaureret
med en kompositkrone.
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Enamel plus HFO kompositsystemet er designet og afprøvet af Tandlæge Lorenzo Vanini, assisteret af laboratorieteknikerne Alessandro
Tentardini og Franco Monti fra R&D Department of G.D.F.

Fig. 52. Komposit-restaureringer med
kantdefekter.

Fig. 53. Kaviteter præpareret til nye
restaureringer

Fig. 54. Cementerede komposit-indlæg.

KKLLIINNIISSKKEE IINNDDIIKKAATTIIOONNEERR::

Klasse I (alle kaviteter)
Klasse II (små/medium kaviteter)
Klasse III (alle kaviteter)
Klasse IV (alle kaviteter)
Klasse V (alle kaviteter)

Forseglinger
Total og partiel facial overdækning
Kosmetiske korrektioner
Komplekse restaureringer
Onlays klasse I (alle kaviteter)
Kron

Indlæg klasse II  (alle kaviteter)
Indlæg klasse IV (alle kaviteter)
Facader
Onlays 
Stiftopbygninger
Metal- og fiberglas-broer.
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Fig. 58. Snit af gennemlyst klasse II restaurering i komposit på
ekstraheret tand.

INDLÆG

Fig. 55. Kompleks restaurering med kul-
fiber-rodstift og komposit.

Fig. 56. Skema for fremstilling af
opbygningen.

Fig. 57. Røntgenkontrol af restaureringen

STIFTOPBYGNINGER

GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3
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