
ENAMEL pLUS HRI BIO FUNCTION REFILL 
“Bio Function” емайл за постериорни 
възстановявания в дисталния участъ 
BF1 Ниско value
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SMALTI ENAMEL pLUS HRi BIO FUNCTION KIT
включва 3 шприци по  2,5 g:
BF1, BF2, BF3
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>   висока Биосъвместимост
       не съдържа Co-мономери, нито Bis-GMA, 
       не съдържа свободни наночастици

>   Почти еднаква абразиоустойчивост, 
      като тази на естествения емайл

>   Механични и функционални 
      характеристики, подобни на златото

>  Идеална  полируемост и лесен за манипулация

>   подходящ за директна и индиректна техника

>   висока рентгеноконтрастност

>   Съдържа флуорид
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К О М П О З И Т И

B I O  F U N C T I O N  
З А  П О С Т Е Р И О Р Н И  

С Е К ТО Р И

ENA FLOW SEALANT BIO
За силанизиране границите на естествени зъби и
композитни възстановявания
> Флуоресцентен за по-добър контрол под UV лъчи
> Много добра абразиоустойчивост
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БИОСъвМЕСТИМИяТ КОМПОЗИТ С УНИКАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твърдост по викерс: 685 Mpa
якост на огъване: 150 Mpa
Модул на еластичност: 11.600 Mpa
якост на натиск: 460 Mpa

ФИЗИчНИ дАНИИ
На-

пълно биосъвместим,
гарантира  перфектна интегра-

ция в хармония с човешкия орга-
низъм без да отделя  токсични

субстанции. Изключително стабилна мат-
рица, отсъствие на Bis-GMA и свободни
наночастици в прахта, генерирана от

изтриването  по време на функ-
ция, която може да попадне

в организма

Единственият 
композитен емайл, идеален

за постериорни възстановява-
ния, с механични и функционални
характеристики, подобни на злато
тип 3 и естествения емайл, което

поддържа оклузалния баланс
през времето

ПР
Ед

И

Завършеният случай след рехабилитациия 
с директна техника на долна челюст и индиректна на горна

СЛЕд

Подготовка на кавитетите и индиректните възстановявания Клиничен случай на д-р Лорензо Ванини

Иновативната UDMA и TCDDMDMA
формула е свободен от Bis-GMA мономер,
който може да освободи Bisphenol-A
(BpA), органично съединение, което
показва естрогенни свойства в човешкия
организъм, причинявайки здравословни
проблеми.
Съдържа обединени наночастици, които
не могат да пробият клетъчната
мембрана, така както свободните
наночастици, чийто ефект върху човешкото
здраве е все още обект на дискусия.

Сред всички дентални материали, златото
е най-близко до естетвения емайл. Bio Func-
tion обединява в себе си механичните каче-
ства на златото, естетичните такива на
модерните възстановителни системи, из-
ключително лесен начин за боравене и ви-
сока биосъвместимост, благодарение на
органичните и неорганични компоненти

Композитна система за възстановяване
на функцията при дистални зъби по
микро-инвазивен път, съобразена с
невро-мускулната система в комбина-
ция с отлична естетична интеграция
коефициент на абразио-устойчивост
доближаващ се до този на златото и
естетически близък до естествения
емайл. Идеален за дистални участъци,
както за директна така и за индиректна
техника и за цялостна протетична реха-
билитация.  

Физични данни, поддържани до 4мм дълбочина (мини-
мална сила от 1000 mW) LED фотополимерна лампа

Първоначалната ситуация, преди рехабилитацията

Увеличение 50 пъти под електронен микроскоп
Абразията на Enamel plus Bio Function е подобна на златото и

респективно на естесвения емайл

Увеличение 50 пъти под електронен микроскоп
Следите от ожулване по повърхността на Enamel plus Bio

Function са еднакви
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REM СНИМКИ
ENAMEL pLUS HRI BIO FUNCTION

размер на частиците 5-3

РЕНГЕНОКОНТРАСТНОСТ в СРАвНЕНИЕ 
С АЛУМИНИя (1 mm) 

Enamel HRi
Bio Function

Композит E. Алюминий        

над 120,000 цикъла в двуосов апарат имитиращ дъвчене 
(Willtec, Мюнхен, Германия)
(Университета в Киети - проф, Камило дарканджело)

ИЗНОСвАНЕ НА ПОвъРХНОСТИТЕ

злато           Enamel plus HRi Bio Function

БИОСъвМЕСТИМ ФУНКцИОНАЛЕН

Новата консистен-
ция осигурява лесно и

приятно манипулиране,
което гарантира оптимално
скулптуриране, дори и при

различни стайни температури.
композита не полепва по

инструмента и държи
зададената му

форма

ИЗ
КЛ

юч
ИТЕЛНО ЛЕСНО БОРАвЕНЕ

Формула
с ултра-фини обединени

бариум силикатни стъклени
частици (0,3m) за 

изключителна полируемост и
дълготрайно задържане

на блясъка
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ЛНА ПОЛИРУЕМОСТ
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