


Dentiini
Hampaan dentiinille on luonnostaan
ominaista läpikuultamattomuus ja
fluoresenssi. Flueresenssin ansiosta
hammas absorboi valoa sekä
muuntaa ja heijastaa valon
erivärisenä. Nykyaikaisen
komposiittijärjestelmän täytyy
sisältää dentiinivärejä, joiden
fluoresenssi  vastaa hampaan
luonnollista fluoresenssiä:
fluoresenssi lisää merkittävästi
dentiinin kirkkautta ja vähentää
vastaavasti sen metamerismiarvoa.
”Metamerialla” tarkoitetaan
ilmiötä, joka aiheuttaa kohteen
värin vaihtumisen valolähteen
lämpötilan muuttuessa. Tämän
ilmiön takia esimerkiksi paikat,
jotka on tehty vastaanoton
valaistuksessa, saattavat näyttää
täysin erivärisi ltä toisessa
valaistuksessa. Luonnollisten
hampaiden (etu-, lateraali- ja
kulmahammas) keskiverto
kromaattisuus on noin 580 nm.
Vita® (1) värikartan A-värit ovat
lähempänä luonnollisen hampaan
fluoresenssia. Yleiset kiillevärit
vaikuttavat komposiittihampaan
sävyyn. Nykyiset kiillevärit ovat
kirkkaampia ja tiiviimpiä
materiaaleja, joilla on lähes
luonnollinen punaisen sävyinen
läpikuultavuus. Tästä syystä
aikaisempien A-värisävyjen muuttaminen ja kohentaminen on johtanut uusien universaalien
dentiinivärien (UD) kehittämiseen. Näiden uusien värien kromaattisuus on lähempänä
luonnollista hammasta, ja ne ovat kirkkaampia ja peittävämpiä. Näin ollen ne vähentävät
valmiiden paikkojen ’lasimaisuutta’,  ja lisäävät kiille- ja opaakkimuovien  käyttömahdollisuuksia.

Enamel plus HFO: uusi sukupolvi
Esteettinen ratkaisu moniin erilaisiin muovirestauraatioihin

Kuva 2. Kuva luonnollisen hampaan (vasen) leikatusta pinnasta ja
hampaasta, joka on paikattu Enamel Plus HFO -komposiitilla (oikea).
Huomaa, että valoa heijastava Enamel Plus HFO-komposiitti reagoi valoon
erittäin hyvin.

Kuva 1. Enamel plus HFO: sävykartta.   
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(1) Vita® on Vita Zahnfabrik H.Rauterin mbh & co.:n rekisteröity tavaramerkki.



Kuva 6. GENERELL EMALJE G.E.1 
Tumma sävy � iäkäs potilas

Kuva 8. Kiille G.E. 3
Valkoinen sävy � lapsipotilas

Kuva 3. Iäkäs potilas Kuva 4. Aikuinen potilas Kuva 5. Lapsipotilas

Kiille
Kiille heijastaa, imee ja päästää valon dentiiniin. Kiilteen kideprismat ovat erittäin läpikuultavia, ja
siksi valo läpäisee ne helposti. Prismojen väliaine ja kiilteen proteiinikerros, jotka puolestaan
ovat heikosti läpikuultavia, siroavat valon ennen kuin välittävät sen dentiiniin. Luonnollisen
kiilteen läpikuultavuus riippuu kiilteen paksuudesta ja mineralisoitumisasteesta. Paksuus ja 

mineralisoituneisuus määrittävät myös hampaan sävyn. Lapsille on ominaista paksu kiille, joka on
huonosti läpikuultava ja valkoinen. Ohut kiille on läpikuultavampi ja sävyltään tummempi. Lasten
kiilteessä on runsas mikro- ja makromuodostumakerros, mikä on merkki paksusta, valkoisen
sävyisestä kiilteestä. Aikuisten  hampaat ovat usein hyvin kuluneet, minkä vuoksi pinnan
mikromuodostuma on melkein kokonaan hävinnyt ja kiille on ohuempi, läpikuultavampi sekä
tummempi kuin lasten hampaissa. Iäkkäillä potilailla on nuorempiaan vielä kuluneemmat hampaat,
hampaan pinnan makro- ja mikromuodostumakerros on lähes kokonaan hävinnyt ja kiille
ohentunut. 

Tämän vuoksi kiilteen sävy on tummempi. Uudessa komposiittijärjestelmässä on näille kolmelle
erilaiselle kiilletyypille kolme yleisväriä (GE), jotka jäljittelevät edellä kuvailtuja kolmea kliinistä
tilannetta: GE1 vastaa alhaista (iäkkäät potilaat), GE2 keskivertoa (aikuiset potilaat) ja GE3 korkeaa
valkoisen sävyä (lapsipotilaat).

Näitä värivaihtoehtoja keskenään sekoittamalla saadaan rajaton määrä värivaihtoehtoja, joilla on
erilainen valkoisuuden ja läpikuultavuuden aste. Näin vaikeisiinkin tapauksiin löytyy sopiva
värivaihtoehto. Valokovetteinen kiillekomposiitti käyttäytyy täysin päinvastoin kuin luonnollinen
kiille. Luonnollisessa kiilteessä valkoisuuden sävy riippuu täysin kiilteen paksuudesta. Sen sijaan
komposiittimateriaaleissa kiilteen paksuuntuminen saa aikaan ’lasimaisuuden’, joka puolestaan
vaikuttaa valkoisuuden tummenemiseen. Tämä johtuu valon taittumisesta eri tavalla
luonnollisessa kiilteessä ja komposiittimateriaalissa.  Tämän takia suosittelemme Generic Enamel
-kiillevärikomposiitin rakentamista kerroksittain 0,3 – 0,4 mm paksuisina kerroksina.
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Kuva 7. Kiille G.E. 2 
Keskivaalea sävy � aikuinen potilas



Opaalinhohtoiset ja tehostekiillevärit
Generic Enamel kiillevärit eivät yksinään riitä luomaan kaikkia niitä läpikuultavuuden sävyjä, joita
luonnollisella hampaalla voi olla, ja jotka ovat hampaan monimutkaiselle rakenteelle tyypillisiä.
Kiinnittämällä tarkoin huomiota luonnolliseen kiilteeseen voidaan tunnistaa ainakin kolme
erilaista läpikuultavuuden astetta. Siksi kehitettiin kolme uutta tehosteväriä; intensiivinen
(alhainen läpikuultavuus), yleinen ja helmiäishohtoinen (korkea läpikuultavuus). Valkoiset
ja helmiäismäiset tehostevärit on aina laitettava joko dentiinivärin päälle tai sisälle, ja päällystettävä
yleisellä kiillevärillä (GE = GENERIC ENAMEL). Kiilletehostevärit ovat kiilteen karakterisointivärejä,
joiden avulla saadaan mahdollisimman luonnollinen kiilteen väri ja ominaisuudet. 

Opalisointi
Koska kiille on erittäin läpikuultava, sillä on opalisoiva ominaisuus. Se tulee esiin valon, esimerkiksi
auringon valon, monivärisävyisenä säteilynä. Ilman pölyhiukkasten erikokoiset läpimitat aiheuttavat
taivaan väri-ilmiöt, kun hiukkaset absorboivat, suodattavat ja heijastavat aallonpituudet takaisin
ympäristöön hajoittaen ne eri suuntiin. Tämä hajautettu valo luo taivaan sinisen värin sekä
auringon keskipäivän keltaisen ja illan ja aamun punaisen värin. Saadaksemme opalisoivan
komposiitin täytyy sen olla läpikuultava ja sisältää hyvin pieniä opaakkeja partikkeleita, jotka
levittäytyvät tasaisesti, mutta eivät ole pakattuna tiiviisti komposiitin matrisiin. Nämä opaakit
partikkelit suodattavat valon tuottaen Opalescent Blue Natural(OBN) -värin, joka jäljittelee
hampaan kärjen kiilteen luonnollista opalisoivaa ominaisuutta.
Opalisointi ilmenee hampaan eri muodoissa (mamelonit, täplät) ja eri värivivahteissa (punertava,
sinertävä, harmaa). Tämä käy ilmi paremmin seuraavassa.

Tehostevärit
Valkoisia tehostevärejä (Intensive Whites (IM, IW)) käytetään kiilteen lisäkarakterisointiin esimerkiksi
harjanteissa ja kuspeissa. Ne applikoidaan yleisen pintakiillevärin (Generic Enamel ) sisään. 

Kuvat 9. 10. 11. Nuoren potilaan epäesteettiset paikat vaihdettiin uusiin, esteettisimpiin paikkoihin. Opalisoivilla
valkoisilla, punaisilla ja sinisillä kiilletehosteväreille saatiin mahdollisimman luonnolllinen lopputulos. 

Kuvat 12. 13. Mikroskooppikuva valkoisista ja opalisoivista hampaan kärjen
tehosteväreistä

1. Generic Enamel (yleinen) kiilleväri
2. Opalisoiva kiilletehosteväri (OBN)
3. Glass Connector
4. Dentiini

Hampaankärjen kerrostamiskuva
opalisoivilla väreillä
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Kromaattisuus
7 DENTIINI YLEISVÄRIÄ (UNIVERSAL DENTINE) 
UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
Valoa heijastavat Enamel Plus HFO -dentiinivärit reagoivat valoon yhtä hyvin kuin
luonnollinen hammas.

Valoisuus
3 YLEISTÄ KIILLEVÄRIÄ (GENERIC ENAMELS) 
G.E.1 (alhainen arvo) – G.E.2 (keskiverto arvo) – G.E.3 (korkea arvo)
Läpikuultavuus ja valoisuusaste kalibroitu jäljittämään luonnollista kiillettä (vaihtelee potilaan
iän mukaan).

Intensiiviset tehostekiillevärit
2 VALKOISTA INTENSIIVISTÄ KIILLETEHOSTEVÄRIÄ

I.M. (Intensive Milky: lämmin ja voimakas valkoinen väri) – I.W. (Intensive White: kylmä, valkoinen väri) 
Valkoisia kiilletehostevärejä käytetään kiilteen pinnan lisäkarakterisointiin.

Opalisoivat kiilletehostevärit
1 UNIVERSAALI OPALISOIVA KIILLEVÄRI O.B.N. (opalescence blue natural)

3 OPALISOIVAA VÄRIÄ KARAKTERISOINTIIN JA ERIKOISTAPAUKSIIN

O.W. (valkoinen) – O.A. (punertava) – O.G. (harmaa, erikoistapauksiin)

Luonnolliset opalisoivat kiillevärit OBN, OG ja OA jäljittelevät hampaan kärjen sisäistä
opalesenssia. Opalisoivia kiillevärejä (punertava OA ja valkoinen OW) käytetään myös
karakterisointiin. 

Karakterisointi
6 KARAKTERISOINTIVÄRIÄ

valkoinen, keltainen, oranssi, sininen, ruskea, tummanruskea
Näitä sekä OW, IW, IM, OA - värejä käytetään hampaan karakterisoimiseen (värjäymät, halkeamat). 
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Hampaan viisi eri väriulottuvuutta
Enamel Plus HFO- komposiittisarja on järjestelmä,  joka sisältää viisi erilaista luonnollisen hampaan viittä eri
väriulottuvuutta jäljittelevää tuotesarjaa (perusdentiini- ja kiillevärit, opalisoivat ja intensiiviset kiilletehostevärit
sekä karakterisointivärit).  Järjestelmä perustuu Dr. Lorenzo Vaninin kehittämään tekniikkaan (kuva 14).

Kuva 14.



Värin määrittäminen

1. BC = Basic Chromaticity (peruskromaattisuus)
Yhdistelemällä seitsemää eri dentiiniväriä  (UD1, UD2, UD3, UD 3,5, UD4, UD5, UD6) saadaan
jäljiteltyä neljää hampaan eri peruskromaattisuutta (1,2,3,4). Luonnollisen hampaan kervikaalinen
alue ja keskiosa soveltuvat parhaiten tämän värin määrittämiseen.  

2. V = Value (valoisuus/kirkkaus) 
Valoisuusarvoja on kolme (1,2,3); alhainen (1), keskiverto (2) ja korkea (3). Nämä luvut ovat
merkitty karttaan väreinä; harmaa (1) kylmä valkoinen (2) ja maidon valkoinen (3). Vastaavat
yleiskomposiittivärit ovat GE1 (1), GE2 (2) ja GE3 (3). Hampaan keskiosa soveltuu parhaiten
näiden värien määrittämiseen.

3. I = Intensive whites (intensiiviset valkoiset värit)
Numerot 1,2,3,4 viittaavat värikartan kääntöpuolella oleviin muotoluokituksiin. Käyttäjän tulee
seurata tätä luokitusta valitessaan väriä. W - M määrittää valkoisen värin intensiivisyyden, joka
löytyy luonnollisissa hampaissa: w on kylmä valkoinen, kun taas m on lämpimämpi ja
maidonvalkea. Komposiittivärit, joita tulisi käyttää jäljittämään näitä muotoja ovat IW (kylmän
valkea) ja IM (lämmin valkea). Intensiiviset valkoiset värit voidaan määrittää luonnollisen
hampaan kaikilta pinnoilta. 

4. O = Opalescence (opalisoivat värit)
Numerot 1,2,3,4,5 viittaavat värikartan kääntöpuolella oleviin muotoluokituksiin. Käyttäjän tulee
seurata tätä luokitusta valitessaan väriä. 
B -G -A määrittävät luonnollisen hampaan opalisoivan ominaisuuden: B (sininen), G (harmaa), A
(punertava). Komposiittivärit, joita tulisi käyttää jäljitettäessä näitä määritellään ainoastaan
hampaan kärjen alueelta inkisiiviseltä (approksimaalivälit ja marginaalialueet).
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Ohjeet värikartan käyttöön 
Värikartta sekä alkuperäisestä komposiitista tehty Enamel
Plus HFO – sävymalli ovat erinomaisia apuvälineitä värin
määrittämiseen. Kiilanmuotoisten sävymallien avulla on
helppo jäljittää oikeaa värisävyä eri paksuisille rakenteille.  

Värikartta opastaa valitsemaan tarvittavat viisi eri
väriominaisuutta oikeassa järjestyksessä.



5. C = Characterization (karakterisointi)
Numerot 1,2,3,4,5 viittaavat värikartan kääntöpuolella oleviin muotoluokituksiin. Käyttäjän tulee
seurata tätä luokitusta valitessaan väriä. Jokainen numero vastaa yhtä luonnollisen hampaan
väriä. W-A-Y-B määrittää käyttäjälle vastaavat luonnollisen hampaan värit (valkoinen, punertava,
keltainen, ruskea). Komposiittivärit, joita tulisi käyttää jäljitettäessä näitä ominaisuuksia ovat OW
(pehmeä valkoinen), IW (kylmä valkoinen), IM (maitovalkoinen), OA (punertava, amber), SW
(intensiivinen valkoinen), SY (intensiivinen keltainen), ja SB (intensiivinen ruskea).  Tyypit 1 ja 3
jäljittelevät kärkialueen värejä; tyyppi 2 hampaan keski- tai kervikaaliosan väriä. Tyypit 4 ja 5
jäljittelevät kaikkia kolmea hampaan pintaa.

Kuva 15. Värin määrittäminen hampaan kolmesta eri alueesta 
(kervikaali-, keski- ja kärkiosa)

Luonnollisen hampaan
läpileikkaus, jossa
proteiinikerros, 
kiilteen ja  dent i in in
välissä, erottuu selvästi
(vasemmanpuoleinen
kuva). Kuva 17,18:
E n a m e l  P l u s  H F O
kompos i i t t ihammas ,
jossa Glass Connector
kerros jälj ittelee
luonnollisen hampaan
tapaa hajottaa sisäistä valoa.
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Glass Connector

Glass Connector on erittäin elastinen ja juokseva neste, joka kykenee taittamaan valoa hyvin.
Nämä kolme ominaisuutta jäljittelevät luonnollisen hampaan proteiinikerrosta. Glass Connector
–neste soveltuu käytettäväksi suorassa tai  epäsuorassa tekniikassa (inlay – ja onlay-rakenteissa,
laminaateissa) ja se pitäisi applikoida ohuena kerroksena (alle 0,1 mm) pienellä siveltimellä kiille- ja
dentiinivärien väliin. Glass Connector -neste lisää valon hajoamista rakenteen sisällä ja vahvistaa
dentiinin fluoresenssiä. Se vähentää lasimaisille aineille tyypillistä kirkkautta sekä muodostaa
dentiinin ja kiilteen väliin elastisen kerroksen, joka pienentää polymerisoinnin ja
kovettumiskutistuman aiheuttamaa sisäistä jännitettä.  



Hammaslääkäri Vaninin anatominen kerrostamistekniikka

Voidaksesi parhaiten hyödyntää Enamel plus HFO - komposiittisysteemin ominaisuuksia,
suosittelemme hammaslääkäri Vaninin kehittämää anatomista kerrostamistekniikkaa. Työskentely
aloitetaan hampaan linguaalipuolen kiilteestä, jonka jälkeen tehdään dentiiniosa ja labiaalinen kiillepinta.

Seuraavaksi kerrostetaan 
approksimaalivälit yleiskiillevärillä
(General Enamel: GE1,GE2,GE3). 

Yleiskiillevärin sisäpinnalle applikoidaan
ohut kerros Glass Connector-nestettä. 

Linguaalipuolen kiillepinta
kerrostetaan käyttäen silikonimatriisia.
Matriisi täytetään yleiskiillevärillä
(General Enamel: GE1,GE2,GE3).

8

Jotta dentiinille saadaan luonnollinen,
kromaattinen väriyhdistelmä,
käytetään kolmea väriä. Aloita
valitsemalla perusdentiiniväri (esim.
UD2) sekä siihen sopivat kaksi
lisäväriä (esim. dentiinivärit UD3,
UD4). Kerrostaminen aloitetaan
marginaalialueelta käyttäen
tumminta (UD4) dentiiniväriä.
(Katso Kuva) Muovi lisätään
ohuina, kiilamaisina kerroksina
aloittaen aina marginaalialueelta. 



Seuraavaksi kerrostetaan
keskimmäisellä dentiinivärillä (UD3).

Lopuksi alimmaiset dentiinivärit
peitetään perusvärillä kerrostamalla
(UD2). Tätä ’kiilamaista’ 
kerrostamistekniikkaa käyttäen
saadaan luonnollisen väririkas
komposiittihammas. 

Dentiinivärit peitetään kokonaan
ohuella kerroksella Glass Connector
-nestettä.

Opalisoiva kiilletehosteväri (OBN)
applikoidaan hampaan kärjen
alueelle, ”mammelonien” eli    
kehityskeskusten väli in. Näin
aikaansaadaan hampaan
luonnollinen opalisoiva ominaisuus.

Seuraavaksi kerrostetaan intensiiviset
valkoiset tehostevärit (IM, IW) sekä
lisätään hampaan vivahteisuutta
käyttämällä opalisoivia (OA, OW,
IW, IM) muoveja ja karakterisointivärejä.

Lopuksi kerrostetaan hampaan
labiaalipinta yleiskiilleväreillä (GE1,
GE2, GE3).
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Kerrostaminen suoralla tekniikalla

a) Kiilteen etsaus: 37 % - ortofosforihappogeelillä. Applikointiajat ovat vastaavat kuin
dentiinille (30 tai 60 sekuntia);

b) Dentiinin etsaus: 37 % - ortofosforihapolla. Suositeltavat vaikutusajat: elävä dentiini 30 sekuntia,
kalkkiutunut sekä ei - vitaali dentiini 60 sekuntia. Etsauksen tulisi kokonaan poistaa ”smear  layer”
kerros. Etsauksessa dentiini demineraalisoituu ja saadaan avoimet dentiinikanavat;

c) Etsauksen huuhtelu ja sen jälkeen sidosaineen (EnaBond) applikointi ja valokovetus;
d) Linguaalista pintaa kerrostettaessa on suositeltavaa valmistaa ensin silikonimatriisi.   

Kun matriisi on valmistettu (käyttäen mallia, joka on jäljennös joko mallille rakennetusta
hampaasta tai suoraan suuhun rakennetusta väliaikaisesta hampaasta), hammaslääkäri voi
aloittaa komposiittihampaan kerrostamisen suun ulkopuolella. Yleinen kiillevärikomposiitti
applikoidaan suoraan matriisin sisälle ja tasoitetaan pienellä siveltimellä ohuiksi kerroksiksi.
Potilastuolinvalo on hyvä sammuttaa ettei komposiitti polymerisoidu liian aikaisin (Kuva 17);

e) Kun yleiskiilleväri on applikoitu silikonimatriisin pinnalle, painetaan matriisi paikoilleen
potilaan suuhun; komposiitti painetaan preparoituja reunoja vasten tasaisella siveltimellä. 
Varmista, että komposiitti kiinnittyy hyvin hampaan pintaan ja koveta valolla (Kuvat 18 – 19);

Kuva 22.
Karakterisointi intensiivisellä IM- värillä

Kuva 23. 
Kiillotettu restauraatio: Enamel plus
Shiny pastalla

Kuva 24. 
Palatinaalinen kuva hampaasta 

Kuva 16.
Luokka IV  fraktuura  lapsen hampaassa

Kuva 17. 
GE 3-perusväri kerrostettu silikonimatriisiin

Kuva 19.
Linguaaliseinämä kovetettu.

Kuva 20.
Approksimaaliset seinämät kerrostettu ja
Glass Connector –neste applikoitu

Kuva 21.
Näkyvä dentiinipinta peitetty GC: llä

Kuva 18.
Silikonimatriisi paikoillaan suussa
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Kuva 25.
Alkukuva

Kuva 26. 
Preparoidut kaviteetit

Kuva 28.
Dentiini kerrostettu

Kuva 29.
Kiillevärit lisätty

Kuva 30.
Valmis rakenne

f) Kerrosta approksimaalien välit yleiskiillevärillä ja koveta valolla. Restauraatio muuttuu nyt
monimutkaisesta kaviteetista yksinkertaiseen. Kun ”kiillekuori” on valmis, applikoidaan ohut
valoa hajoittava Glass Connector – nestekerros. Nestettä ei laiteta marginaalialueille vaan
ohuena kerroksena kiillepinnan sisäpuolelle (Kuva 20);

g) NNyt aloitetaan dentiinin kerrostaminen. Tässä vaiheessa joudutaan desaturoi-maan eli ”kirkastamaan”
väriä kerrostamalla sitä kervikaalialueelta kärkialueelle päin ja  ja linguaalialueelta labiaaliseen päin.
Jos perusdentiiniväri on UD2, aloitetaan kerrostaminen tummemmalla värillä UD4 kervikaalirajalta.
Tämän päälle kerrostetaan UD3- väri, joka on nyt lähempänä kärkialuetta kuin aikaisempi kerros.
Seuraavaksi kerros UD2-väriä, joka ulottuu lähes hampaan kärkeen asti. Tällä tekniikalla on
mahdollista hävittää restoraation ja luonnollisen hampaan raja lähes täysin. Ennen kuin viimeinen
dentiinikerros kovetetaan valolla, tehdään urat  ”mammeloita” eli kehitysalueita varten (bucco
linguaalisuunnassa sekä labiaalipinnalle vertikaalisesti) (Kuva 21);

h) Näkyvä dentiinipinta peitetään myös ohuella kerroksella Glass Connector – nestettä. 
Koveta valolla;

i) Opalisoiva kiilletehosteväri OBN kerrostetaan dentiiniin lisättyihin kehitysuriin. Väri tasoitetaan
tasaisella siveltimellä. Karakterisoinnissa voi käyttää apuna kiillevärejä OW ja OA  sekä
karakterisointivärejä (Stain Flows);

l) Seuraavassa vaiheessa kerrostetaan intensiivinen, valkoinen kiilletehosteväri (tavallisesti IM
etualueella, IW taka-alueella) dentiinin päälle. Viimeiseksi kerrokseksi yleistä kiilleväriä (Generic
Enamel). Intensiiviset, valkoiset tehostevärit tulee lisätä ohuina kerroksina ja muotoilla tarpeen
mukaan. Kerrokset ovat ohuempia kuin peruskiillevärikerrokset (Kuva 22);

m) Viimeiseksi kerrostetaan  peruskiilleväri (GE). 
Komposiitti tasoitetaan pienellä siveltimellä ohuiksi kerroksiksi,  jotta saadaan hampaalle
luonnollinen pinta. Restauraatio kovetetaan valolla ja kiilloitetaan. (Kuvat 22-23).
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Kuva 27. 
Harjanteet on kerrostettu kiillevärillä



Kerrostaminen epäsuoralla tekniikalla
Enamel plus HFO -komposiitteja käytetään myös epäsuorassa tekniikassa. Esimerkkejä
etualueelta (laminaatit: kuvat 31-40; onlayt: kuvat 41-51) ja taka-alueelta (inlayt: kuvat 52-54).
Teknikot käyttävät Enamel plus HFO-komposiittia samalla kerrostamistekniikalla kuin nykyaikaisia
keramiarakenteita.

Kuva 34.
Separoitu kipsimalli

Kuva 35. 
Vaha levitetty spaceriksi

Kuva 36.
Kerrostettu dentiini

Kuva 37.
Valmiit laminaatit kerrostuksen (OBN ja
GE3) jälkeen

Kuva 38. 
Linguaalinen kuva laminaateista

Kuva 31.
Aikuisen inkisiivit, jossa vanhat paikat

Kuva 32. 
Vanhat paikat poistettu. Alla 
sekundaarikariesta

Kuva 33.
Kaviteetti paikattu Enamel plus
HFO-muovilla. Hiottu laminaatteja varten.

Kuva 39-40.
Kliiniset kuvat: vasemmalla alkutilanne ja oikealla valmiit laminaatit
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PINNOITTEET (VENEERS)



Fig. 41. 42. 43.
Complexe fracturen. Bij de 1.1 is de linguale wand gefactureerd tot de kroonrand. Na een parodontale behandeling wordt
de 1.1 voorbereid voor een overlay en de 2.1 voor een directe restauratie.

Fig. 44. 45. 46.
Afgewerkt: let op de palatinale extensie als gevolg van de diepte van de fractuur.

Fig. 47. 48. 49.
Microscopische details. De restauraties laten een natuurlijke opalescentie zien met verschillende bronnen uitgelicht. Toch
is het generieke glazuur perfect geïntegreerd met een gekalibreerde en fijne translucentie.

Fig. 50.
Getransillmineerde 
tandsectie, gerestaureerd
met een composietveneer

Fig. 51.
Getransillmineerde 

tandsectie, gerestaureerd
met een composietkroon
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ONLAYS



Het Enamel Plus HFO composietsysteem werd ontwikkeld en geverifieerd dankzij het onderzoek van Dr. Lorenzo Vanini in
samenwerking met de tandtechnici Alessandro Tentardini en Franco Monti en de afdeling R&D van het G.D.F.

Fig. 52. Composietrestauratie met
infiltratie

Fig. 53. Caviteiten geprepareerd voor
nieuwe restauraties

Fig.  54 . Gecementeerde Composietinlays

KLINISCHE INDICATIE:

Klasse I  (alle caviteiten)
Klasse II (kleine en middelgrote caviteiten)
Klasse III (alle caviteiten)
Klasse IV (alle caviteiten)
Klasse V (alle caviteiten)

Sealings
Net vestibulaire bedekking 
Cosmetische correcties
Volledige kronen en partiële kronen 
Inlays Klasse I (alle caviteiten)
kronen

Inlays Klasse II (alle caviteiten)
Inlays Klasse IV (alle caviteiten)
Onlays/Veneers
Opbouwen
Ricostruzioni monconi protesici
Metalen en fiberglas bruggen
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Fig. 58. Getransillumineerde klasse II restauratie in composiet bij een
geëxtraheerd element.

INLAY

Fig. 55. Complexe restauratie met
carbonstift en composiet

Fig. 56. Opbouwschema van de
restauratie

Fig. 57. Röntgenologische controle van de
restauratie

RESTAURATIES VAN PROTHETISCHE OPBOUWEN

GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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