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Dentíny
Charakteristickými vlast-
nosťami dentínu sú opacita a
fluorescencia. Vďaka fluores-
cencii teleso absorbuje
svetelnú energiu a vyžaruje ju
vo forme svetla. Moderný
kompozitný systém by mal
obsahovať dentíny so
stupňom fluorescencie
blízkym p r i r odzenému
zubu .  Fluorescencia
zvyšuje hodnotu alebo jas
dentínového telesa a reduku-
je efekt metamerizmu.
Metamerizmus je fenomén,
ktorý spôsobuje zmenu farby
objektu pri zmene teploty
svetla. V klinickej praxi
výplne, ktoré sú vytvorené
pod určitým typom svetla
niekedy vyzerajú úplne
odlišne, ak sa zmení zdroj
svetla. Priemerná farba zuba
(rezáky a očné zuby) je v
oblasti 580 nm. Odtiene A -
Vita®(1) kľúča sú blízke
priemernej farbe zuba. Sklov-
ina ovplyvňuje farbu. Terajšie
základné skloviny sú jasne-
jšie, hustejšie a vytvárajú jan-
tárovo sfarbenú translucen-
ciu, ktorá je viac podobná
prirodzenej sklovine. Kvôli týmto dôvodom, modifikácie  bývalých A odtieňov viedli
k vytvoreniu univerzálnych dentínov, ktorých chromaticita je bližšia prirodzené-
mu zubu. Nové dentíny majú väčší jas (väčšiu hodnotu) a viac prekrývajú, preto
pomáhajú redukovať "sklenený efekt" konečnej rekonštrukcie a dovoľujú lepšie
použitie sklovinných a opalescentných materiálov. 

Enamel Plus HFO: nová generácia
Estetické riešenie každej situácie

Obr. 2. Rez extrahovaným zubom (vľavo) a rez zubom rekonštruovaným
Enamel Plus HFO (vpravo). Je jasne viditelné, že fluorescentný kompoz-
it Enamel Plus HFO reaguje výborne na svetlo. 

Obr. 1. Enamel PLUS  New Generation - odtiene
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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 
nízky jas u starého pacienta

Obr. 7. sklovina G.E.2
stredný jas u dospelého pacienta

Obr. 8. sklovina G.E.3 
vysoký jas u mladého pacienta

Obr. 3. starý pacient Obr. 4. dospelý pacient Obr. 5. mladý pacient

Skloviny
Sklovina odráža, absorbuje a prepúšťa svetlo k vnútornej dentínovej štruktúre.
Sklovinné prizmy majú vysokú translucenciu  (priesvit), preto dovoľujú svetlu
ľahko preniknúť. Medziprizmatická substancia a proteínová vrstva, ktoré majú
nízku translucenciu, vytvárajú vnútorný rozptyl svetla a vedú ho k dentínovému telu.

Úroveň translucencie prirodzenej skloviny je závislá od hrúbky a stupňa mineralizácie,
ktoré určujú hodnotu a jas zuba. Hrubá sklovina  typická pre deti  má nízku translu-
cenciu a vysoký stupeň svietivosti, kým tenká sklovina má vysokú translucenciu a
nízky stupeň svietivosti. U detských zubov je povrch bohatý na makro a mikroštruktúry,
čo je znakom hrubej skloviny vysokého jasu. Zuby dospelých pacientov sú "opotrebo-
vané". Z tohto dôvodu je ich povrch  hladký, mikroštruktúra je takmer úplne zrušená,
sklovina je tenšia, viac priesvitná a je stredného jasu (v porovnaní s detskými zubami).
V prípade starších pacientov je makro aj mikroštruktúra úplne vyhladená a strata
hrúbky skloviny v dôsledku opotrebovania silne zníži  jej hodnotu. 

Pre tieto tri úrovne hodnôt skloviny boli vyvinuté tri odtiene základnej skloviny (GE) v tomto
systéme, ktoré simulujú tri najbežnejšie klinické situácie, t.j. sklovinu starého pacienta s
GE1 (nízky jas), dospelého pacienta s GE2 (stredný jas) a dieťata s GE3 (vysoký jas). 

Vhodnou kombináciou týchto odtieňov môžete získať neobmedzené množstvo
kombinácií jasu a priesvitu. Správanie sa svetlomtuhnúcich kompozitných sklovín je
presne opačné, ako u prirodzenej skloviny. U prirodzenej skloviny je jas priamo
úmerný jej hrúbke. Na druhej strane u kompozitného materiálu každé zvýšenie
hrúbky skloviny spôsobí "sklenený efekt", ktorý je spojený so znížením v jase, pre-
tože index lomu je odlišný od prirodzenej skloviny. Preto doporučujeme použitie
základných sklovín vo vrstvách o hrúbkach 0,3 až 0,4 mm. 
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Opalescentné a intenzívne skloviny
Základné skloviny sami o sebe nemôžu zreprodukovať všetky formy translucencie,
ktoré sa nachádzajú v prirodzenej sklovine. Opatrným skúmaním prirodzeného zuba je
možné rozoznať v sklovine najmenej 3 druhy translucencie. Z tohto dôvodu bolo potreb-
né vyvinúť najmenej tri masy: jednu s nízkou translucenciou (intenzívna sklovina),
jednu so strednou translucenciou (základná sklovina) a jednu s vysokou translucen-
ciou (opalescentná sklovina). Intenzívne biele a opalescentné skloviny musia byť vždy
aplikované cez alebo do dentínového telesa a prekryté základnou sklovinou. 

Opalescencia
Charakteristika translucencie skloviny dáva vyniknúť fenoménu opalescencie, čo je
dúhové sfarbenie priesvitného telesa, ktoré je osvetlené viditeľným svetlom (naprík-
lad slnečným svetlom). Aby sme vytvorili tento fenomén, teleso musí mať vysoký
stupeň priesvitnosti. Priemer častíc atmosferického prachu vytvára farby oblohy.
Tak ako tieto častice absorbujú, filtrujú a odrážajú svetelné lúče  v rôznom smere,
vytvárajú modrú farbu oblohy, žltú farbu slnka na poludnie a červenú farbu pri úsvite
a západe slnka. Na získanie opalescentného kompozitného materiálu musia byť
tieto masy vysoko priesvitné a plnené  veľmi jemnými opáknymi časticami, ktoré sú
veľmi dobre rozptýlené a nie príliš koncetrované v organickej matrix. Špeciálne plni-
vo  filtruje svetlo a vytvára opalescentnú modrú (OBN) farbu, ktorá reprodukuje
prirodzenú opalescenciu v incizálnej oblasti. Opalescencia je viditeľná v rozličných
tvaroch (mamelóny, rozdelený mamelón, hrebeň, okienko, škvrna) a v rozličných
odtieňoch (jantárová, modrá, sivá). 

Intenzívna sklovina
Intenzívna biela (IM, IW) sa používa  pre ďalšiu charakterizáciu skloviny (hrany a
hrbole).

Obr. 9. 10. 11. výmena nevyhovujúcej výplne u mladého pacienta, nové výplne sú dobre integrované vďaka intenzív-
nej bielej, modrej a janátarovej opalescentnej sklovine

Obr. 12. 13. intenzívna biela  a opalescentné skloviny: detail pod mikroskopom

1. Základná sklovina
2. Opalescentná sklovina -
OBN
3. Glass conector
4. Dentínové telo

Mamelónová opalescencia
Schéma výroby
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Chromaticita
SEDEM UNIVERZÁLNYCH DENTÍNOV
UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
Fluorescentný dentín Enamel Plus HFO reaguje výborne na svetlo, rovnakým spôsobom
ako prirodzený zub. 

Jas
TRI ZÁKLADNÉ SKLOVINY
G.E.1 (nízky jas) - G.E.2 (stredný jas) - G.E.3 (vyšší jas)
Priesvitnosť a jas je kalibrovaný na prirodzenú sklovinu (rôzny jas závisí od veku pacienta).

Intenzívne skloviny
DVE INTENZÍVNE BIELE SKLOVINY
I.M. (intenzívna mliečna: teplá a silná biela) - I.W. (intenzívna biela: studená biela)
Intenzívne biele sa používajú na ďalšiu charakterizáciu povrchu skloviny.

Opalescentné skloviny
JEDNA UNIVERZÁLNA OPALESCENTNÁ SKLOVINA
O.B.N. (opalescentná modrá) 
TRI OPALESCENTNÉ SKLOVINY PRE CHARAKTERIZÁCIU A ŠPECIÁLNE PRÍPADY
O.W. (biela) – O.A. (jantárová) – O.G. (sivá)
Opalescentné skloviny OBN, OG a OA reprodukujú vnútornú incizálnu opalescenciu.
Opalescentné skloviny OA a OW sa tiež používajú pre charakterizáciu typu 1, 2, 3. 

Charakterizácie
ESŤ FLUORESCENTNÝCH FARIEB
Biela, žltá, oranžová, modrá, hnedá, tmavá hnedá.
Fluorescentné farby a OW, IW, IM, OA sa používajú na reprodukciu charakterizácie 
(vnútorné farby a praskliny).
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Päť dimenzií farby zuba.
Enamel Plus HFO je systém vytvorený piatimi typmi štruktúr (dentín, základná
sklovina, opalescentná sklovina, intenzívna sklovina), ktoré reprodukujú päť dimen-
zií prirodzenej farby zuba (obrázok 14.) podľa techniky Dr. Lorenza Vanini. 

Obr. 14.



Výber farby

1. BC = základná hodnota
základná hodnota - chromaticita. Obsahuje štyri základné hodnoty: 1, 2, 3, 4, ktoré
získame vybudovaním z dentínov (UD1 až UD6). Túto hodnotu najlepšie odčítame
na krčkovej a strednej tretine zuba 
2. V = jas, tzn. tri hodnoty
(1, 2, 3), ktoré zodpovedajú sklovine s nízkym, stredným a vysokým jasom. Tri čísla
sú napísané na tabuľke vo farbách od sivej (1) ku chladnej bielej (2) a teplej
mliečnej (3), aby pripomenuli používateľovi rozdiely jasu. Tomu zodpovedajú  kom-
pozitné hmoty (GE1, GE2, GE3). Najvhodnejšou oblasťou pre určenie jasu je stred-
ná tretina zuba.
3. I = intenzívna biela 
Čísla 1, 2, 3, 4, označujú klasifikáciu tvarov, ktoré sú znázornené na zadnej strane
tabuľky. Používateľ musí sledovať túto klasifikáciu pri výbere farby. w-m indikuje
odtieň intenzívnej bielej, ktorý môžeme nájsť v prirodzenom zube. w je studená
biela, kým m je teplejšia a mliečna biela. Kompozity, ktoré použijeme na reproduk-
ciu týchto hodnôt, sú IW (studená biela) a IM (teplá biela). Intenzívne biele môžu
byť zobrazené vo všetkých častiach zuba (v krčkovej, strednej a incizálnej tretine).
4. O = opalescencia
Čísla 1, 2, 3, 4, 5, zodpovedajú klasifikácii tvarov, ktoré sú znázornené na zadnej
strane tabuľky. Používateľ musí sledovať túto klasifikáciu pri výbere farby. B - G - A
určujú odtieň opalescencie, ktorý môžeme nájsť u prirodzeného zuba. B - modrá, G
- sivá, A - jantárová. Kompozity, ktoré použijeme na reprodukciu týchto odtieňov sú
OBN (modrá), OG (sivá), OA (jantárová). Opalescenciu nájdeme len v incizálnej tre-
tine zuba (aproximálna a marginálna časť)
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Inštrukcie na použitie chromatickej tabuľky.
Chromatická tabuľka a Enamel Plus HFO
vzorkovník vyrobený z kompozitu sú základom pre
určenie farby. Vďaka klinovitému tvaru vzorkovníka
je možné simulovať vrstvy s rôznou hrúbkou. 

Päť farebných dimenzií zuba treba určiť podľa
navrhnutej tabuľky.



Obr. 15. určenie farebného odtieňa v troch tretinách zuba (krčková,
stredná a incizálna)

Rez prirodzeným
zubom, kde je viditeľná
proteínová vrstva medzi
sklovinou a dentínom (
vľavo ) v porovnaní s
rezom zuba vyrobeného
z Enamel Plus HFO,
kde glass conector
vytvára prirodzeným
spôsobom vnútorný
rozptyl svetla. 
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Glass Connector  
Je vysoko tekutý kompozit s vysokou elasticitou. Napodobňuje proteínovú vrstvu
prirodzeného zuba a vytvára rozptyl svetla. Glass conector môže byť použitý pri pri-
amych a nepriamych výplňach (inlej, onlej, fazeta) a mal by byť nanesený v tenkej vrstve
(menej ako 0,1mm) medzi sklovinu a dentín s použitím malého štetca. Glass conector
zvyšuje vnútorný rozptyl svetla, zosiľuje fluorescenciu dentínového tela a redukuje
zníženie hodnoty, ktoré je typické pre sklenené hmoty a vytvára elastickú vrstvu medzi
sklovinou a dentínom, ktorá znižuje vnútorné pnutie vzniknuté pri polymerizácii. 

5. C = charakterizácie
Čísla 1, 2, 3, 4, 5, zodpovedajú klasifikácii tvarov, ktoré sú znázornené na zadnej strane
tabuľky. Používateľ musí sledovať túto klasifikáciu pri výbere farby. Každé číslo je napísané
rovnakým farebným odtieňom, ktorý môžeme nájsť na prirodzenom zube. W - A - Y - B
indikujú a pripomínajú užívateľovi odtiene zuba (biela, jantárová, žltá, hnedá). Kompozitné
hmoty použité na reprodukciu týchto dimenzií sú OW (jemná biela), IW (studená biela), IM
(mliečna biela), OA (jantárová), SW (intenzívna biela), SY (intenzívna žltá), SB (intenzívna
hnedá). Charakterizácie typu 1 a 3 sú typické pre incizálnu tretinu zuba, charakterizácia
typu 2 zasahuje strednú a krčkovú tretinu, kým typ 4 a 5 môžeme vidieť vo všetkých troch
častiach (krčkovej, strednej a incizálnej).



Technika anatomickej stratifikácie, podľa Dr. L. Vaniniho
Doporučujeme použiť stratifikačnú techniku Dr. Vaniniho, z dôvodu zabezpečenia
maximálne možnej charakterizácie. Iné stratifikačné techniky nerešpektujú
anatómiu prirodzeného zuba a môžu výrazne limitovať estetické výhody Enamel
Plus HFO systému. Pri tejto technike najprv vybudujete orálnu sklovinnú stenu,
potom nasleduje vnútorné dentínove telo a zakončíte vestibulárnou sklovinou.

Aproximálnu sklovinnú stenu
vytvorte použitím základnej
skloviny.

Potom naneste tenkú vrstvu glass
conectora na vnútorný povrch
základnej skloviny.

Orálna sklovinná stena je nane-
sená pomocou silikónovej matrice
použitím základnej skloviny (GE1,
GE2, GE3).

Na získanie prirodzeného chromat-
ického rozloženia  použite den-
tínové odtiene. Začnite so základ-
nou farbou a zvýšte o dva odtiene.
Ak základná farba je UD2,  den-
tínové odtiene budú UD2, UD3,
UD4. Dentín s najvyššou         hod-
notou UD4 použite na vytvorenie
dna kavity. 
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Pokračujte dentínom so stred-
nou hodnotou UD3.

Nakoniec použite základný
odtieň UD2 na prekrytie.
Použitím tejto techniky
vrstvenia môžete získať
bohaté a chromatické
prirodzené rozloženie.

Dokončené dentínové telo
prekryte tenkou vrstvou glass
conectora.

Medzi mamelóny umiestnite
opalescentnú sklovinu (OBN) z
dôvodu reprodukcie vnútornej
opalescencie.

Pokračujte charakterizáciou
pomocou intenzívnej bielej
skloviny (IW) a ďalších opales-
centných materiálov (OA a OW)
a farieb. 

Naneste poslednú vestibulárnu
sklovinnú vrstvu (GE1, GE2,
GE3).
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Priama technika
a) Leptanie skloviny: Aplikujte leptací gel (kyselina fosforečná 37 %) po dobu 30 sekúnd;
b) Leptanie dentínu: Aplikuje leptací gel (kyselina fosforečná 37 %), doporučený

čas leptania je 30 sekúnd, u sklerotického a devitálneho dentínu 60 sekúnd.
Technika totálneho leptania odstráni smear layer, vytvorí demineralizovaný
dentín a otvorí dentínové tubuly;

c) Dôkladne opláchnite. Vysušte bezolejovým vzduchom. Naneste bonding, väz-
bový systém, polymerizujte;

d) Ak potrebujete vytvoriť orálnu stenu, doporučujeme použiť silikónovú matricu.
Po vytvorení matrice (spôsobom otlačku dočasnej výplne alebo wax up vytvo-
renom v laboratóriu), môžeme aplikovať materiál mimo úst. Malé množstvo
základnej skloviny sa nanesie do matrice a roztlačí do tenkej vrstvy použitím
malého štetca. Pri tomto kroku sa doporučuje vypnúť svetlo na súprave, aby ste
zabránili predčasnej polymerizácii kompozitu. (obr. 17);

e) Po nanesení základnej skloviny adaptujte matricu v ústach.

Obr. 22.
Vytvorenie vestibulárnej časti GE3,
charakterizácia s IM  

Obr. 23. 
Dostavba vyleštená s Enamel Plus
Shiny pastami 

Obr. 24. 
Palatinálny pohľad na rekonštrukciu

Obr. 16. 
Štvrtá trieda zlomenina u dieťaťa

Obr. 19.
Spolymerizovaná orálna stena

Obr. 20.
Vytvorenie aproximálnej sklovinnej
steny a aplikácia glass conectora

Obr. 21.
Vytvorenie vnútorného dentínového tela
a incizálneho "halo" a aplikácia G. C.

Obr. 18.
Silikónová matrica je umiestnená v
ústach
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REKONŠTRUKCIE V PREDNOM ÚSEKU 

Obr. 17. 
Nanesenie GE3 priamo na silikónovú
matricu



Obr. 25.
Pred preparáciou

Obr. 26. 
Preparácia kavity

Obr. 28.
Vytvorenie dentínového tela

Obr. 29.
Použitie intenzívnej skloviny a základ-
nej skloviny

Obr. 30.
Dokončená rekonštrukcia

Roztlačte kompozit plochým štetcom, uistite sa, či  materiál dobre adheruje k
stenám kavity a spolymerizujte. Po polymerizácii odstráňte matricu (obr. 18 až
19).

f) Vytvarujte aproximálnu sklovinnú stenu, potom spolymerizujte. Po vytvorení
sklovinnej škrupiny aplikujte glass conector. Neaplikujte ho na okraje, ale len do
vnútra, tenkou vrstvou pokryte vnútorné sklovinné steny (obr. 20);

g) Teraz môžete začať s vytvorením dentínového tela. Musíte nasýtiť hodnotu
farby od krčkovej ku incizálnej časti a od orálnej ku vestibulárnej časti. Ak je
základná hodnota UD2, začnite s UD4 v krčkových častiach kavity, túto prekry-
te s UD3, ktorá končí trochu viac incizálne, nasleduje UD2, ktorá zasahuje do
incizálnej časti. Prvá dentínová vrstva zasahuje do sklovinného okraja kavity,
kým ostatné dve vyplnia polovicu hrúbky skloviny. S touto technikou je možné
perfektne skryť okraj. Pred polymerizáciou dentínu v incizálnej tretine vytvorte
mamelóny alebo inú štruktúru (obr. 21);

h) Voľný vestibulárny okraj dentínového tela prekryte tenkou vrstvou glass conec-
tora, ktorý rozotriete tenkým štetcom a spolymerizujte;

i) Opalescentný enamel OBN použite na zvýraznenie mamelónov dentínového
tela,  roztlačte materiál  plochým štetcom (je možné tiež použiť sklovinný OW a
OA a Farby -stain flows);

j) Nasledujúce kroky pozostávajú z aplikácie intenzívnej bielej (všeobecne IM pre
predné zuby, IW pre postranný úsek) na dentínové telo. Následne prekryte
vestibulárne základnou sklovinou (obr. 22);

k) Posledný krok je vytvorenie vestibulárnej základnej skloviny. Pomocou malého
štetca sklovinu roztlačte, spolymerizujte a vyleštite (obr. 22 až 23).
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REKONŠTRUKCIE V POSTRANNOM ÚSEKU 

Obr. 27.
Vytvorenie stien so základnou sklovi-
nou



Nepriama technika
Enamel Plus HFO môže byť použité na nepriame výplne pre predné zuby (fazety -
obrázok 31 až 40, onleje - obrázok 41 až 51) a výplne v postrannom úseku (inleje
- obr. 52 až 54 ). Technik použije Enamel Plus HFO rovnakou stratifikačnou tech-
nikou ako moderné        keramické systémy. 

Obr. 34.
Študijný model

Obr. 35. 
Aplikácia vosku na odľahčenie

Obr. 36.
Stratifikácia dentínu

Obr. 37. 
Ukončené fazety po aplikácii OBN a
GE3

Obr. 38. 
Orálny pohľad na fazety

Obr. 31.
Rezák dospelého pacienta so starou
výplňou

Obr. 32. 
Odstránenie starej výplne a
sekundárneho kazu

Obr.. 33.
Vyplnenie kavity s Enamel Plus HFO
a preparácia na fazety

Obr. 39-40. 
Pred a po aplikácii kompozitných faziet
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Obr. 44. 45. 46.
Ukončené rekonštrukcie. Všimnite si extenzie palatinálnej časti vďaka hlbokej zlomenine.

Obr. 47. 48. 49.
Detaily pod mikroskopom. Rekonštrukcia vykazuje prirodzenú opalescenciu, kým základná sklovina je výborne inte-
grovaná.

Obr. 50. 
Presvietený rez
prirodzeného zuba oše-
treného kompozitnou
výplňou

Obr.51
Presvietený rez prirodze-

ného zuba ošetreného
kompozitnou korunkou
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ONLEJE

Obr. 41. 42. 43.
Komplex zlomenín: na zube 11 je hlboká zlomenina orálnej steny po parodontologickom ošetrení, zub  je
napreparovaný pre   overlay a zub č. 21 na priamu rekonštrukciu



Enamel plus HFO kompozitný systém bol vyvinutý a vyskúšaný  vďaka výskumu Dr. Lorenza Vanini a zubných tech-
nikov  Alessandra Tentardini a Franca Monti, v spolupráci s R&D Department of G.D.F. 

Obr. 52. Kompozitná rekonštrukcia s
infiltráciou

Obr. 53. Kavity napreparované pre
nové rekonštrukcie

Obr. 54. Nasadené kompozitné inleje

KLINICKÉ INDIKÁCIE

Tr. I (všetky kavity)
Tr. II (malé a stredné kavity)   
Tr. III (všetky kavity)
Tr. IV (všetky kavity)
Tr. V (všetky kavity)

Kozmetické úpravy
Komplexné opravy
Vestibulárne fazetovanie na totálnych
aj čiastočných náhradách
Inlay tr.I (všetky kavity)

Inlay tr.II (všetky kavity)
Inlay tr.IV (všetky kavity)
Fazety
Onlay
Pečatenie
Dostavby pahýľov zubov
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Obr.58. Rez presvietenej výplne druhej triedy z kompozitu na extrahova-
nom zube

INLEJE

Obr. 55. Rekonštrukcia s čapmi z
karbónových vlákien a kompozitu

Obr. 56. Schéma pre vytvorenie výpl-
ne

Obr. 57. RTG snímka rekonštrukcie

DOSTAVBA PAHÝĽOV ZUBOV
GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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