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ENAMEL plus HFO®
 

Enamel Plus HFO je světlem tuhnoucí radioopákní kompozit pro přímé a nepřímé rekonstrukce frontálního a distálního úseku. Splňuje 
normy ISO 4049:2000. Systém se skládá z následujících komponentů: 
*1 
a. Mikrohybridní radioopákní světlem tuhnoucí kompozit pro přímé a nepřímé rekonstrukce, dostupné v následujících odstínech: 
3 Obecné skloviny (Generic) G.E.1  (nízky jas), G.E.2  (střední jas), G.E.3  (vysoký jas) 
4 Opalescentní skloviny   O.W. (bílá), O.B.N. (modrá), O.G. (šedá), O.A. (jantarová) 
2 Intenzivní bílé skloviny  I.W. (intenzivní bílá), I.M. (intenzivní mléčná) 
7 Fluorescentní dentiny  UD1 (A1*) - UD2 (A2*) - UD3 (A3*) - UD3,5 (A3,5*) - UD4 (A4*) - UD5 (IR5) - UD6 (IR6) 

    Dostupné na vyžádání: B1* - B2* - B3* - B4* - IY5 - C1* - C2* - C3* - C4* - IG5 - D3* 
Skloviny a dentiny vykazují odlišné fluorescentní charakteristiky. 

Složení 
- MONOMER MATRIX: Diurethandimethakrylát, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-4(phenoxy)propyl)-bis(methakrylát)(Bis-GMA);  
1,4 - Butandioldimethakrylát. 
- CELKOVÝ OBSAH PLNIV:  75% hmotnosti (53% objemu); skleněné plnivo: částice o průměrné velikosti 0,7 µm; vysoce rozptýlený oxid 
křemíku: částice o průměrné velikosti 0,04 µm 
KLINICKÉ INDIKACE: 

                                                           
1* Barvy dle vzorníku Vita®. Vita® je ochrannou známkou Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D 

 

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

Pečetění  
Kosmetické opravy   
Totální a částečné vestibulární překrytí 
Komplexní restaurace 
Vrstvené fasety   

Inleje třídy I   (všechny kavity)  
Inleje třídy II  (všechny kavity) 
Inleje třídy IV (všechny kavity) 
Onleje      
Restaurace protetických pilířů 

 
b. Glass Connector je vysoce fluorescentní, zatékavý světlem tuhnoucí kompozit určený k reprodukci proteinové vrstvy u přímých a 
nepřímých restaurací 
Složení 
- MONOMER MATRIX: Diurethandimethakrylát, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-4(phenoxy)propyl)-bis(methakrylát)(Bis-GMA);    1,4 - 
Butandioldimethakrylát. 
- CELKOVÝ OBSAH PLNIV: 50% hmotnosti (36% objemu); skleněné plnivo: částice o průměrné velikosti 0,7 µm; vysoce rozptýlený oxid 
křemíku: částice o průměrné velikosti 0,012 µm 
Indikace. Glass connector se používá pro: 
• Navýšení vnitřního rozptylu světla  
• Posílení fluorescence dentinového jádra  
• Redukci úbytku jasu v odstínu zubu 
• Redukci polymeračního pnutí 
 
c. Flow Dentin je fluorescentní zatékavý mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozit používaný jako podložka výplně, dostupný v 
následujících odstínech: 
UD2 (A2*) - UD3 (A3*) - UD4 (A4*) - UD5 (IR5) - UD6 (IR6) 

Dostupné na vyžádání: B3* - B4* - IY5 
Složení 
- MONOMER MATRIX: Diurethandimethakrylát, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-4(phenoxy)propyl)-bis(methakrylát)(Bis-GMA);    1,4 -
Butandioldimethakrylát. 
- CELKOVÝ OBSAH PLNIV: 55% hmotnosti (36% objemu); skleněné plnivo: částice o průměrné velikosti 0,7 µm; vysoce rozptýlený oxid 
křemíku: částice o průměrné velikosti 0,012  µm 
Indikace 
Enamel plus HFO Flow se používá jako podložka do kavit restaurací z kompozitu, kde je požadována nízká viskozita a vysoká 
elasticita materiálu 
 
d. Fluorescent Flow Stain je systém světlem tuhnoucích dobarvovacích stainů (odstínů) z kompozita pro vytvoření charakterizací 
kompozitních a akrylových prací 
Zaváděcí set COSSTAINKIT obsahuje: 
-6 světlem tuhnoucích stainů: bílý, žlutý, oranžový, modrý, hnědý, tmavě hnědý (brown 2) 
-6 štětečků: C, F, M (2 od každého druhu) 
Složení 
- MONOMER MATRIX: Diurethandimethakrylát, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-4(phenoxy)propyl)-bis(methakrylát)(Bis-GMA);    1,4 - 
Butandioldimethakrylát. 
- CELKOVÝ OBSAH PLNIV: 50% hmotnosti (36% objemu); skleněné plnivo: částice o průměrné velikosti 0,7 µm; vysoce rozptýlený oxid 
křemíku: částice o průměrné velikosti 0,012 µm 
Indikace 
Charakterizace kompozitních a akrylových materiálů v zubní ordinaci a v zubní laboratoři.  
 
Kontraindikace 
Nezpolymerovaná kompozitní pryskyřice může být příčinou kontaktní alergické reakce. Při práci používejte rukavice. V případě 
prokázané alergie materiál nepoužívejte. 
Vedlejší účinky 
V hlubokých kavitách, vzhledem k případnému dráždění pulpy, doporučujeme používat podložku. 
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Čeho se vyvarovat 
Materiály, které obsahují fenoly (např. eugenol) zabraňují polymeraci kompozit! Nepoužívejte tyto materiály jako podložky. 
 
DÁVKOVÁNÍ A NÁVOD NA POUŽITÍ 

 
PŘÍMÁ METODA. Volné výplně a přímé estetické reastaurace třídy I-II-III-IV-V (třídy dle Blacka). 
Preparace 
- Očistit profylaktickou pastou bez fluoridů. 
- Výběr barvy dle vzorníku Vita® nebo Enamel plus HFO a zaznamenat do “colour chart”. 
- Preparace: frontálních zubů konzervativní s minimálním našikmením okrajů pro optimální vazbu kompozita (u distálních zubů 
našikmení neprovádíme). 
- Doporučujeme použít koferdam.  
- U proximálních preparací použijte transparentní matrice. 
Leptání Použijte osvědčenou technologii. Doporučujeme 35%-38% kyselinu fosforečnou (EnaEtch) po dobu 15-30 sekund u skloviny a 
vitálního dentinu, 1 min u sklerotického dentinu, 2 min u nevitálního dentinu. Opláchnout a osušit  leptaný povrch (suchým a čistým 
vzduchem bez příměsi oleje); leptaná sklovina je vápenitého vzhledu. Naleptaný povrch nesmí být kontaminovaný před aplikací bondu (Rock 
Bond nebo EnaBond). V případě kontaminace slinou opláchněte, osušte a celý proces leptání opakujte (zabraňte dehydrataci dentinu). 
Bonding 
Na připravený povrch skloviny a dentinu pečlivě aplikujte tenkou vrstvu bondingu (Rock Bond, Enabond), pečlivě rozetřete až k 
okrajům. Polymerujte po dobu 40 s. (lampou Translux CL nebo Nou-Lite halogenovým světlem). Objeví se tenká vrstva 
nezpolymerované pryskyřice, která nesmí být kontaminovaná nebo přesušená, neboť je důležitá pro chemickou vazbu s kompozitem. 
Aplikace kompozita  
- MIKROHYBRIDNÍ  KOMPOZIT: vyjměte ze stříkačky nebo z karpule Enamel Plus HFO a aplikujte. Použijte dentiny a opalescentní 
skloviny vnitřně a obecnou sklovinu (Generic) na povrch zubu. Postupujte dle Manuálu: “ENAMEL plus HFO new generation”.  
- GLASS CONNECTOR: vyjměte Enamel Plus HFO Glass Connector ze stříkačky pomocí aplikačního nástroje a naneste pomocí štětečku 
Enamel Plus M mezi dentin a sklovinnou vrstvu, aby byla reprodukovaná proteinová vrstva přirozeného zubu. Poznámka: vrstva musí 
být velmi tenká (méně než 0,1mm). Díky velmi vysoké fluorescenci nesmí být Glass Connector aplikován až k okraji rekonstrukce.   
Upozornění. Aplikujte velmi nepatrné množství materiálu pomocí štětečku (Enamel plus HFO “M” štěteček pro přední úsek a “F” pro 
postranní), aby se netvořily bublinky. Užijte “vlnkovou” techniku roztírání pro efektnější rozptyl světla. Polymerujte vrstvy 1-1,5 mm (ne vice 
než 2 mm) po dobru 40 sekund z obou stran těla rekonstrukce. Držte špičku světlovodu co nejblíže k rekonstrukci. Kyslík zanechá tenkou 
vrstvu nezpolymerovaného kompozita: tato vrstva nesmí být kontaminovaná nebo přesušená, neboť tvoří chemickou vazbu mezi různými 
vrstavmi kompozit. Doporučujeme použít Air Block (Shiny G) po ukončení restaurace a před závěrečnou polymerací. Tento výrobek na 
bázi glycerinu odstraňuje kyslík a umožňuje tím kompletní polymeraci povrchu.   
Polymerace. Pracovní doba při užití standardního zařízení je přibližně 3 minuty. Při časově náročných rekonstrukcích přikryjte 
kompozit opákní fólií nebo použijte paletu s černým víčkem (COSSTAIN01). Pozor: Zamezte přímému osvícení stropním operačním 
světlem, pokud možno jej zhasněte. Polymerujte každou vrstvu po dobu 40 sekund.  
Závěrečné opracování a leštění 
Použijte diamantové brousky a diamantové pasty. Nepoužívejte žádné disky bukálně, poničila by se tím povrchová textura. 
Doporučujeme použít kompletní sadu pro závěrečné opracování a leštění Enamel plus SHINY. 
 
NEPŘÍMÁ METODA: Inleje, onleje a fasety 
Preparace 
Preparace musí být bez podsekřivin. U distálního úseku se použije mírně konický diamantový brousek, který zaoblí vnitřní hrany. 
Minimální tloušťka vrstvy z kompozita musí být 1,5 mm, aby nepraskla. Podsekřiviny se uzavřou kompozitem Enamel plus HFO Flow. 
Otisky a Provizoria 
Pořiďte otisk a použijte Enamel plus Temp pro dočasné inleje a natmelte pomocí cementu bez příměsi eugenolu. 
Práce v laboratoři 
Vytvořte model z extra tvrdé sádry. Po ztuhnutí sádry sejměte formu a aplikujte na model nemastnou separační tekutinu (Enamel plus 
SEP). Postupujte stejnou metodou anatomické stratifikace jako u přímé techniky. U inlejí nejprve vytvořte okrajové hrany a poté 
okluzální oblasti. Mezi dentin a sklovinu můžete použít dobarvovací system Enamel Plus HFO stainy. Žádná vrstva nesmí být silnější 
než 2 mm a musí se polymerovat po dobu 40 sekund.  
Závěrečnou polymeraci doporučujeme po dobu 11 minut v polymerační peci o vysoké světelné frekvenci (např. LaborluxL) nebo po 
dobu 30 minut v polymerační pícce (86W např. LAMPADAPLUST. Závěrem opracujte pomocí brousků a vyleštěte systémem Enamel 
plus SHINY brusnými špičkami a diamantovými pastami.  Umyjte mýdlovou vodou a osušte nemastným vzduchem. 
Pozor. Při použití na rekonstrukcích na kovový základ a základ z vláknových struktur je nutné prostudovat manual “Enamel plus HFO 
Tender, laboratorní postupy”. 
Tmelení 
Odstraňte dočasnou výplň a vyčistěte kavitu. Pečlivě přezkoušejte novou náhradu a event. poopravte. Dopolymerujte v pícce typu 
LAMPADAPLUST po dobu 9 min. Nasaďte koferdam. Očistěte preparovaný povrch lihem a opískujte. Kavitu naleptejte a naneste dvě 
vrstvy bondu (EnaBond), ale nepolymerujte. Naneste malé množství Enamel plus HFO, Opalescentní bílé nebo světlého dentinu (UD1, 
UD2 nebo UD3) dovnitř rekonstrukce. Jakmile přiadaptujete rekonstrukci, stlačte menší silou manuálně nebo mechanicky. Odstraňte 
přebytky a polymerujte alespoň po dobu 80 sekund z každé strany zubu. Zkontrolujte okluzi, závěrečně opracujte a vyleštěte pomocí 
leštícího systému Enamel plus Shiny. Použijte brousky, brusné pásky a diamantové pasty. 
Pozor: u inlejí silnějších než 2 mm použijte duální kompozitní cement, jako např. ENACEM (viz návod) 
Polymerace  
Použijte světelnou lampu o světelnosti spektra 350 - 500 nm. Požadované fyzikální vlastnosti docílíte pouze při použití multireflexního 
zařízení. Proto doporučujeme pravidelnou kontrolu intenzity světla dle návodu výrobce. Většina zařízení polymeruje do hloubky 4,6 
mm. Optimálních hodnot se dosáhne v hloubce 2,3 mm. 
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APLIKACE FLOW DENTINU 
Vyjměte ze stříkačky Enamel Plus HFO Flow pomocí štětečku (Enamel plus M) a aplikujte na dno kavity jako podložku před nanášením 
mikrohybridní pryskyřice (viz nahoře návod Enamel plus HFO). 
V případech, kdy je Flow používán jako podložka pod inleje, aplikujte jej před pořízením otisků. Polymerujte dle návodu uvedeného v 
odstavci “PŘÍMÁ METODA”.  
Pozor: návod pro stříkačku Flow. Nasaďte dávkovací koncovku po odšroubování víčka stříkačky. Kompozit má zatékavou 
konzistenci, jakmile zatlačíte na píst, začne samovolně vytékat. Vytékání se snadno zastaví zatažením pístu zpět (zpětný chod) o 1 
mm. Opatrně: zamezte příliš velkému vytečení materiálu, jinak je riziko nasátí vzduchu a tvorbě vzduchových bublin při zpětném 
zatažení pístu. Minimální zpětný tlak postačí – píst se vrátí do pozice elasticky a tím zamezí vniknutí bublin. Pro zamezení příliš velké 
emise materiálu, doporučujeme mezi opakovaným nanášením kompozita u stejného pacienta přidržet aplikační kanylu směrem vzhůru. 
Také doporučujeme držet píst v této pozici na začátku aplikace a tím vytlačit případné bublinky. Po ukončení restaurace odstraňte 
aplikační kanylu a nasaďte víčko a zašroubujte. 
 
APLIKACE STAINŮ 
Vyjměte Enamel Plus HFO STAIN Flow ze stříkačky špičatým nástrojem a nanášejte pomocí štětečku Enamel Plus C. Štěteček M se 
doporučuje pro práci a uhlazení kompozitních hmot, zatímco štěteček F byl vyvinut pro modelaci fisur. 
Postupujte opatrně při aplikaci světlem tuhnoucích stainů, barvy jsou intenzivní a materiál velmi zatékavý. Stainy je možné míchat s 
dentiny při tvoření stěn a dentinového jádra. Smíchaná kompozita lze tím snadno individualizovat, a to nejen smícháním, ale i 
nanášením a vpracováním barev. Při práci s materiálem je nutno dbát vysoké opatrnosti, aby se netvořily bublinky. 
Použití Stainů na akrylátový základ 
Před použitím stainů je třeba nanést TEMP BONDING FLUID:  doporučujeme nejprve  abradovat povrch rekonstrukce pískováním při 
použití aluminium oxide písku (50 micron). Polymerovat TEMP BONDING FLUID po dobu asi 90 sekund lampou LABORLUXL. 
Polymerace: Nanést velmi tenkou vrstvu Enamel Plus HFO STAIN Flow (ne vice než 0,3 mm pro tmavé odstíny).  
Polymerace v laboratoři:  
- LABORLUXL (MICERIUM)   cca.  3-5 min.*     
- Spektra 2000 (Schütz-Dental)   cca. 3-5  min.* 
- Spektramat (Ivoclar)    cca. 3-5  min.* 
- Lampada Plus T se světlem  71- 86W (Micerium) cca. 7-10 min. * 
- Lampada Plus se světlem 71- 36W (Micerium) cca. 20-30 min.* 
* v závislosti na barvě  
Polymerace v ordinaci: 
- Translux CL (Kulzer)    cca. 40 sec. 
- Nou-Lite halogen lamp (Nouvag)   cca. 40 sec. 
 
 
POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ 
Skladujte při teplotě do 25°C. 
Nepoužívejte po expirační době (viz štítek na stříkačce nebo na krabičce s karpulemi). 
Z hygienických důvodů musí být karpule  “Enamel Plus HFO Tips” a aplikační kanyly použity pouze jednou.  
Používejte v pokojové teplotě. Zdravotní prostředek, pouze pro dentální použití: ukládejte z dosahu dětí. 
Materiál ušetříte, zašroubujete-li píst stříkačky zpět do stříkačky po vyjmutí požadovaného množství ze stříkačky. Po použití uzavřete 
víčkem, víčko nasazujte i mezi jednotlivými aplikacemi. Chraňte před přímým světlem. Není-li material dostatečně polymerován, ztrácí 
barvu, mechanické vlastnosti a může dojít k podráždění pulpy. 

 
 


