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EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion REFill
"bio Function" emalje til kindtænder bF1
lav value                                        5 g

EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion REFill
"bio Function" emalje til kindtænder bF2
Medium value                                 5 g

EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion REFill
"bio Function" emalje til kindtænder bF3
Høj value                                         5 g
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EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion Kit
3 sprøjter á 2,5 g: 
bF1, bF2, bF3 
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>  Særdeles biokompatibel indeholder ikke

   Co-monomerer eller bis-GMa, indeholder

   ikke frie nanopartikler

>  Samme slidstyrke som naturlig emalje 

>  Mekaniske og funktionelle egenskaber 
   svarende til guld

> ideel håndtering og polerbarhed

>  Velegnet til direkte og indirekte teknikker

>  Høj røntgenkontrast

>  indeholder fluor
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UNIKKE
EGENSKABER

NY BIOKOMPATIBEL 
KOMPOSIT

BIO FUNCTION
TIL POSTERIORT

ENA FLOW SEALANT BIO
til forsegling af naturlige tænder og 
marginalt på kompositfyldninger
>  Fluorescent giver bedre kontrol under UV lys
>  God slidstyrke
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DEn bioKoMpatiblE KoMpoSit  MED UniKKE EGEnSKabER

Vickers hårdhed: 685 Mpa
bøjestyrke: 150 Mpa
Elasticitetsmodul: 11.600 Mpa
trykbrudstyrke: 460 Mpa

FYSiSKE Data
Fuldstændig biokompati-

bilitet garanterer perfekt integration
i harmoni med kroppen uden frigørelse af

nogle som helst toksiske stoffer.
Højstabil resinmatrix og fravær af Bis-GMA

og frie nanopartikler i pulveret, som 
genereres ved abrasion og som kunne blive

absorberet i kroppen.

Den eneste emaljekom-
posit, ideel til kindtænder, som
har mekaniske og funktionelle

egenskaber svarende til guld type III
og til naturlig emalje, og som

opretholder den okklusale
balance over tid.

FØ
R 

Slutresultat efter rehabilitering med direkte teknik i underkæben
og indirekte teknik i overkæben.

EFTER 

Kavitetspræparationer og indirekte komposit restaureringer Kliniske cases af Dr. Lorenzo Vanini

• Den UDMA og TCDDMDMA innovative formel
er Bis-GMA fri  - monomer som kan frigive
Bisphenol-A (BPA), en organisk forbindelse,
som udviser østrogene egenskaber i
den menneskelige krop medførende
helbredsproblemer.

• BIO FUNCTION indeholder aggregerede
nanopartikler, som ikke kan penetrere celle-
membranen modsat frie nanopartikler, hvis
effekt på helbredet stadig er til diskussion.

Blandt alle dentale materialer er guld, det som
bedst svarer til naturlig emalje. Bio Function
kombinerer gulds mekaniske egenskaber med
æstetikken af det moderne restaureringssystem,
til en excellent håndtering og højere biokompati-
bilitet takket de innovative organiske og uorganiske
komponeneter.

• Et emaljekomposit-system til genopret-
ning af funktionen på en mikro-invasiv
måde, og som respekterer det neuro-
muskulære system samtidig med en
fremragende æstetisk integration.

• Emaljekompositter med lav abrasion
sammenlignelig med naturlig emalje.
Ideelt til posterior brug med direkte eller
indirekte teknik og især til  protetisk
rehabilitering.

Fysiske data opnået indtil 4 mm polymeriseringsdybde med
(minimum output 1000 mW) LED lyspolymeriseringsenhed.

Initial case før rehabilitering

50x SEM billeder
Abrasionen af ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION svarer til guld 

og dermed til naturlig emalje.

50x SEM billeder
Overfladen af ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION ses abraderet 

på en regulær og ensartet måde

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

REM billEDER
EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion

Partikelstørrelse 5 nm-3µm 

RøntGEnKontRaSt: SaMMEnliGnEt MED
alUMiniUM (1 mm)

efter 120.000 cyklusser med two-body slidtest i en dobbeltakset
tyggesimulator (Willytec, Munich, Germany) (Chieti Universitet -
Prof. Camillo D'Arcangelo)

OVERFLADESLID

Guld Enamel plus HRi Bio Function

BIO
KOMPATIBEL FUNKTIONEL

Den
nye konsistens giver en

ideel håndtering og garanterer
optimal modellering selv ved
forskellige rumtemperaturer. 
Kompositten klæber ikke til 

instrumentet, er let at manipulere 
med og holder den givne 

opmodellering.

FR
EM

RA

GENDE HÅNDTERINGProduceret med ultrafine 
aggregerede  barium-silikatglas

fillerpartikler (0,3µ) giver en excep-
tionel polerbarhed og en 
langtidsholdbar højglans.

ID
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250%180 % 100 %

Enamel HRi
Bio Function

Komposit E. Aluminium



DEn bioKoMpatiblE KoMpoSit  MED UniKKE EGEnSKabER

Vickers hårdhed: 685 Mpa
bøjestyrke: 150 Mpa
Elasticitetsmodul: 11.600 Mpa
trykbrudstyrke: 460 Mpa

FYSiSKE Data
Fuldstændig biokompati-

bilitet garanterer perfekt integration
i harmoni med kroppen uden frigørelse af

nogle som helst toksiske stoffer.
Højstabil resinmatrix og fravær af Bis-GMA

og frie nanopartikler i pulveret, som 
genereres ved abrasion og som kunne blive

absorberet i kroppen.

Den eneste emaljekom-
posit, ideel til kindtænder, som
har mekaniske og funktionelle

egenskaber svarende til guld type III
og til naturlig emalje, og som

opretholder den okklusale
balance over tid.

FØ
R 

Slutresultat efter rehabilitering med direkte teknik i underkæben
og indirekte teknik i overkæben.

EFTER 

Kavitetspræparationer og indirekte komposit restaureringer Kliniske cases af Dr. Lorenzo Vanini

• Den UDMA og TCDDMDMA innovative formel
er Bis-GMA fri  - monomer som kan frigive
Bisphenol-A (BPA), en organisk forbindelse,
som udviser østrogene egenskaber i
den menneskelige krop medførende
helbredsproblemer.

• BIO FUNCTION indeholder aggregerede
nanopartikler, som ikke kan penetrere celle-
membranen modsat frie nanopartikler, hvis
effekt på helbredet stadig er til diskussion.

Blandt alle dentale materialer er guld, det som
bedst svarer til naturlig emalje. Bio Function
kombinerer gulds mekaniske egenskaber med
æstetikken af det moderne restaureringssystem,
til en excellent håndtering og højere biokompati-
bilitet takket de innovative organiske og uorganiske
komponeneter.

• Et emaljekomposit-system til genopret-
ning af funktionen på en mikro-invasiv
måde, og som respekterer det neuro-
muskulære system samtidig med en
fremragende æstetisk integration.

• Emaljekompositter med lav abrasion
sammenlignelig med naturlig emalje.
Ideelt til posterior brug med direkte eller
indirekte teknik og især til  protetisk
rehabilitering.

Fysiske data opnået indtil 4 mm polymeriseringsdybde med
(minimum output 1000 mW) LED lyspolymeriseringsenhed.

Initial case før rehabilitering

50x SEM billeder
Abrasionen af ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION svarer til guld 

og dermed til naturlig emalje.

50x SEM billeder
Overfladen af ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION ses abraderet 

på en regulær og ensartet måde

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

REM billEDER
EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion

Partikelstørrelse 5 nm-3µm 

RøntGEnKontRaSt: SaMMEnliGnEt MED
alUMiniUM (1 mm)

efter 120.000 cyklusser med two-body slidtest i en dobbeltakset
tyggesimulator (Willytec, Munich, Germany) (Chieti Universitet -
Prof. Camillo D'Arcangelo)

OVERFLADESLID

Guld Enamel plus HRi Bio Function

BIO
KOMPATIBEL FUNKTIONEL

Den
nye konsistens giver en

ideel håndtering og garanterer
optimal modellering selv ved
forskellige rumtemperaturer. 
Kompositten klæber ikke til 

instrumentet, er let at manipulere 
med og holder den givne 

opmodellering.

FR
EM

RA

GENDE HÅNDTERINGProduceret med ultrafine 
aggregerede  barium-silikatglas

fillerpartikler (0,3µ) giver en excep-
tionel polerbarhed og en 
langtidsholdbar højglans.

ID
EEL

POLERBARHED

250%180 % 100 %

Enamel HRi
Bio Function

Komposit E. Aluminium



Micerium S.p.a.
Via G. Marconi, 83-16036 avegno (GE) italy 

tel.  +39 0185 7887 880 • Fax  +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it  • www.micerium.com

File: Enamel plus HRi bio Function DK v2_07-2017

EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion REFill
"bio Function" emalje til kindtænder bF1
lav value                                        5 g

EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion REFill
"bio Function" emalje til kindtænder bF2
Medium value                                 5 g

EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion REFill
"bio Function" emalje til kindtænder bF3
Høj value                                         5 g

bF
1

bF
2

bF
3

EnaMEl plUS HRi bio FUnCtion Kit
3 sprøjter á 2,5 g: 
bF1, bF2, bF3 

CR
3F

b

>  Særdeles biokompatibel indeholder ikke

   Co-monomerer eller bis-GMa, indeholder

   ikke frie nanopartikler

>  Samme slidstyrke som naturlig emalje 

>  Mekaniske og funktionelle egenskaber 
   svarende til guld

> ideel håndtering og polerbarhed

>  Velegnet til direkte og indirekte teknikker

>  Høj røntgenkontrast

>  indeholder fluor

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

BIO FUNCTION
ENAMEL HRi®plus

UNIKKE
EGENSKABER

NY BIOKOMPATIBEL 
KOMPOSIT

BIO FUNCTION
TIL POSTERIORT

ENA FLOW SEALANT BIO
til forsegling af naturlige tænder og 
marginalt på kompositfyldninger
>  Fluorescent giver bedre kontrol under UV lys
>  God slidstyrke

BPA
FRIIN

DEHOLDER IKKE BISP
HE

NO
L-
A

BI
S-
G

MA FRI VERSIO
N

Ena Flow SEalant bio
1 lyspolymeriserende flow forsegler 2 g

EH
FS


