
(H) Enamel plus HRi esztétikus tömőanyagrendszer - Használati utasítás 
Az Enamel Plus HRi fényrekötő radiopaque kompozit direkt és indirekt restaurációkhoz front és
moláris régióba az ISO 4049 standard előírásainak megfelelően. A készlet elemei: 

HRi Univerzális Zománc - Front fogakhoz
A láthatatlan fogrestaurácó feltétele egy olyan tömőanyag, amely optikai tulajdonságait tekintve
megegyezik a természetes fog elemeinek optikai paraméterével. A zománcnak áttetszőnek(transz-
lucens) kell lennie és fénytörősi indexe meg kell, hogy egyezzen a természetes zománc fénytörési
indexével. Ilyen esetben a különböző vastagságban felrakott kompozit anyag ugyanúgy viselkedik,
mint a természetes fogzománc: minél vastagabb a kompozit réteg, annál fehérebb a szín ( magas
fényesség/alacsony áttetszőség), minél vékonyabb a felrakott kompozitzománc vastagsága, annál
borostyánosabb az árnyalat(alacsony fényesség/magas áttetszőség). Az Univerzális Zománc (UE)
fénytörési indexe megegyezik a természetes fogzománcéval. Ezért ezt az anyagot a többi ismert
kompozitzománctól eltérő technikával kell alkalmazni. A HRi UE zománc esetén a hiányzó fogzo-
mánc mennyiséget teljes vastagságban a HRi Universal Enamel kompozitzománccal helyettesít-
hetjük, a fog anatómiájának megfelelő vastagságban, anélkül hogy a tömésszélen szürke szegélytől
kellene tartanunk. Vastag rétegben fehérebb (magas fényesség), míg vékonyabb rétegben áttet-
szőbb. Éli területen, ahol a természetes fogban már nincs dentin, kompozitból is csak zománcot
használunk, amely opaleszcens kéknek látszik ráeső fényben, míg borostyán árnyalatúnak látszik
áteső fényben. Ezt a “színváltó” képességet sikerült átvinni az Enamel Plus HRi Universal Enamel-
be. Az opaleszcens un. Opalescent Blue Natural (OBN) vagy Opalescent Amber(OA) paszta hasz-
nálatával –ha a fog úgy kivánja- éli területen a mamelonok között a transzparens hatást még
fokozhatjuk.(Ezek az anyagok külön megvásárolhatóak). 

A természetes fogon gyakran megfigyelhető fehér foltokat, vonalakat, felhőket a fehér intenzí-
vekkel (IW, IWS, IM) reprodukálhatjuk. Ilyenkor ha 0,3-0,5mm vagy még vékonyabb rétegben kerül
fölé a zománc, tovább hangsúlyozzuk az egyedi megjelenést. Azonban a vastag zománc elfedheti
a kialakított rajzolatot! A fogak alapos vizsgálatával a természetes zománc áttetszőségének külön-
böző fokozatait figyelhet jük meg a páciens korának függvényében. Ne feledjük azonban, hogy
bármelyik zománcot is használjuk, a rétegvastagság növelésével a tömes fényessége növekedni
fog (max 0,6-0,8 mm)! Háromféle Univerzális Zománc kapható.

Az Univerzális Zománc összetétel:
- Monomer matrix: Diurethandimethacrylate, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-
4(phenoxy)propyl)-bis(methacrylate)(Bis-GMA); 1,4 - Butandioldimethacrylate.
- Töltőanyagtartalom: 80 súly% . Üveg töltelék (68%): átlagos szemcsenagyság 1,0 µm, Nano zir-
conium oxide partikulák (12 súly%): szemcsenagyság 20nm.

UE1     alacsony fényesség   vékony rétegben borostyános effektussal; növelve a vastagságot nő a fényesség

UE2     közepes fényesség   amely a rétegvastagság növelésével emelkedik     

UE3     magas fényesség   fiatal korban és fehérített fog ak esetén ajánlott
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“Function” zománc moláris restaurációhoz
Az Enamel Plus HRi Function zománc keménysége és rezisztenciája a kopással szemben megegyezik a ter-
mészetes zománcéval, színárnyalatait is a moláris régióhoz hangolták. Fizikai tulajdonságai miatt ideális direkt
vagy indirekt restaurációkhoz hátsó területen, különösen nagyobb protetikai eseteknél. A zománcot legalább
0,5 mm vastagságban rétegezzük, hogy az oklusális korrekció esetén sem kerüljön felszínre a puhább dentin!
A „funkciós” zománc három árnyalatban áll rendelkezésünkre:  

Intenzívek  
Ezek az árnylatok a zomác további karakterizálására használandók (élek, csücskök) zománcrétegen belül
a fehér foltok utánzására, melyek a fogfelszín bármely területén előfordulhatnak (nyaki, közép vagy éli
harmad). 

Dentin
Modern kompozit rendszertől elvárás, hogy a dentin fluoreszcenciája a természtes foghoz legyen kalibrálva.
A dentinből ered a természetes fog (metszők és a szemfog) alapvető optikai tulajdonsága a fluoreszcencia
és a színárnyalat. Az átlag fogszín mely a spectrum 580 nm körüli tartományába esik. Ez nagyjából a Vita szín-
kulcs “A” árnyalait jelenti. Ennek tudatában az Enamel Plus rendszer dentinjeinek árnylatai (Universal Dentin)
ebbe a színtartományba esnek növekvő színtelítettséggel. Az új Universal Dentin fluoreszcenciáját és opa-
citását a természetes dentinhez lettek kalibráva. A fogszín meghatározásákor a nyaki és a közép területeket
vegyük figyelembe. Nagykiterjedésű destrukció esetén a felépítést a megállapított alapszinnél két fokkal te-
lítettebb (sötétebb) árnylattal kezdjük (UD6, UD5) Leggyakrabban azonban csak egyetlen dentin elegendő.
Az új HRi zománc fogzománccal megegyező fénytörési indexének köszönhetően a tömésszél láthatatlan
lesz. A készlet kiegészült UD0 és UD0,5 dentinnel a fehérített fogak felépítéséhez. 
A dentin,az intenzívek, az opalescens és function zománc összetétele:
- Monomer matrix: Diurethandimethacrylate, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-4(phenoxy)propyl)-

bis(methacrylate)(Bis-GMA); 1,4 - Butandioldimethacrylate.
- Teljes töltőanyag tartalom: 75 súly%  (53térfogat% ); üveg töltelék: átlagos szemcsenagyság 0.7 µm;
diszpergált szilicium dioxid: részecskenagyság 0.04 µm 
Klinikai indikáció
Class I (minden kavitás)                               Class II (kicsi és közepes kavitás)                   Class III (minden kavitás)
Class IV (minden kavitás)                            Class V (mindens kavitás)                               Sealing
Teljes/részleges héj                                     Kozmetikai korrekció                                      Teljes felépítés
Inlays Class I (minden kavitás)                   Inlays Class II (minden kavitás)                      Inlays Class IV (minden kavitás)
Indirekt héj                                                    Onlays                                                               Korona
Kontraindikáció
Bármelyik összetevőre ismert allergia esetén kerűljük az anyag használatát. 
Figyelmeztetés: 
Allergiás bőr reakciót okozhat.
Szükséges óvindékezések
Viseljen gumikesztyűt/ védő ruházatot/arc és szemvédőt! Amennyiben előfordul bőrirritáció vagy bőrkiütés,
forduljon orvoshoz!

  9 Fluorescens Dentin UD0 - UD0,5 - UD1 (A1*) - UD2 (A2*) - UD3 (A3*) - UD3,5 
(A3,5*) - UD4 (A4*) - UD5 - UD6 

IM Intensive Milky Meleg Opaque Fehér

IWS Intensive White Spot Intenzív Fehér (Közép)

IW Intensive White Hideg Áttetsző Fehér
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  EF1 alacsony fényesség          EF2 közepes fényesség EF3 magas fényesség  



Mellékhatások
Mély kavitás esetén alábélelést ajánljunk elkerülendő a pulpairritációt. 
Kerülendő
Fenolt (pl. eugenol) tartalmazó anyagot ne alkalmazzunk alábélelésként, mert csökkenti a polymerizációt.
* Vita® Shade guide védett márka Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D

DIREKT TECHNIKA
BLACK I-II-III-IV-V OSZTÁLyú DIRECT RESTAURÁCIó

Előkészítés
- Tisztítsuk meg a fogat fluorid mentes pasztával. 
- Határozzuk meg a színt Vita® vagy az Enamel Plus HRi kompozit színkulcsával és töltsük ki a “Colour chart”-ot.
- Üregelőkészítés: Front fog: konzervatív előkészítés bevellel a front felszínen, amely nagyfelületű csatlakozást
biztosít a tömésés a fog között. Moláris területen nem szükséges bevelt kialakítani. A tömésszélekről az alátá-
masztatlan zománcot gumival elpolírozzuk. Ajánlott: Dr.L. Vanini Enamel Plus Shiny készlet Shiny 33 gumija.
- Kofferdam használata a töméshez ajánlott. 
- Approximalis üreg esetén alkalmazzunk átlátszó matricát. 

Savazás és bondozás
A szokásos módon savazunk. Élőfog esetén a zománcot 35, a dentint 15 mp-ig savazzuk 35-38%-os foszfor-
savval (Ena etch), a gyökérkezelt fogat 2 percig savazzuk. Alaposan mossuk le és szárítsuk meg olajmentes le-
vegővel. A megsavazott zománc matt fehér színű. Bondozáshoz javasoljuk az “Ena Bond”-ot vagy a “Rock
bond”-ot, azonban az Enamel Plus HRi rendszer bármelyik bonddal használható. Tartsuk szárazon az üreget
savazás után, azonban ha mégis kontaminálódik nyállal vagy vérrel, mossuk ki, szárítsuk meg és mégegyszer
savazzuk néhány másodpercig. Ügyeljünk, hogy bondozás előtt ne száritsuk túl a dentint. Bőven vigyük fel a
bondot az egész üregre alaposan a dentinbe dörzsölve, utána levegővel elpárologtatjuk az oldószert,majd
világítsuk meg 40mp-ig halogén lámpával. Ena Bond esetén alkalmazzunk egy második réteget is (levegő, vi-
lágítás ismét). Fontos, hogy a bond felszínén képződő oxigén inhibiciós réteg ne érintkezzen nyállal! A felszinen
kialakult oxygen-inhibiciós réteg biztosítja a kompozit kötődését. Használhatunk önsavazó “Ena Bond SE”
rendszert is (lásd használati utasítás). 

A kompozit felépítés
Javasoljuk, hogy az Enamel Plus HRi redszert az EnaHeat kompozit melegítőben melegítsük 39 C-ra. Kis ink-
rementumokkal dolgozzunk, jól az üreg falára illetve az előző réteg kompozitra nyomkodva front fogaknál
“F”, rágófognál “M” ecsettel illetve Micerium Silicone Brush-sal annak érdekében, hogy megelőzzük a légzár-
ványokat. 
Az eszköz nedvesítésére ne használjunk seal vagy bond anyagot, mert megváltoztatja a zománc-
paszta, az Enamel Plus HRi Universal Enamel fénytörési indexét! A felszínen opaque foltok alakulhatnak
ki. Az un. “waves” technika tökéletes fénypenetrációt biztisít: a 1-1,5mm vastag rétegeket minden oldalról
40 s-ig megvilágítjuk a fényvezető csőrt olyan közel tartva a foghoz, amennyire lehet. Azonban ügyeljünk
az oxigén inhibiciós réteg épségére, hisz ez biztosítja a következő kompozit inkrementum kémiai integráci-
óját. Javasoljuk air block (Shiny G) használatát az utolsó réteg polymerizálása előtt. Ez a glycerin tartalmú
anyag elzárja a tömésfelszínt a levegőtől. A kompozittal kb 3 percig dolgozhatunk a rendelő normál világítása
mellett. Ha előre kivettünk a tubusból pasztát, azt fényzáró fedővel takarjuk le (COSSTAIN01). Munka közben
ne használjunk erős, direkt világítást. Minden réteget polymerizáljunk 40 s-ig halogén lámpával.
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Anatómiai rétegzési technika Dr. LorenzoVanini szerint 
Annak érdekében, hogy ki tudjuk használni az Enamel Plus HRi rendszerben rejlő esztétikai lehetőséget
a természethű fogrestauráció érdekében, kövessük az anatómiai rétegzési technikát, mely ennek az anyag-
nak a munkamódszere. 

Komplex restauráció (2-3 dentin és 1 zománc)

Dentin

Zománc
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Komplex front restauráció/ master technique

Adhezív

UE3
0.6 mm

UE3
0.6 mm

UE3
0.6 mm

IWS

UD3

UD2

UD1

UD3

UD2

UD1

Adhezív

Adhezív

UE3
0.6 mm

UE3
0.6 mm

UE3

UE3

UD3

UD2

UD1

UD3

UD2

UD1

IWS

A “color chart”-on rögzítjük a fog öt színdimenzióját. A
felépítést a palatinális/linguális fallal kezdjük Universal
Enamel Hri-vel (UE1, UE2, UE3) szilikon sablon segítségé-
vel. Az approximális falat is zomácból építjük fel. A zo-
mánc vastagsága a fog anatómiai adottságainak
megfelelően incisál felé vastagszik (max. 0,6mm). Ameny-
nyiben jelentős a hiányzó foganyag mennyiség, úgy a
megfelelő szín eléréséhez a megállapított fogszínhez ké-
pest két árnyalattal telítettebb dentin árnyalattal kezdjük
hátúlról a felépítést. Például, ha a kivánt szín A1, akkor A3
Universal Dentin lesz az első néhány réteg. Ezt követik A2-
es, majd A1-es rétegek.  Éli részben A1-el kialakítjuk a ma-
melonokat. Ha ezt az egyre világosabb saturációjú vékeny
rétegekből álló felépítést alkalmazzuk, megfelelő lesz a
restauráció színharmóniája. Az un. karakterizáló paszták-
kal (IW, IWS, IM) és Stains (festékekkel,OW) a fog egyedi
megjelenését alakíthatjuk ki. Az éli harmad kifejezett opa-
leszcenciája esetén a mamelonok között az Opalescent
Blue Natural (OBN) alkalmazhazó különösen fiatal felnőt-
teknél, vagy ha a borostyán árnyalat kifejezett, használ-
hatjuk az OA zománcot. Végül a buccalis zománccal
fejjezzük be a tömést. 



Közepes
méretű üreg

(2 dentin és 1 zománc)

Egyszerű 
restauráció

(1 dentin és 1 zománc)

Csak  
zománc hiány

(1 zománc)

Front közepes és kis restauráció / basic technique 

UE3

UE2
0.6 mm

UD3
UE2
0.6 mmUD2

UD4
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Finírozás és polírozás
Finomszemcsés gyémántokat és gyémánt-pasztákat használunk. Abrazív korongokat nem alkalmazunk a buk-
kális felszinen, mert eltávolítjuk vele a micto-textúrát. Javasolt Az Enamel Plus Shiny rendszer használata. 



Dentin

Folyékony   

Posterior direkt felépítés 

INDIREKT TECHNIKA
INLAy, ONLAy ÉS HÉJ KOMBINÁLT PóTLÁS ÉS IMPLANTÁTUM, RÁGóFELSZíN REHABILITÁCIó

Az Enamel Plus HRi rendszert használhatjuk indirect restaurációhoz inlayk, onlayk és héjak esetén, valamint
kombinált munkák esztétikus leplezésére és imlpantátomra felépítményekhez. Az Enamel Plus HRi kompozitot
modern kerámiákhoz elsajátított rétegzési technikával kell alkalmazni.

Előkészítés
Az előkészítés során ügyeljünk, ne legyenek alámenős területek. Enyhén gömbölyített végű kúp alakú fúrót
használunk. A törések elkerülése miatt ügyeljünk arra, hogy a kompozit vastagságsa mindenütt haladja meg
a 1,5mm-t. Ha szükséges, a felszíní egyenetlenséget, alámenős bevágásokat folyékony kompozittal kiegészít-
hetjük. 

Lenyomat és ideiglenes
Előzetes lenyomat segitségével Enamel Plus Temp-ből készítjük az ideiglenest, amelyet eugenol-mentes ce-
menttel ragasztunk be. Inlay esetén Ena Soft használandó. Egyszerű, gyors, egyben eltávolítható és tiszta a
kavitás a kivétel után. 

Technikai munka
A lenyomatot extra kemény gipsszel öntjük ki. A gipsz megkötése után eltávolítjuk a lenyomatot és a mintát
olajmentes separátorral (TEMP SEP) kezeljük. A restauráció elkészítése folyamán a direkt módszernél megismert
rétegzési technikát követjük. Inlay esetén először az approximális falakat építjük fel, majd kitöltjük az üreget.
Karakterezésre Enamel Plus Stain-eket használhatunk a dentin mag és a zománc között. Az inkrementumok
vastagsága ne haladja meg ilyen esetben sem a 2 mm-t. Minden réteget 40 s-ig megvilágítunk. A felépítés
befejezése után 11 percre a LaborluxL vagy 30 percre a Lampadaplust vagy hasonló 86W teljesítményű poly-
merizációs kályhába tesszük. Finírozás után Ena Shiny kefével és gyémánt pasztákkal polírozzuk. Csap alatt
mosószerrel megmossuk. Olaj-mentes levegővel megszárjtjuk. Az Enamel Plus HRi kompozitot használhatjuk
fémváz leplezésére-rózsaszín paszta is rendelhető-és üvegszálllal erősített fémmentes maryland híd, inlayhíd
készítésére. A részletes munkamenetet lásd az “Enamel Plus HRi laboratory procedures” ismertetőben. 

Beragasztás
Távolítsuk el a mintáról a felépítményt és óvatosan tisztítsuk meg. Végezzük el a szükséges igazításokat és ha
szükséges Lampadaplust vagy más polymer kályháben kezeljük 9 percig. Helyezzük fel a kofferdamot. A felszínt
tisztítsuk meg alkohollal és homokfúvóval. Savazzunk, bondozzunk, de a bondot ne világjtsuk meg. Homokf-
újjuk le a kompozit restauráció foggal érintkező felületét is, majd tisztitsuk meg alkohollal. Ezt a felületet is
kenjük be bonddal. Már előzőleg 50*C-ra melegítettünk Enamel Plus HRi Universal Enamelt vagy világos Uni-
versal Dentint a kompozit melegítőben (Enaheat). Ebből egy kis mennyiséget a restaurátum belső felszínére

(1 vagy 2 dentin és 1 zománc) 
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“Function” Zománc
min 0,5mm



rakunk, majd behelyezzük a kavitásba. Finom nyomkodással (gépi vagy kézi) a helyére juttatjuk. A felesleg el-
távolítása után minden oldalról 80s-ig megvilágítjuk. Ellenőrizzük az okkluziót, majd EnaShiny rendszerrel ki-
polírozzuk. Amennyiben az inlay 2 mm-nél vastagabb, kettős kötésű Ena Cem-et használjunk! (Lásd az Ena
Cem használati utasítását). 

A polymerizációs lámpáról  
Egy un. multi-wall reflexiós polymerizációs lámpát használjunk, amelynek sprektruma 350-500 nm tartományt
tartalmazza. A monomer-polymer átalakulás megfelelő mértékű elérése érdekében a lámpa hatékonyságát a
gyártó utasításai szerint időnként ellenőrizni kell. A legtöbb lámpa képes 4,6 mm vastagságú kompozit anyagot
megkeményíteni, azonban az optimum 2,3 mm-nél van. 

Javasolt kötési idő:
Laboratoriumi pol. lámpák
- Laborlux3 (MICERIUM) 90 sec. (befejező pol. 16 min.)
- Spektra LED (Schütz-Dental) 90 sec. (befejező pol. 16 min.)
- Spektramat (Ivoclar) 60 sec. (befejező pol. 20 min.)
- LampadaplusT with light 71- 86W (Micerium) 10 min. (befejező pol. 30 min.)

Rendelői pol. Lámpák:
- Translux CL (Kulzer) 40 sec.
- CLEDPLUS (Micerium) 20 sec.

TÁROLÁS 
Tárolás szobahőmérsékleten, 3 és 25 C között! Csak a tubuson és tipsen feltüntetett szavatossági időn belül
használjuk. Higiéniai megfontolásból a tips-szeket és a folyékony kompozit adagolót tekintsük egyszer-
használatos anyagoknak/eszközöknek. Amennyiben azt többször használjuk a terméket,ügyeljünk a
vérrel/nyállal történő kontaminációra, mert ezzel megfertőzhetjük magunkat, páciensünket! Orvosi termék,
csak fogorvosi használatra. Gyerekek elől elzárva tároljuk! Használat után a tubustetőt mindig tegyük vissza.
Ne tegyük ki direkt napsugárzásnak vagy nagy melegnek. Az alul-polymerizált anyag könnyen elszineződik
és a szabad monomerek pulpa irritációt okozhatnak. 
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Funkcionális rehabilitáció

Direkt és indirekt helyreállítás Enamel Plus HRi Function –nal 

előtte utána



Koronák és onlay hátsó régióban 

A felépítéshez 2 dentint és 1 zománcot használtunk

Implantátum és kombinált munkák
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Designer & Distributor:

MICERIUM S.p.A.
Via G. Marconi, 83 -16036 Avegno (GE) Italy 
Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
www.micerium.com • e-mail: hfo@micerium.it

Manufacturer: 
GDF GmbH
Rosbach, Germany
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ElőkészítésFelső metszők indirekt felépítése A kész részleges restauráció

Héj, inlay, korona

OldalnézetBeragasztás Tökéletes integráció polarizált fényben

A technikus Primer, Opague,magas elaszticitású opaque Tender dentin, HRi dentin és Function zománc Micerium anyagokat haszált. 


