
Penkios danties spalvos sudedamosios dalys
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Dentinai
Natūralių dantų dentinas pasižymi
neperšviečiamumo ir fluorescencijos
ypatybėmis. Fluorescencija, tai
tokia savybė, kurios dėka, absorbuojant
ultravioletinio spektro spindulių
energiją, kūnas atspindi ją į paviršių
matomu šviesos atspindžiu. Todėl
šiuolaikinė kompozitinė sistema
privalo turėti savo sudėtyje medžiagų
imituojančių dentiną ir pasižyminčių
fluorescencijos laipsniu, kuris
artimas danties audiniams. 
Fluorescencija žymiai padidina
dentino šviesumą arba švytėjimą ir
tokiu būdu mažina metamerijos
efekto pasireiškimą. Metamerija –
fenomenas, kuris pasireiškia objekto
spalvos pokyčiu pasikeitus šviesos
šaltinio temperatūrai. Klinikinėje
praktikoje galima pastebėti, kad
restauracijos atliktos esant ryškiam
odontologo lempos apšvietimui
kartkartėmis atrodo visiškai skirtingai
pasikeitus šviesos šaltiniui. Vidutinis
natūralių dantų (centrinių, šoninių
kandžių ir ilčių) sodrumas (angl.
chroma) atitinka maždaug 580nm
bangų ilgiui. Pagal Vita® spalvų
raktą A grupės atspalviai pagal savo
rodiklius yra artimiausi vidutiniam
natūralių dantų sodrumui. Dentino
chromatiškumo pasireiškimas labai
priklauso nuo pagrindinių emalių,
kurie šiuolaikinių technologijų dėka
pasižymi žymiai aukštesniu šviesumu, optiniu tankumu ir gintariniu skaidrumu labiausiai atitinkančiu
natūralų emalį. Todėl modifikuojant ir tobulinant prieš tai buvusius A grupės atspalvius, pavyko sukurti
universalius dentinus (angl. universal dentins, UD), kurių atspalvis/sodrumas (chromatiškumas) yra
artimiausi natūralių dantų audiniams. Nauji dentinai pasižymi aukštesniu šviesumu, žymiai geriau
atspindi šviesą, padedant sumažinti “stiklo efekto” pasireiškimą galutinėje restauracijoje ir leidžia
geriau išnaudoti pagrindinių ir opalescencinių emalių savybes.

Enamel plus HFO: new generation
Estetinis sprendimas kiekvienam pasirinktam restauracijos būdui

Pav. 2. Pašalinto danties (iš kairės) ir danties pagaminto iš medžiagos
“Enamel plus HFO“ (iš dešinės) skerspjūviai. Aiškiai matome, kad fluorescen-
cinė kompozitinė medžiaga “Enamel plus HFO“ idealiai reaguoja į UV šviesą.

Pav. 1. Medžiagos “Enamel plus HFO New Generation” atspalvių sistema.
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(1) Vita® registruotas ženklas, priklausantis Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen.



Pav. 6. GE1 emalis
Mažas šviesumas u pagyvenęs pacientas

Pav. 7. GE2 emalis 
Vidutinis šviesumas u suaugęs pacientas

Pav. 8. GE3 emalis
Aukštas šviesumas u jaunas pacientas

Pav. 3. Pagyvenęs pacientas. Pav. 4. Suaugęs žmogus Pav. 5. Vaikas.

Emaliai
Emalis atspindi, absorbuoja ir perleidžia šviesą į po juo esantį dentino kūną. Emalio prizmės pasižymi
aukštu skaidrumu. Tai leidžia šviesai lengvai per jas prasiskverbti; tarpprizminiai tarpai ir proteininis
tarpsluoksnis, su jiems būdingu mažu skaidrumu, sukelia vidinį šviesos išsklaidymą ir perleidžia ją
toliau link dentino. Natūralaus emalio skaidrumas tiesiogiai priklauso nuo jo storio ir mineralizacijos

laipsnio, tai ir lemia danties šviesumą. Storas emalis, būdingas vaikams, pasižymi mažu skaidrumu ir
dideliu ryškumu, o plonas emalis – aukštu  skaidrumu ir mažesniu šviesumu. Vaikų dantukų paviršiui
būdingi išreikšti makro – ir mikro – reljefai – storo ir ryškaus emalio tipiniai bruožai. Suaugusiųjų
dantyse dėl nusitrynimo paviršutinis mikroreljefas beveik išnyksta, emalis tampa plonesnis ir palyginus
su vaikų dantukais didėja jo skaidrumas. Tokio emalio šviesumas apibūdinamas kaip vidutinis.
Pagyvenusiųjų žmonių dantyse makro – ir mikroreljefai jau nebepastebimi, o dėl nusidėvėjimo atsiradęs
emalio suplonėjimas žymiai sumažina jo šviesumą. Norint pavaizduoti tris skirtingus šviesumo laipsnius
teko sukurti tris emalio atspalvius, kuriuos pavadinome pagrindiniais; jų pagalba galime atkurti tris

dažniausiai pasitaikančias klinikines situacijas: 1. Pagyvenusio žmogaus emalį – GE1 (mažas šviesumas);
2. Suaugusio žmogaus emalį – GE2 (vidutinis šviesumas); 3. Vaikišką emalį – GE3 (didelis šviesumas).
Maišant tarpusavyje šiuos medžiagų atspalvius, įmanoma gauti begalę šviesumo/skaidrumo kombinacijų,
tai leis išspręsti netgi pačias sudėtingiausias klinikines situacijas. 
Kompozitinių emalį įmituojančių    medžiagų šviesumas po polimerizacijos yra priešingas lyginant
natūralaus emalio ryškumui. Natūralaus emalio šviesumas tiesiogiai priklauso nuo jo storio; skirtingai
didėjantis kompozitinės medžiagos storis sukelia “stiklo efekto” pasireiškimą, su tuo yra siejamas šviesumo
mažėjimas. Taip įvyksta dėl skirtingų šviesos spindulių laužimo koficientų kompozitiniame ir natūraliame
emalyje, todėl atliekant dantų restauracijas siūlome pagrindinio emalio sluoksnį dėti ne storesnį kaip
0.3–0.4 mm. 
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Opalescenciniai ir intensyviai balti emaliai
Naudojant vien tik pagrindinio emalio atspalvius neįmanoma pilnai atkurti visas skaidrumo formas,
kurias galime pastebėti natūraliame emalyje, pasižyminčiu labai sudėtinga mikrostruktūra. Gerai
įsižiurėjus emalyje galima pamatyti tris skaidrumo formas. Todėl teko sukurti tris skirtingas mases,
pasižyminčias: viena – mažu skaidrumu (angl. intensive enamel), antra – vidutiniu (angl. generic
enamel) ir galiausiai trečia – aukštu skaidrumu (angl. opalescent enamel). Intensyviai balti ir
opalescenciniai emaliai visada dedami virš dentino ir dengiami pagrindiniu emaliu; šios medžiagos
naudojamos siekiant pagrindiniam emaliui suteikti individualių bruožų, kuris pagal savo savybes yra
artimiausias natūraliam emaliui.

Opalescenciniai emaliai
Emaliui būdingas skaidrumas atveria kelią opalescencijos fenomeno pasireiškimui – daugiaspalviam
skaidraus kūno švytėjimui (vaivorykštės efektas), kai jis yra paveikiamas polichromatine šviesa, pavyzdžiui
saulės. Norint atkurti šį fenomeną, kūnas turi pasižymėti labai aukštu skaidrumo laipsniu. Ore esančios
skirtingų diametrų smulkios dulkių dalelės, lemia dangaus atspalvių buvimą, kadangi jos absorbuoja,
filtruoja ir atspindi tam tikrų ilgių šviesos bangas, nukreipiant jas į visas puses. Ši išsklaidyta šviesa ir
sukelia mėlyną dangaus spalvą, saulės spalvą – geltoną vidurdienį, o raudoną – saulėlydžio metu ir auštant.
Norint išgauti opalescencines savybes kompozitinės medžiagos turi būti labai skaidrios ir savo sudėtyje
turėti labai smulkių opakiškų dalelių, retai ir tolygiai išdėstytų organinėje matricoje. Unikalios medžiagos
“O.B.N. Opalescent Blue Natural” dalelės filtruojant šviesą leidžia pasiekti išskirtinę natūralią mėlyną
opalescenciją, akivaizdžiai pastebimą incizalinėje danties srityje. Opalescencija gali būti įvairių formų (“tris
mamelonai”, “keturi mamelonai (skilęs mamelonas)”, “šukelės”, “rėmelio”, “dėmės”), bei skirtingų
atspalvių – gintarinė, mėlyna, pilka), išsamiau jas aprašysime kiek vėliau.

Intensyviai balti emaliai
Intensyviai baltų atspalvių kompozitinės medžiagos (IM, IW) naudojamos norint atkurti tam tikrus
emaliui būdingus bruožus (gumburams, velenėliams paryškinti). Jos naudojamos prieš galutinio
sluoksnio – pagrindinio emalio – uždėjimą.

Pav. 9. 10. 11. Netinkamos restauracijos keitimas jauno paciento dantyje. Nauja rekonstrukcija, dėl panaudotų intensyviai baltų ir
opalescencinių – mėlyno ir gintarinio – atspalvių, puikiai susilieja su natūraliais danties audiniais

Pav. 12. 13. Vaizdas po mikroskopu – gerai matome intensyvus ir opalescencinius
emalių atspalvius kandamojo danties krašto srityje.
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1. Pagrindinis emalis
2. Opalescencinis mėlynas emalis (OBN)
3. Glass Connector
4. Dentinas

“Trijų mamelonų” 
kūrimo schema



Chromatiškumas
7 SEPTYNIŲ ATSPALVIŲ UNIVERSALUS FLUORESCENCINIAI DENTINAI:
UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
Fluorescenciniai dentinai “Enamel plus HFO“ į šviesą reaguoja taip pat, kaip ir natūralus dantis.

Šviesumas
TRYS PAGRINDINIO EMALIO ATSPALVIAI:
GE1 (mažas ryškumas), GE2 (vidutinis ryškumas), GE3 (aukštas ryškumas).
Skaidrumas ir šviesumas artimi tiems, kuriais pasižymi natūralaus danties emalis (skirtingi 
ryškumo laipsniai priklausomai nuo paciento amžiaus).

Intensyvus atspalviai 
DU INTENSYVIAI BALTOS SPALVOS EMALIO ATSPALVIAI:
“I.M. Intensive Milky“ – šiltas, labai sodrus baltos spalvos atspalvis. “I.W. Intensive White“ – šaltas baltos spalvos
atspalvis. Intensyvūs baltos spalvos atspalviai naudojami norint suteikti paviršutiniam emaliui būdingų bruožų.

Opalescencija 
VIENAS UNIVERSALUS OPALESCENCINIO EMALIO ATSPALVIS:
“O.B.N. Opalescent Blue Natural“ – natūrali mėlyna opalescencija.
TRYS OPALESCENCINIAI EMALIO ATSPALVIAI, SKIRTI SUTEIKTI INDIVIDUALIŲ BRUOŽŲ IR YPATINGUOSE ATVEJUOSE:
“O.W. Opalescent White“ – balta opalescencija, “O.A. Opalescent Amber“ – gintarinė opalescencija,
“O.G. Opalescent Grey“ – pilka opalescencija, ypatingiems atvejams. Opalescenciniai emaliai 
OBN, OG ir OA atkuria vidinę opalescenciją, stebimą kandamojo danties krašto srityje. 
Opalescenciniai emaliai OA ir OW papildomai naudojami kuriant individualius bruožus (1, 2 ir 3 tipų).

Individualus bruožai 
6 ŠEŠIŲ ATSPALVIŲ FLUORESCENCINIAI DAŽAI:
BALTAS, GELTONAS, RAUSVAS, MĖLYNAS, RUDAS, TAMSIAI RUDAS.
Fluorescenciniai dažai “Enamel plus HFO Stains“ ir medžiagos OW, IW, IM, OA naudojamos 
norint atkurti natūralius individualius bruožus (vidinius atspalvius, įskilimus).
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Penkios danties spalvos sudedamosios dalys
“Enamel plus HFO“ – tai racionali restauracinė sistema, tarpusavyje jungianti penkių rūšių
medžiagas (dentinai, pagrindiniai emaliai, opalescenciniai emaliai, intensyviai balti emaliai ir
dažai), kurių naudojimas pagal sukurtą dr. Lorenzo Vanini darbo techniką, leidžia atkurti penkias
pagrindines natūralaus danties spalvos sudedamąsias dalis.

Pav. 14.



Spalvos apibrėžimas

1. BC = bazinis chromatiškumas
Skiriame keturius bazinio chromatiškumo laipsnius (1, 2, 3, 4). Norint juos išgauti sluoksniavimo
būdu naudojame septynias dentino medžiagas (UD1, UD2, UD3, UD3.5, UD4, UD5, UD6). Cervika-
linė ir vidurinė dantų sritys yra tinkamiausios šiam parametrui nustatyti.

2. V = šviesumas
Skiriame tris šviesumo laipsnius (1, 2, 3), kurie atitinka mažą (1), vidutinį (2) ir didelį (3) emalio ryš-
kumą. Siekiant palengvinti darbą, spalvų kortelėje jiems buvo paskirti papildomi atspalviai: pilkas –
skirtas mažam, šaltai baltas – vidutiniam, šiltai baltas – dideliam ryškumui. GE1 (1), GE2 (2), GE3
(3) – šiems parametrams atitinkančios kompozitinės medžiagos. Vidurinė danties sritis – tinkamiausia
reikalingam parametrui nustatyti.

3. I = Intensyviai balti atspalviai
Spalvų kortelėje jie yra suskirstyti į keturias grupes pažymėtas skaičiais 1, 2, 3, 4. Jas atitinkančios
formos, kurias galima pastebėti natūraliuose dantyse, pavaizduotos kitoje kortelės pusėje. Raidės w ir
m žymi baltos spalvos atspalvį, kuris būdingas dėmėms natūraliuose dantyse: w – tai šaltai baltas
atspalvis, m – šiltesnis, žymiai sodresnis atspalvis. Medžiagos skirtos intensyviai baltiems atspalviams
atkurti – IW (šaltai balta) ir IM (šiltai balta). Išskirtinių intensyvių baltos spalvos atspalvių vietų
reikia ieškoti visose trijose danties srityse: cervikalinėje, vidurinėje ir incizalinėje.

4. O = Opalescencija
Skaičiai 1, 2, 3, 4, 5 atitinka opalescencijos formoms, pavaizduotoms kitoje spalvų kortelės pusėje.
Gydytojui patartina naudotis šia klasifikacija nustatant reikalingą parametrą. Raidės B, G, A priskirtos
opalescencijos atspalviams, kuriuos galime matyti natūraliuose dantyse: B (blue) – mėlynas, G (grey)
– pilkas, A (amber) – gintarinis. Medžiagos, skirtos opalescencijai atkurti, tai: OBN (mėlyna), OG
(pilka), OA (gintarinė). Opalescencija yra pastebima tik kandamojo krašto srityje ir kontaktiniuose
danties paviršiuose.
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Spalvų kortelės (angl. Colour Chart) naudojimo taisyklės
Spalvų kortelė ir Enamel plus HFO spalvų raktas, pagamintas iš
tos pačios kompozitinės medžiagos – unikalūs sistemos
elementai, kuriuos būtina naudoti, siekiant tiksliai nustatyti
danties spalvą. Spalvų rakte esančių specialių pleištuko
formos atspalvių plokštelių dėka simuliacijos būdu galima
nustatyti reikiamus sluoksnių storius.
Penkias danties spalvos sudedamąsias dalis siūloma nustatyti
pagal spalvų kortelėje nurodytą tvarką.



5. C = Individualus bruožai
Skaičiai 1, 2, 3, 4, 5 atitinka bruožų formoms, pavaizduotoms kitoje kortelės pusėje. Kiekvienas numeris
papildomai pažymėtas tokiu pačiu atspalviu pastebimas natūraliuose dantyse. Šia klasifikacija patartina
naudoti danties spalvos parinkimo metu. Raidės W–A–Y–B pavaizduoja ir primena gydytojui
atspalvius, kuriuos pastebime natūraliuose dantyse: w (white) – balta, a (amber) – gintarinė, y
(yellow) – geltona, b (brown) – ruda. Medžiagos, skirtos individualiems bruožams atkurti: OW
(švelniai balta), IW (šaltai balta) ir IM (šiltai balta), OA (gintarinė), SW (intensyviai balta), SY
(intensyviai geltona) ir SB (ruda). 1 ir 3 tipo individualūs bruožai pastebimi incizalinėje danties srityse:
2 tipo – vidurinėje ir cervikalinėje danties srityse, o 4 ir 5 tipo bruožus randame visose trijuose danties srityse.

Pav. 15. Spalvos apibrėžimas trijose skirtinguose danties srityse
cervikalinėje, vidurinėje ir incizalinėje.

Pav. 16. 17. 18.
Natūralaus danties skersp-
jūvis, kuriame stebimu
proteininis tarpsluoksnis
tarp dentino ir emalio
(kairioje) ir skerspjūvis
danties, pagaminto iš
“Enamel plus HFO“ kom-
pozito, kuriame vidinis
šviesos išsklaidymas yra
pasiekiamas užtepus
medžiagos “Glass Connec-
tor“ sluoksnį.

Glass Connector
“Glass Connector“ – padidinto elastingumo takusis kompozitas, pasižymintis labai artimu šviesos laužimo
koficientu (kaip natūralaus danties proteininis tarpsluoksnis) ir skirtas jam atkurti. Ši medžiaga naudojama tiek tie-
sioginėse tiek ir netiesioginėse restauracijose (įklotai, užklotai, laminatės); ją būtina dėti labai plonu sluoksniu (ne
storesniu kaip 0.1 mm), naudojant ploną teptuką, visada tarp dentino ir emalio.  “Glass Connector“ medžiaga
didina vidinį šviesos išsklaidymą ir sustiprina dentino kūno fluorescenciją, apsaugo nuo šviesumo sumažėjimo
(kuris yra būdingas emalių masėms) ir sudaro elastingą sluoksnį tarp dentino ir emalio, tokiu būdu mažinant
polimerizacijos metu medžiagoje atsirandančią vidinę įtampą. Tam tikruose atvejuose (pvz., atlikus vidinį danties
balinimą po endodontinio gydymo), dvigubas medžiagos “Glass Connector“ sluoksnis leidžia padidinti dentino
fluorescenciją, kuri balinimo procedūros metu sumažėja dėl dentine esančių baltymų denaturacijos.
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Anatominė sluoksniavimo metodika pagal dr. Lorenzo Vanini
Siekiant optimalių estetinių rezultatų naudojant medžiagą “Enamel plus HFO“ siūloma dirbti pagal
Anatominės Sluoksniavimo Metodikos prielaidus, parengtus ir apibrėžtus dr. Lorenzo Vanini;
kiekviena kita sluoksniavimo technika, kuri neatkuria natūralios danties anatomijos, žymiai apriboja
ir neleidžia pasiekti norimų estetinių rezultatų, tokiu būdu mažinant visos sistemos efektyvumą.
Anatominės sluoksniavimo metodikos prielaidose numatyta iš pradžių atkurti emalį iš gomurio pusės,
vėliau dentino kūną ir galutinai prieanginį emalį.

Kontaktinis danties paviršius taip pat
gaminamas iš pagrindinio emalio
medžiagos. Plonas medžiagos “Glass
Connector“ sluoksnis tepamas ant
vidinio pagrindinio emalio paviršiaus. 
Norėdami išgauti natūralų restauracijos
chromatiškumą, kuriant dentino kūną,
būtina naudoti trijų kompozitinių medžia-
gų atspalvius, imituojančius dentiną bei
dedamus tam tikra tvarka.

Gomurinis emalio paviršius
kuriamas naudojant pagrindinio emalio
medžiagą (GE1, GE2, GE3) ir siliko-
ninę matricą.

Nustačius bazinį chromatiškumą, reikia
panaudoti du didesnio sodrumo atspal-
vius išlaikant atitinkamą eiliškumą.
Pavyzdžiui, jeigu tai yra UD2, tai
kuriant dentiną papildomai naudojame
du atspalvius, pasižyminčius didesniu
sodrumu – UD3, UD4. Toks restauravi-
mo būdas kompensuoja atspalvio
sodrumo sumažėjimą kompozitinės
medžiagos perėjimo iš “gelio“ fazės
ties “stiklo“ fazės ir uždėjus pagrindinio
emalio sluoksnį, laikotarpiuose.
Didžiausio sodrumo atspalvis (UD4)
dedamas ertmės dugne. 
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Toliau jis dengiamas medžiaga,
pasižyminčia mažesniu sodrumo
laipsniu – UD3.

Virš uždėtų sluoksnių dedamas
atspalvis UD2, kuriuo reikia pilnai
padengti prieš tai uždėtus sluok-
snius. Modeliuojamos kandomajam
danties kraštui būdingos struktūros,
pvz., mamelonai. Naudojant tokį
sluoksniavimo būdą įmanoma
pasiekti natūralų chromatiškumą
būsimoje restauracijoje.

Baigus modeliuoti dentino kūną,
tepamas plonas medžiagos “Glass
Connector“ sluoksnis.

Opalescencinis emalis OBN dedamas
į tarpus tarp mamelonų, incizalinėje
danties srityje, siekiant restauracijoje
išgauti vidinę opalescenciją.

Intensyviai balti emaliai (IM, IW),
opalescenciniai emaliai (OA, OW) ir
dažai naudojami norint suteikti
restauracijai individualių bruožų.

Galutiniame etape iš prieanginės
pusės dedamas pagrindinio emalio
sluoksnis (GE1, GE2, GE3).
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Tiesioginis restauracijos būdas
a) Emalio ėsdinimui naudojama 37% fosforo rūgštys “EnaEtch“; apdorojimo laikas: 30-60 sek.
b) Dentino ėsdinimui taip pat naudojame 37% fosforo rūgštį; rekomenduojamas apdorojimo laikas –

gyvas dentinas 30 sek., sklerozuotas ir negyvas dentinas – 60 sek. Visiškas ėsdinimas pilnai pašalina
lipnųjį sluoksnį, demineralizuoja paviršutinį dentino sluoksnį ir atveria dentino kanaliukus.

c) Naudojant seilių atsiurbėją ir gausų plovimą, pilnai pašalinama rūgštis. Tepama naujos kartos
surišimo sistema – “EnaBond“. UV šviesos pagalba kietinamas adhezyvo sluoksnis;

d) Norėdami atkurti gomurinį restauracijos paviršių siūlome naudoti silikoninę matricą. Ji gaminama
prieš pradedant gydymą, iki danties preparacijos, nuimant silikoninį atspaudą nuo laikinos
restauracijos arba atlikus diagnostinį vaškavimą ant gipsinio modelio. Nedidelis pagrindinio
emalio kiekis dedamas tiesiai į rankose laikomą matricą ir sumodeliuojamas iki plono sluoksnio,
naudojant silikoninį instrumentą, prieš dedant pacientui į burną. Patartina išjungti tiesioginį
lempos apšvietimą, kadangi tai gali sukelti priešlaikinę medžiagos polimerizaciją (Pavyzdys 20);

e) Sumodeliuotą pagrindinio emalio sluoksnį kartu su matrica dedame į burną ir fiksuojame
taisyklingoje padėtyje; kompozitinę medžiagą, naudodami modeliavimui skirtą teptuką,
prispaudžiame prie preparacijos ribų. Įsitikinus, kad medžiaga gerai prigludo prie danties 

Pav. 25. Individualus bruožai – medžia-
ga IM, išmodeliuotas prieanginis restau-
racijos paviršius.

Pav. 26. Galutinis restauracijos poliravi-
mas naudojant “Enamel plus Shiny“ poli-
ravimo sistemą.

Pav. 27. 
Vaizdas iš gomurinės pusės.

Pav. 19.
Vaikas, IV klasės danties vainiko lūžis.

Fig. 20. 
Medžiagos GE3 modeliavimas tiesiogiai
silikoninėje matricoje.

Fig. 22.
Užbaigta polimerizacija gomurinio
restauracijos paviršiaus.

Fig. 23.
Sukurtas kontaktinis emalio paviršius,
užteptas medžiagos “G. C.“ sluoksnis.

Fig. 24. Užbaigtas dentino sluoksniavi-
mas, uždėtas opalescencinis emalis inci-
zalinėje srityje; užtepta medžiaga “G.C.”

Fig. 21.
Silikoninė matrica pritaikyta paciento
burnoje.
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Pav. 28.
Pradinis vaizdas.

Pav. 29. 
Pašalinti karieso pažeisti audiniai bei
atitinkamai paruoštos ertmės.

Pav. 30.
Naudojant pagrindinio emalio medžiagą
sukurti kontaktiniai paviršiai.

Pav. 31.
Dentino kūno sluoksniavimas užbaigtas.

Pav. 32. Naudojant intensyviai baltus emalius
restauracijoms suteikti individualus bruožai;
uždėtas pagrindinio emalio sluoksnis.

Pav. 33.
Galutinis vaizdas.

ribų, atliekame polimerizaciją, dabar galima saugiai pašalinti matricą iš burnos (Pavyzdžiai
21, 22);

f) Kuriami kontaktiniai danties paviršiai, naudojant tą pačią pagrindinio emalio medžiagą. Tokiu būdu
sudėtinga ertmė keičiama į paprastą. Baigus emalio sluoksnio kūrimą, tepamas labai plonas medžiagos
“Glass Connector“ sluoksnis; būtinas didelis kruopštumas, kadangi medžiagos negalima užtepti ant
restauracijos ribų ir kandamojo krašto, o tik ant vidinio emalio paviršiaus (Pavyzdys  23);

g) Dabar galima pradėti dentino sluoksniavimą, kuriame turime pasiekti atspalvio sodrumo sumažė-
jimą nuo cervikalinės srities ties kandamojo danties krašto ir nuo gomurinio link prieanginio
paviršių. Jeigu nustatytas bazinis chromatiškumas yra UD2, tai pradedame nuo medžiagos UD4
cervikalinėje danties srityje; toliau ją dengiame UD3 medžiagos sluoksniu, kurį modeliuojame
ties kandamuoju kraštu; sluoksniavimą baigiame uždėjus UD2 medžiagos sluoksnį. Pirmą
dentino sluoksnį būtina uždėti iki emalio ribos preparacijoje; kitais sluoksniais reikia dalinai
padengti užapvalintą emalio laiptelį preparacijoje, maždaug iki pusės jo dydžio. Toks būdas
leidžia gražiai paslėpti preparacijos ribą, ir išvengti matomos sujungimo linijos tarp danties
audinių ir medžiagos. Incizalinėje danties srityje, prieš galutinio dentino sluoksnio polimerizaciją,
reikia sukurti būdingus bruožus, pvz., mamelonus (Pavyzdys 24);

h) Prieanginis dentino paviršius dengiamas labai plonu medžiagos “Glass Connector“ sluoksniu,
kuris suploninamas mažu teptuku ir kietinamas.

i) Įdubimose tarp mamelonų dedamas nedidelis kiekis opalescencinės medžiagos OBN, kuris taip
pat išlyginamas naudojant teptuką. Dar galima pasinaudoti opalescenciniais emaliais OW ir OA
arba dažais “Enamel plus HFO Stains“, norint suteikti individualių bruožų.

l) Kitas etapas – intensyviai baltų emalių panaudojimas (dažniausiai priekiniuose dantyse naudojama
medžiaga IM, krūminiuose – IW) virš sukurto dentino prieš dedant galutinį pagrindinio emalio
sluoksnį. Intensyviai balti emaliai dedami labai plonais sluoksniais, suteikiant jiems norimas
formas. Jų storis turi būti minimalus lyginant su pagrindinio emalio sluoksniu (Pavyzdys 25).

m) Galutinis sluoksniavimo etapas – prieanginio restauracijos paviršiaus modeliavimas. Norėdami
pasiekti geras emalio paviršiaus savybes, medžiagą patartina modeliuoti naudojant teptuką. Atlie-
kama medžiagos polimerizacija, galutinis apdorojimas ir poliravimas (Pavyzdžiai 25, 26).
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Netiesioginis restauracijos būdas
“Enamel plus HFO“ galima naudoti netiesioginiu būdu tiek priekinių (laminatės, pavyzdžiai 34-43;
užklotai, pavyzdžiai 44-54), tiek krūminių dantų (pavyzdžiai 55-57) srityse. Dantų technikai gali
naudoti medžiagą “Enamel plus HFO“ pagal tą pačią sluoksniavimo metodiką, kuri naudojama
šiuolaikinėse keramikinėse sistemose. 

Pav. 37.
Pagamintas išardomas gipsinis modelis.

Pav. 38. 
Uždėtas plonas separacinio vaško sluoksnis.

Pav. 39.
Užbaigtas dentino sluoksniavimas.

Pav. 40.
Pagamintos laminatės (uždėjus medžiagų
OBN ir GE3 sluoksnius).

Pav. 41. 
Laminačių vaizdas iš gomurinės pusės.

Pav. 34.
Suaugęs pacientas. Priekiniuose dantyse
pastebimos nekokybiškos senos plombos.

Pav. 35. 
Senų plombų pašalinimas, ertmių išvaly-
mas iš karieso pažeistų audinių.

Pav. 36. Ertmės užplombuotos naudojant
medžiagą “Enamel plus HFO“; atliktos
preparacijos laminatėms pagaminti.

Pav. 42-43.
Klinikinė situacija prieš ir po gydymo, naudojant kompozitines laminates.
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Pav. 47. 48. 49.
Užbaigtos restauracijos. Galima pastebėti kaip giliai siekia gomurinis užkloto paviršius.

Pav. 50. 51. 52.
Smulkios detalės po mikroskopu: restauracijose stebima natūrali opalescencija, paveikus skirtingam apšvietimui. Tuo tarpu
pagrindinis emalis atitinkamo skaidrumo dėka puikiai susilieja su natūraliais danties audiniais.
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UŽKLOTAI

Pav. 53. 
Apšviestas natūralaus dan-
ties skerspjūvis restauruoto
su kompozitinė laminate.

Pav. 54. 
Apšviestas natūralaus dan-
ties skerspjūvis restauruoto
su kompozitiniu vainikėliu.

Pav. 44. 45. 46. Dantų trauminiai lūžiai. Dantyje 11 gomurinė sienelė lūžo iki alveolės keteros. Atlikta periodontologinė operaci-
ja, kurios tikslas buvo prailginti klinikinį danties 11  vainiką. Dantis 11 nušlifuotas pagal “onlay“ tipo restauracijos preparacijos
taisykles, dantis 21 – nupreparuotas tiesioginei restauracijai.



Kompozitinių medžiagų sistema “Enamel plus HFO“ buvo sukurta ir aprobuota dr. Lorenzo Vanini kartu su dantų technikais
Alessandro Tentardini ir Franco Monti, kartu su G.D.F. tyrimų ir kūrybos departamentu.

Pav. 55. Kompozitinės restauracijos su
matomu antriniu kariesu.

Pav. 56. Ertmių paruošimas naujoms
restauracijoms. 

Pav. 57. Užcementuoti kompozitiniai įklotai.

KLINIKINĖS INDIKACIJOS

I klasė (visos ertmės)
II klasė (mažos ir vidutinės ertmės)
III klasė (visos ertmės)
IV klasė (visos ertmės)
V klasė (visos ertmės)

Vagelių hermetizacija
Pilni ir daliniai prieanginių paviršių padengimai
Kosmetinės dantų korekcijos
Kompleksinės restauracijos
Užklotai I klasės (visos ertmės)
Vainikėliai

Įklotai II klasės (visos ertmės)
Įklotai IV klasės (visos ertmės)
Kosmetinės laminatės (angl. veneers)
Kulties atstatymas prieš protezavimą
Stiklo pluošto tilteliai
Metalo plastikos tilteliai
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Pav. 61. Apšviestas skerspjūvis ištraukto danties su kompozitinė II klasės
restauracija.

ĮKLOTAI

Pav. 58. Kompleksinė restauracija naudo-
jant kompozitinę medžiagą “Enamel plus
HFO“ ir kaištį iš stiklo pluošto “EnaPost“.

Pav. 59. Pavaizduota restauracijos 
schema. 

Pav. 60. Radiologinė restauracijos kontrolė.

KULTINIŲ ĮKLOTŲ GAMYBA
GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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