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Materia¸ z´binowy
Z´bina naturalnego z´ba
charakteryzuje sí  niewielkà
przezroczystoÊcià oraz fluore-
scencjà. Fluorescencja
jest zjawiskiem optycznym
polegajàcym na pocḩanianiu
energii Êwietlnej, a
nast´pnie wypromieniowa-
niu jej w postaci Êwiaţa.
Nowoczesny materia̧ z̧o˝ony
powinien cechowaç sí  fluores-
cencjà zbli˝onà do wykazy-
wanej przez naturalne tkanki
(ź biń ). Fluorescencja     w
znaczàcy sposób zwi´ksza
jasnoÊç ź biny, jednoczeÊnie
zmniejszajàc jej metameryzm.
Metameryzm jest to zjawisko
charakteryzujàce si´ zmianà
koloru danego obiektu pod
wp̧ywem zmian temperatury
êróḑa Êwiaţa. W praktyce
oznacza to, ˝e np. odbudowa
ź ba wykonana w oÊwietle-
niu sztucznym (np. lampa
unitu) wyglàda zupȩnie inaczej,
gdy zmieni sí  êróḑo Êwiaţa
(np. Êwiaţo dzienne). Ârednia
barwa z´ba naturalnego
(siekacze i ķy) znajduje sí  w
zakresie ḑugoÊci fali 580 nm.
Barwy grupy A           z klucza
kolorów Vita®(1) sà najbli̋ sze
uÊrednionej barwie ź ba natu-
ralnego. Szkliwa      rodzajowe majàc wí kszà ǵ stoÊç oraz lekkà poÊwiat́  w odcieniu
bursztynowym modyfikujà odcieƒ ź biny, jednoczeÊnie rozjaÊniajàc powierzchní  odbu-
dowy. Z tych powodów modyfikacja             i ulepszenie poprzedniej barwy A zaowocowa̧o
powstaniem uniwersalnego materia¸u z´binowego (uniwersal dentines U D),
którego barwa jest najbli̋ sza kolorystyce naturalnych ź bów. Nowy materia̧ ź binowy
charakteryzuje sí  dű à jasnoÊcià i jest mniej przezroczysty, dlatego te̋  umő liwia wye-
liminowanie tzw. "szklanego efektu" w koƒcowej odbudowie, pozwalajàc jednoczeÊnie na
lepsze wykorzystanie w̧aÊciwoÊci materia̧ów szkliwnych         rodzajowych i opalescen -
cyjnych.

Enamel plus HFO: materia̧ nowej generacji 
Estetyczne rozwiàzanie ka˝dego przypadku

Ryc. 2. Przekrój usuni´tego z´ba(lewa strona) i odbudowanego
przy ű yciu Enamelu Plus HFO (prawa strona).

Ryc. 1.  Paleta kolorów Enamel Plus HFO New Generation.
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(1) Vita® jest znakiem zastrze̋ onym przez Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad S‰ckingen.



Ryc. 6. Materia̧ szkliwny G.E.1 
Ma̧a jasnoÊç / osoba w podesz̧ym

Ryc. 7. Materia̧ szkliwny G.E.2 
Ârednia jasnoÊç / doroşy

Ryc. 8. Materia̧ szkliwny G.E.3 
Dű a jasnoÊç / dziecko

Ryc. 3. Osoba w podesz̧ym Ryc. 4. Osoba doroşa(w wieku   Êred - Ryc. 5. Dziecko

Materia¸ szkliwny rodzajowy 
Szkliwo odbija, pocḩania i transmituje Êwiaţo do ź biny. Pryzmaty szkliwa charak-
teryzujà sí  dű à  przeziernoÊcià, dzí ki czemu Êwiaţo mő e swobodnie przez nie prze -
chodziç; substancja mi´dzy-pryzmatyczna oraz warstwa proteinowa, posi-
adajàce ma̧à przeziernoÊç, rozpraszajà Êwiaţo i transmitujà je w ģàb ź biny. 

PrzeziernoÊç naturalnego szkliwa, jest ÊciÊle skorelowana z jego gruboÊcià i stopniem min-
era- lizacji, które to cechy determinujà jasnoÊç ź ba. Grube szkliwo, typowe dla dzieci,
charakteryzuje sí  ma̧à przeziernoÊcià i dű à jasnoÊcià, podczas gdy cienkie szkliwo
wykazuje sí  dű à przeziernoÊcià i ma̧à jasnoÊcià. W przypadku ź bów dziecí cych
dobrze widoczna jest bogata makro- i mikrostruktura powierzchni szkliwa co oznacza, e̋
mamy do czynienia z grubym      szkliwem o dű ej jasnoÊci. U doroşych wyst́ puje Êcieranie
szkliwa ź ba: dlatego mikrostruktura jego powierzchni jest prawie niezauwa̋ alna, a w
porównaniu do dziecí cego, szkliwo jest bardziej przezierne i cieƒsze. Powy̋ sze cechy
znamionujà szkliwo Êredniej jasnoÊci.                     W przypadku pacjentów w wieku
podesz̧ym zarówno makro- jak i mikrostruktura powierzchni szkliwa zanikajà, utrata

Dla wy̋ ej wymienionych trzech jasnoÊci szkliwa, opracowano trzy rodzaje materia̧u szkli -
wnego rodzajowego (w skrócie G.E.= Generic Enamel), które dzí ki posiadanym w̧aÊciwoÊ -
ciom         odtwarzajà najcź Êciej powtarzajàce sí  sytuacje kliniczne: materia̧ szkliwny dla
pacjentów          w podesz̧ym wieku to G.E.1 (ma̧a jasnoÊç), dla pacjentów doroşych (w
Êrednim wieku) - G.E. 2 (Êrednia jasnoÊç), dla dzieci - G.E.3 (dű a jasnoÊç). Mieszajàc
wybrane materia̧y szkliwne mő na uzyskaç nieograniczonà iloÊç kombinacji jasnoÊci oraz
przeziernoÊci, co zapewnia osiàgní cie optymalnego rezultatu w najbardziej skomp-
likowanych przypadkach. W̧aÊciwoÊci optyczne Êwiaţo-utwardzalnego, szkliwnego mate -
ria̧u ző onego sà odmienne od naturalnego szkliwa. W szkliwie naturalnym jasnoÊç jest
wprost proporcjonalna do gruboÊci szkliwa, w przypadku materia̧u ző onego zwí kszajà -
ca sí  gruboÊç powoduje powstanie tzw. "szklanego efektu" (zàb nabiera szarego
odcienia). Zjawisko to zwiàzane jest z utratà jasnoÊci, poniewa̋  wspó̧czynnik za̧amania
Êwiaţa kompozytu jest inny ni̋  szkliwa naturalnego. Dlatego zalecane jest zaķadanie
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Materia¸y szkliwne opalescencyjne i intensywne
Materia̧y szkliwne rodzajowe samodzielnie nie sà w stanie odtworzyç wszystkich
mő liwych przeziernoÊci jakie wyst́ pujà w szkliwie naturalnym, a które sà typowe dla
jego z̧ő onej struktury. Szczegó̧owa analiza  naturalnego ź ba pozwala wyró̋ niç trzy
typy przeziernoÊci z tego te̋  powodu konieczne by̧o stworzenie co najmniej trzech rod -
zajów materia̧ów szkliwnych. Pierwszy o stosunkowo ma̧ej przeziernoÊci ( materia¸
szkliwny intensywny), drugi o Êredniej przeziernoÊci (materia¸ szkliwny rodza -
jowy) oraz trzeci o bardzo dű ej przeziernoÊci (materia¸ szkliwny opale -
scencyjny). Materia̧y szkliwne opalescencyjne oraz intensywne zawsze powinny byç
stosowane bezpoÊrednio na materia̧ ź binowy lub do jego Êrodka, a nast́ pnie pokrywa -
ne materia̧em szkliwnym rodzajowym, który w swych w̧aÊciwoÊciach jest najbardziej
zbli̋ ony do szkliwa naturalnego. 

Materia¸y szkliwne opalescencyjne
Charakterystyczna przeziernoÊç szkliwa zapoczàtkowuje zjawisko opalescencji (t́ czowa
poÊwiata), które powstaje w materia̧ach o Êredniej przezroczystoÊci, oÊwietlonych Êwiaţem
polichromatycznym np. Êwiaţo soneczne. I tak na przyķad: czàsteczki unoszàce sí  w
atmosferze absorbujà, filtrujà oraz emitujà fale  o okreÊlonej ḑugoÊci, a nast́ pnie
rozpraszajà je we wszy- stkich kierunkach. Âwiatlo rozproszone tworzy widziany przez nas
niebieski kolor nieba oraz ̋ ó̧ty i czerwony odcieƒ şoƒca. Aby otrzymaç materia̧ ző ony o
waÊciwoÊciach opalescencyjnych równie̋ , nale̋ a̧o uwzgĺ dniç, i̋  tworzàce go masy muszà
byç przezierne i zawieraç bardzo drobne czàsteczki nieprzezroczystego wypȩniacza.
Specjalny wypȩniacz filtruje Êwiaţo tworzàc w ten sposób Opalescencyjny B¸´kit
Naturalny (O B N) kolor, który odtwarza naturalnà opalescencj́ , typowà dla rejonu brzegu
siecznego. Opalescencja przyjmuje tu ró˝ne formy (mamelonów, rozszczepionych mamel-
onów, okienka, grzebyka i plamki) oraz ró̋ norakie odcienie (b̧́ kitny, bursztynowy, szary)
w dalszej cź Êci instrukcji kwestia ta b́ dzie omówiona bardziej szczegó̧owo. 

Materia̧ y szkliwne intensywne
Intensywne odcienie bieli (IM, IW) stosowane sà do imitowania indywidualnych cech szkli-

Ryc. 12. 13. Intensywna biel oraz opalescencja brzegu siecznego,
widok         w dű ym powí kszeniu.

1. Materia¸ szkliwny rodza -
jowy
2. Materia̧ szkliwny opale -
scencyjny (OBN)

Ryc. 9. 10. 11. Wymiana dotychczasowego wypȩnienia u m̧odego pacjenta; nowa odbudowa jest dobr -
ze zintegrowana dzí ki zastosowaniu materia̧u szkliwnego intensywnego oraz odtworzeniu opalescencji

Schemat opalescencji 
m a m e l o n ó w
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Zabarwienie
7 UNIWERSALNYCH M A T E R I A¸Ó W Z¢B I N O W Y C H

UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4)- UD5 - UD6
Fluorescencyjny materia̧ ź binowy reaguje na Êwiaţo jak naturalna ź bina

JasnoÊç  
3 M A T E R I A¸Y SZKLIWNE R O D Z A J O W E

G.E.1 (ma̧a jasnoÊç) - G.E.2 (Êrednia jasnoÊç) - G.E.3 (dű a jasnoÊç)
PrzeziernoÊç i jasnoÊç materia̧ów szkliwnych idealnie oddajà w̧aÊciwoÊci naturalnego
szkliwa (ró̋ ne wartoÊci zale̋ nie od wieku pacjenta)

IntensywnoÊci
2 M A T E R I A¸Y SZKLIWNE INTENSYWNE

I.M. (Intensive Milky: ciep̧y i silny odcieƒ bieli) -  I.W. (Intensive White: zimny odcieƒ bieli)
Intensywnie bia̧e materia̧y szkliwne sà stosowane do nadania powierzchni szkliwa cech indywidualnych

ź ba 

Opalescencja 
1 UNIWERSALNY M A T E R I A¸ SZKLIWNY OPALESCENCYJNY

O.B.N. (Opalescencyjny B̧́ kit Naturalny)

3 M A T E R I A¸Y S Z K L I W N E

O.W. (bia̧y)- O.A. (bursztynowy) - O.G. (szary w poszczególnych przypadkach) 

Materia̧y szkliwne opalescencyjne w kolorach OBN, OG oraz OA, odtwarzajà wewń trznà opale-

scencj́   brzegu siecznego. Materia̧ opalescencyjny bursztynowy (OA) i bia̧y (OW)sà równie̋
stoso- wane  w celu odt worzenia cech indywidualnych typu 1,2,3 ź ba wg klasyfikacji na
karcie chromatycznej 

Cechy indywidualne z´ba
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Pi´ç w¸aÊ ciwoÊci koloru z´ba
Enamel Plus HFO to racjonalny system sķadajàcy sí  z pí ciu rodzajów materia̧ów (mate -
ria̧u ź binowego, materia̧ów szkliwnych: rodzajowych, opalescencyjnych i intensywnych
oraz dobarwiaczy), Zgodnie z anatomicznà technikà warstwowà autorstwa Dr Lorenzo
Vaniniego, odtwarza on pí ç w̧aÊciwoÊci naturalnego  koloru ź ba (Ryc. 14).

Ryc. 14.



Dobór koloru

1. BC= Barwa Podstawowa 
Dotyczy 4 kolorów podstawowych z´ba (1,2,3,4), które otrzymywane sà poprzez zas-
tosowanie odpowiednich kolorów z poÊród 7 materia̧ów z´binowych (UD1-UD2-UD3-UD
3,5-UD4-UD5-UD6). Obszary z´ba najbardziej odpowiednie do analizy powy˝szych para-
metrów to: 1/3 cź Êci ź ba w rejonie przyszyjkowym i Êrodkowa cź Êç ź ba. 

2. V = JasnoÊç
Dotyczy 3 jasnoÊci szkliwa (1,2,3), które majà odzwierciedlenie w materiale szkliwnym o ma̧ej
(1), Êredniej (2) oraz dű ej jasnoÊci (3). Powy̋ sze wartoÊci sà wskazane na karcie w nast́ pujà-
cych kolorach: szaroÊç (1) zimna biel (2), mleczna biel (3) w celu uÊwiadomienia ű ytkownikowi
zale̋ noÊci pomí dzy barwà, a jasnoÊcià. Korespondujàce materia̧y kompozytowe to G.E 1(1),
G.E.2 (2), G.E.3 (3). Obszar ź ba odpowiedni do analizy powy̋ szych parametrów to cź Êç Êrod-
kowa.

3. I = Intensywne biele
Cyfry 1,2,3,4 nawiàzujà do klasyfikacji zamieszczonej na odwrocie karty chromatycznej.
U˝ytkownik powinien post´powaç zgodnie z powy˝szà klasyfikacjà w trakcie dokonywa-
nia doboru koloru. w-m obrazujà odcienie intensywnie bia̧e znajdujàce sí  w ź bie natu -
ralnym:       w to zimny odcieƒ bieli natomiast m jest cieplejszy,  bardziej mleczny.
Materia̧y systemu Enamel Plus HFO, które powinny byç stosowane w celu odtworzenia
cech charakterystycznych ź ba to materia̧y szkliwne intensywne: I W (zimna biel) oraz
IM (ciep̧a biel). Intensywne biele mogà wyst́ powaç w nast́ pujàcych obszarach ź ba:
przyszyjkowym, Êrodkowym i siecznym.

4. O = Opalescencja
Cyfry 1,2,3,4,5 nawiàzujà do klasyfikacji zamieszczonej na odwrocie karty chromaty-
cznej. Ű ytkownik powinien post́ powaç zgodnie z powy̋ szà klasyfikacjà w trakcie
dokonywania doboru koloru. B-G-A okreÊlajà odcienie opalescencji, jakie wyst́ pujà w
ź bach naturalnych:     B (niebieski), G (szary), A (bursztynowy). Sķadniki systemu
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Instrukta˝ u˝ycia Karty
Chromatycznej
Karta chromatyczna i wzornik kolorów Enamel Plus
HFO wykonany z kompozytu, sà unikalnymi elementa-
mi pomocnymi w trakcie dobierania koloru. Zgodnie
z kszta̧tem pytek w kolorniku (stopniowy wzrost
gruboÊci p̧ytki) mő liwe jest sprawdzenie koloru
planowanej odbudowy przy ró˝nych gruboÊciach
warstw poszczególnych materia̧ów. 

Pí ç w̧asnoÊci koloru ź ba powinno byç okreÊlone



Ryc. 15. Analiza poszczególnych parametrów koloru w trzech
obszarach ź ba (przyszyjkowej, Êrodkowej oraz siecznej). 

Przekrój ź ba natural-
nego (po stronie lewej).
Warstwa proteinowa w
ź bie naturalnym
pomí dzy szkliwem, a
ź binà jest dobrze
widoczna. Po stronie
prawej przekrój ź ba
wykonanego z materia̧u
Enamel PLUS HFO, warst-
wa Glass Connector̀ a  w
naturalny sposób
modeluje wewń trzne
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Glass Connector
Glass Connector to pó̧pynny materia̧ z̧ő ony o dű ej elastycznoÊci i wspó̧czynniku
rozproszenia Êwiaţa wzorowanym na w̧aÊciwoÊciach naturalnej warstwy proteinowej,
su˝àcy do odbudowy warstwy proteinowej.  Zastosowany zwi´ksza wewn´trzne
rozproszenie Êwiaţa, wzmaga fluorescencj́  ź biny, redukuje utrat́  jasnoÊci typowà dla
mas szklistych, jednoczeÊnie tworzàc elastycznà warstẃ  pomí dzy szkliwem a ź binà,
która redukuje wewń trzne napí cia zwiàzane z polimeryzacjà. Mő e byç stosowany
zarówno w odbudowach wykonywanych metodà bezpoÊrednià, jak i poÊrednià (wķady,
naķady, licówki). Glass Connector nale̋ y naķadaç bardzo cienkà warstwà (poni˝ej 0,1 mm)
przy ű yciu ma̧ego ṕ dzelka, zawsze pomí dzy szkliwo,             a ź biń . W szczególnych

5. C = Nadawanie cech indywidualnych z´ba
Cyfry 1,2,3,4,5 nawiàzujà do klasyfikacji zamieszczonej na odwrocie karty chromatycznej.
Ű ytko- wnik powinien post́ powaç zgodnie z powy̋ szà klasyfikacjà w trakcie dokonywania
doboru koloru. Ka̋ dy numer napisany jest w takim samym kolorze, w jakim wyst́ puje w ź bie
naturalnym. W-A-Y-B wskazujà ű ytkownikowi kolory wyst́ pujàce w ź bie naturalnym (bia̧y,
bursztynowy, ̋ ó̧ty i bràzowy). Sķadniki systemu Enamel Plus HFO, jakie powinny byç stosowane
w celu odtworzenia powy̋ szych cech to: materia̧ opalescencyjny O W (delikatna biel) oraz O A
(bursztyn), materia̧ intensywny I W (zima biel) oraz IM (mleczna biel), dobarwiacze S W (inten-
sywnie bia̧y dobarwiacz), S Y (intensywnie ó̧̋ty dobarwiacz), S B (intensywnie bràzowy dobar-
wiacz). Cechy indywidualne ź ba typu 1 oraz 3 sà w̧aÊciwe obszarowi przysiecznemu ź ba; typu



Anatomiczna technika warstwowa wg Dr L. Vanini

W celu maksymalnego wykorzystania w̧aÊciwoÊci systemu Enamel Plus HFO sugerowane
jest post´powanie zgodne z anatomicznà technikà warstwowà Dr Lorenzo Vanini; ka˝da
inna technika warstwowa, która nie uwzgĺ dnia anatomii ź ba naturalnego, mő e w
znaczàcy sposób ograniczyç mo˝liwoÊci estetyczne sytemu. Post´pujàc zgodnie z
anatomicznà technikà warstwowà nale˝y najpierw odtworzyç szkliwo od strony podniebi-
ennej,a nast́ pnie ź biń  oraz       szkliwo od strony przedsionkowej. 

Szkliwo powierzchni stycznych odt-
warzane jest równie̋  przy ű yciu
materia̧u szkliwnego rodzajowego

GE.

Cienka warstwa Glass Connector`a
naķadana jest na wewn´trznà
stroń  szkliwa rodzajowego. 

Szkliwo od strony j´zykowej
odtwarzane jest przy ű yciu szkli-
wa rodzajowego GE (1,2,3)
naķadanego bezpoÊrednio na
matryc´. Matryc´ uzyskujemy
poprzez pobranie wycisku
silikonowego, a nast´pnie
przeci´cie go w odpowiedniej
paszczyênie (odcinajàc stron´
wargowà wycisku).

Nale̋ y okreÊliç barẃ  koƒcowà odbu-
dowy i wzbogaciç jà dwoma, bardziej
intensywnymi odcieniami (np. dla barwy
podstawowej UD2 stosujemy
materia̧:UD4, UD3, UD2 w kolejnoÊci
pozwalajàcej na zmniejszenie intensy-
wnoÊci zabarwienia). Szkliwo rodzajowe,
dodatkowo zmniejsza nasycenie barwy.
Takie post́ powanie warunkuje
uzyskanie optymalnej barwy odbudowy
w trakcie przechodzenia kompozytu z
fazy e̋lowej do fazy szklanej. Nalezy
rozpoczàç od na̧ő enia barwy UD4 w
okolicy przyszyjkowej od strony pod-
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Nast´pnie, po spolimeryzowaniu
uprzednio za̧o˝onej warstwy,
nale˝y pokryç jà materia̧em o
barwie poÊredniej UD3.

Koƒcowa barwa (UD2) pokrywa
uprzednio za̧o˝one warstwy.
Dzí ki zastosowaniu
"dachówkowej" techniki mő liwe
jest otrzymanie wielobarwnej
naturalnej kompozycji kolorysty-
cznej. 

Odtworzona z´bina pokrywana jest

cienkà warstwà Glass Connector`a.

Opalescencyjny materia̧ szkliwny
(OBN) naķadany jest pomi´dzy
wypustki z´binowe (mamelony)
w rejonie brzegu siecznego, w celu
odtworzenia wewn´trznej opale-
scencji. 

Cechy indywidualne ź ba zostajà
odtworzone poprzez zas-
tosowanie intensywnych odcieni
bieli (IM, IW),   materia̧ów opales -
cencyjnych (OA,OW)oraz dobar-

wiaczy.

Faza koƒcowa obejmuje odt-
worzenie szkliwa od strony war-
gowej poprzez zastosowanie
cienkiej warstwy materia̧u szkli -
wnego rodzajowego GE(1, 2, 3).
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Ryc. 22. Odtworzenie szkliwa
od strony wargowej, charaktery-
zacja przy ű yciu IM

Ryc. 23. Odbudowa wypolero-
wana przy u˝yciu past z zestawu
Shiny

Ryc. 24. Widok odbudowy od
strony podniebiennej

Ryc. 16. Zamanie (klasa IV)
dziecko

Ryc. 19. Utwardzona Êciana od
strony podniebiennej

Ryc. 20. Odtworzenie powierzchni
stycznych z materia̧u szkliwnego rod -
zajowego i na̧ő enie Glass

Ryc. 21. Odtworzenie z´biny
oraz kszta̧tu mamelonów, a
nast´pnie na̧o˝enie Glass

Ryc. 18. Matryca silikonowa
zostaje umieszczona w ustach
pacjenta
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Ryc. 17. Na̧o˝enie GE3 bezpoÊ -
re -dnio na matryć  silikonowà

Metoda bezpoÊrednia

a) Wytrawianie szkliwa: 35-38% kwas ortofosforowy (30-60 sekund);
b) Wytrawianie z´biny: 35-36% kwas ortofosforowy, sugerowany czas aplikacji: ˝ywa

z´bina 10-15 sekund, z´bina sklerotyczna i po leczeniu endodontycznym 60 sekund.
Technika totalnego trawienia ca̧kowicie usuwa warstw´ mazistà, powodujàc demine -
ralizacj́  ź biny i otwierajàc kanaliki ź binowe;

c) Oczyszczanie i suszenie wytrawionej powierzchni przy ű yciu spŕ őnego powietrza,
pozbawionego zanieczyszczeƒ olejowych, wytrawione szkliwo ma bia̧y, kredowy
wyglàd. Przygotowane powierzchnie nie powinny zostaç zanieczyszczone przed
zastosowaniem materia̧u wià˝àcego. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni
Êlinà nale̋ y jà ponownie wytrawiç post́ pujàc jak wy̋ ej (unikaç przesuszenia ź biny);

d) Je̋ eli konieczne jest odtworzenie strony podniebiennej, sugerowane jest przygotowa-
nie matrycy silikonowej. Po przygotowaniu matrycy (poprzez wykonanie wycisku odbu-
dowy tymczasowej lub dobudowy z wosku, a nast´pnie odci´cie strony wargowej wyci-
sku), mő na rozpoczàç aplikacj́  materia̧u poza ustami pacjenta; materia̧ szkliwny
rodzajowy naķadany jest bezpoÊrednio na matryć  silikonowà i rozciàgany cienkà
warstwà przy ű yciu narź dzia do modelowania. W tej fazie prac sugerowane jest



Ryc. 25. 
Stan poczàtkowy 

Ryc. 26.
Opracowanie ubytku

Ryc. 28.
Odtworzenie z´biny

Ryc. 29.
Zastosowanie szkliw intensywnych
i rodzajowych

Ryc. 30.
Zakoƒczona odbudowa

e) Kiedy szkliwo rodzajowe zosta̧o jű na̧ő one na matryć  nale̋ y jà umieÊciç w odpowiedniej
pozy-cji,  w ustach pacjenta i docisnàç materia̧ do kraẃ dzi preparacji przy ű yciu p̧askiego
narź dzia;

f) Kolejno nale̋ y odtworzyç szkliwo na powierzchniach stycznych przy ű yciu szkliw-
nego materia̧u rodzajowego, a nast´pnie spolimeryzowaç. Odbudowa w ten sposób
przekszta̧cona zostaje ze skomplikowanej do prostego przypadku klasy I. Nast́ pnie,
nale˝y odtworzyç warstw´ rozpraszajàcà Êwiaţo poprzez na̧o˝enie Glass
Connector̀ a; nie naķadaç na kraẃ dziach odbudowy, a jedynie cienkà "mgiȩkà"
pokryç wewń trznà cź Êç Êciany szkliwa od strony podniebiennej (Ryc. 20);

g) Teraz mő na przystàpiç do odtworzenia ź biny uwzgĺ dniajàc odpowiedni rozķad nasy -
cenia barwy od cź Êci przyszyjkowej w kierunku brzegu siecznego oraz od strony pod-
niebiennej do przedsionkowej. JeÊli barwa podstawowa to UD2, nale̋ y rozpoczàç od
za̧ő enia barwy UD 4 w okolicy przyszyjkowej od strony podniebiennej; nast́ pnie na̧ő yç
warstẃ  materia̧u ź binowego w odcieniu UD3, zaķadajàc go nieco ni̋ ej w kierunku brze -
gu siecznego. Ostatecznie naķadany jest materia̧ ź binowy UD2, który jest najbardziej
wysuní ty w kierunku brzegu siecznego.  Warstwy materia̧u UD3 i UD2 zachodzà w ģàb
stopnia szkliwa, wypȩniajàc go do po̧owy ģ́ bokoÊci. Zastosowanie takiej techniki poz -
wala na doskona̧e ukrycie kraẃ dzi preparacji. Przed utwardzeniem ostatniej warstwie
materia̧u ź binowego w rejonie siecznym, powinien zostaç nadany kszta̧t mamelonów,
waÊciwy dla danego pacjenta (Ryc.21);  

h) Z´bin´ od strony wargowej nale˝y pokryç cienkà warstwà Glass Connector`a przy
ű yciu ṕ dzelka, a nast́ pnie utwardziç; 

i) Opalescencyjny materia̧ szkliwny OBN zaķadany jest pomi´dzy mamelony (wypustki
ź binowe). Materia̧ zawsze nale̋ y naķadaç przy ű yciu p̧askiego narź dzia.
Odtworzenie charakteryzacji jest równie̋  mő liwe poprzez zastosowanie materia̧ów
szkliwnych opalescencyjnych OW, OA oraz dobarwiaczy (Stain Flows);

j) Nast́ pna faza polega na aplikacji intensywnych odcieni bieli (ģównie IM dla ź bów przed -
nich, IW dla ź bów tylnych) na ź biń , a nast́ pnie pokrycie jej szkliwnym materia̧em rod -
zajowym. Materia̧y szkliwne intensywne powinny byç naķadane bardzo cienkà warstwà
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Ryc. 27.
Odtworzenie szkliwa przy ű yciu
materia̧u rodzajowego



Metoda poÊrednia
Enamel Plus HFO mo˝e byç równie˝ stosowany metodà poÊrednià w z´bach przednich
(licówki kompozytowe: Ryc 31-40; naķady: Ryc 41-51) oraz w z´bach bocznych (wķady:
Ryc. 52-54). Technicy laboratoryjni stosujà Enamel Plus HFO zgodnie z technikà obow-
iàzujàca                          w nowoczesnych systemach ceramicznych.

Ryc. 34.
Wykonanie modelu z gipsu

Ryc. 35.
Pokrycie modelu woskiem dla
odseparowania 

Ryc. 36.
Odbudowa ź biny zgodnie z zasadami ana-
tomicznej techniki warstwowej wg Dr
L.Vanini

Ryc. 37.
Ukoƒczone licówki po zastosowa-
niu OBN oraz GE3

Ryc. 38.
Widok licówek od strony j́ zyko-
wej

Ryc. 31.
Dotychczasowe wypȩnienie-
doroşy

Ryc. 32.
Usuni´cie dotychczasowych
wypȩnieƒ oraz próchnicy wtórnej

Ryc. 33.
Uzupȩnienie ubytków przy ű yciu
Enamel Plus HFO oraz opracowanie pod

Ryc. 39-40.
Przypadek przed i po zamocowaniu licówek kompozytowych
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Ryc. 44. 45. 46.
Zakoƒczony przypadek: nale̋ y zauwa̋ yç przeḑű enie Êciany podniebiennej naķadu zgodne z rozleģoÊcià

Ryc. 47. 48. 49.
Szczegó̧y w dű ym powí kszeniu: odbudowa charakteryzuje sí  naturalnà opalescencjà, która ukazana jest
w ró̋ nym oÊwietleniu, szkliwo rodzajowe jest idealnie zintegrowane pod wzgĺ dem bardzo delikatnej prze-

Ryc. 50.
PodÊwietlony przekrój
z´ba naturalnego
odbudowanego przy
ű yciu  licówki z
materia̧u ző onego

Ryc. 51.
PodÊwietlony przekrój

z´ba naturalnego
odbudowanego przy
u˝yciu korony kom-
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Ryc. 41. 42. 43. 
Zamanie ź ba 1.1, równie̋  Êciana j́ zykowa jest oḑamana. Po przeprowadzeniu leczenia periodontologicz -
nego, zàb 1.1 jest opracowany pod naķad , zàb 2.1 do odbudowy metodà bezpoÊrednià



System Enamel Plus HFO zosta̧ zaprojektowany i stworzony dzi´ki badaniom Dr. Lorenzo Vanini, przy pomo -
cy techników dentystycznych Alessandro Tentardi i Franco Monti oraz R&D Department of G.D.F. 

Ryc. 52. Nieszczelne uzupȩnie -
nie      z materia̧u ző onego

Ryc. 53. Opracowanie ubytku Ryc. 54. Zacementowanie
wkadu     z kompozytu Enamel

WSKAZANIA KLINICZNE

Klasa I (wszystkie ubytki)
Klasa II (ma̧e i Êrednie ubytki)  
Klasa III (wszystkie ubytki)
Klasa IV (wszystkie ubytki)
Klasa V (wszystkie ubytki)

Profilaktyczne pokrywanie 
bruzd i szczelin
Pokrywanie od strony wargowej  
Korekty kosmetyczne
Odbudowy
Naķady klasa I (wszystkie ubytki)    
Korony kompozytowe

Wķady klasa I (wszystkie ubytki)
Wķady klasa IV (wszystkie ubytki)
Licówki
Naķady
Licowanie mostów wykonanych 
z metalu lub w̧ókien szklanych   
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Ryc. 58. Przekrój podÊwietlonego ź ba klasa II - odbudowa z
materia̧u ző onego zàb usuní ty

W K ¸ A D Y

Ryc. 55. Odbudowa kompozyto-
wa na wķadzie kompozytowym z
wóknem w´glowym

Ryc. 56. Schemat u̧o˝enia
warstw podczas odbudowy z´bów
przedtrzonowych i trzonowych

Ryc. 57. Zdj́ cie rentgenowskie-
kontrola wķadów 

ODBUDOWY CZ¢ÂCI KORONOWEJ NA
GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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