
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Естетична система Enamel plus GRUPPO MICERIUM 

 

ЕМАЛЬ 

СКЛЯНИЙ КОНЕКТОР 

ДЕНТИН HFO 

TENDER 

БОНДИНГ + ОПАК 

МЕТАЛЕВА КОРОНКА 

ЕНАМЕЛ плас ГФО Тендер 

(ENAMEL plus HFO Tender) 

 

ЗМІСТ 

 

Продукція       ст. 3 

ВСТУП 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

ТРИВАЛІСТЬ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

 

Композит на металевій структурі    ст. 6 

ПОКРИТТЯ ВОСКОМ 

ОБРОБКА МЕТАЛОМ 

ENAMEL PLUS HFO: ПРОСТЕ НАШАРУВАННЯ 

 

Поліхромне нашарування для передніх зубів   ст. 10 

ENAMEL PLUS HFO: КОМПЛЕКСНЕ НАШАРУВАННЯ 

 

Ламіновані вініри      ст. 12 

НЕПРЯМИЙ МЕТОД ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ 

 

Естетичні вкладки      ст. 13 

НЕПРЯМИЙ МЕТОД ДЛЯ ЗАДНІХ ЗУБІВ 

 

Комбінований протез     ст. 14 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЗЛІПКА КЮВЕТОЮ 

СТВОРЕННЯ ФЛАНЦІВ ПОЛІМЕРОМ І КОМПОЗИТОМ 

 

Комбіновані та знімні протези    ст. 18 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОТЕЗУВАННЯ 

СТВОРЕННЯ ФЛАНЦІВ ПОЛІМЕРОМ ТА КОМПОЗИТОМ 

 

Відновлення дефектів     ст. 19 

ВСЕРЕДИНІ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ І ПОЗА НЕЮ 

 

Перехідні протези      ст. 19 

КОМПОЗИТ НА ВОЛОКНАХ 

 

Тимчасові протези      ст. 20 

ДІАГНОСТИЧНА ВОСКОВА МОДЕЛЬ ТА ПІДГОТОВКА КЛЮЧА 

ГІПСОВИЙ ЗЛІПОК ДЕНТИНУ ТА РІЖУЧОЇ ДІЛЯНКИ 

ЕМАЛІ ENAMEL PLUS TEMP 

ВНУТРІШНЄ ЗАБАРВЛЕННЯ В КОМПОЗИТІ 



 

ПЕРЕДМОВА 

Ми дбаємо про зовнішній вигляд Ваших зубів, тому провадимо аналіз форми та 

забарвлення, відтак, звертаємо увагу на те, як поводиться зуб під дією світла. Зважаючи на 

цей фактор, важливо мати такі матеріали, які зможуть стати нам у пригоді під час роботи 

над такою важливою проблемою. Ми застосовуємо метод нашарування, до якого 

стоматологи вдаються, працюючи з керамікою, відповідно до рекомендацій д-ра Лоренцо 

Ваніні щодо технології прямої адгезії. Ми глибоко вивчили, яку роль у з’єднанні між 

металом і композитом відіграє правильна адгезія та „Метод зворотної твердості”, що їх 

забезпечує використання високоеластичних мас «Енамел плас ТЕНДЕР» (Enamel plus 

TENDER). Під час роботи з великою кількістю елементів привабливою видається прозора 

кювета Тендер (Tender): за дуже короткий час можемо отримати точні та естетичні зліпки. 

Завдяки цим дослідженням маємо змогу проаналізувати, як можна пристосувати 

естетичну систему Енамел плас (Enamel plus) до лабораторних потреб. Основні технічні 

процедури, що є складовою частиною навчальної програми, описано в цій брошурі. 

 

Даніелє Ґ. Рондоні 

 

вигляд природного зуба, технологія та естетика кераміки 

 



ПРОДУКЦІЯ 

 

ВСТУП 

 

СТАНДАРТНИЙ КОМПОЗИТ 

ОПАКИ 

- металевий праймер Тендер Бондінг (Tender Bonding) 

- пастоподібний опак Тендер (Tender) 

О2 (прозорий) – О3,5 (темний) 

Рожевий (для часткових протезів) 

 

МАСИ „ТЕНДЕР” (TENDER) І РІДИНИ 

- Дентин Тендер (Tender): Т2 – Т3 – Т3,5 – Т4 – Т5 – Рожевий (для ясен) 

- Модифікатор Тендер (Tender): білий МВ(MW), жовтий (MY), помаранчевий (MO) 

- Рідини: прозорі рідини та Скляний Конектор, флуоресцентні пігменти (білий, жовтий, 

помаранчевий, голубий, коричневий, темно-коричневий) 

 

МІКРОГІБРИДНІ МАСИ „HFO” 

- Флуоресцентний дентин: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, 

UD6 (можна замовити: B1, B2, B3, B4, IY5, C1, C2, C3, C4, D3) 

- Типові емалі GE1, GE2, GE3 

- Опалесцентні емалі OA, OBN, OW, OB, OG 

- Насичені емалі: біла (IW), молочна (IM) 

 

TEMP 

- Рожевий для ясен 

- Дентин: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5 (можна замовити: 

B1, B2, B3, B4, C2, D3) 

- Типові емалі Temp: GE1, GE2, GE3 

- Емалі: голуба, прозора, сіра, біла 

- 4 рідини: холодної полімеризації, гарячої полімеризації для ключа, гарячої полімеризації 

для кювети, фотополімеризації 

- 1 опак Temp 

 

ПРИРОДНИЙ ЗУБ 

 

МАСИ ТЕНДЕР „TENDER” 

Неорганічний наповнювач: 53% за масою (37% за об’ємом) 

Скляний наповнювач: середній розмір частинок – 0,7 μм 

Пірогенна кремнієва кислота: середній розмір частинок – 0,4 μм 

 

Органічний наповнювач: 

Кополімери: 12,5% за масою; мономери: 34% за масою 

Уретанедиметакрилат, бутанедіолдиметакрилат 

 

МАСИ ГФО „HFO” 

Мономерна матриця: Диуретанедиметакрилат; ізо-пропіліден-біс[2(3)-гідрокси-3(2)-(4-

фенокси)пропіл]-біс(метакрилат)(Bis GMA); 1,4 бутанедіолдиметакрилат. 

 

Загальний вміст наповнювачів: 

75% маси (52% об’єму) Скляний наповнювач: середній розмір частинок – 0,7 μм. 

Діоксид кремнію з високою дисперсністю: середній розмір частинок – 0,4 μм 



ТЕМП (TEMP) 

Фізичні характеристики: 

Залишки мономеру після затвердіння: 0,8% 

Коефіцієнт еластичності: 2300 Н/мм
2
 

Адсорбція вологи: 21,2 μг/мм
3 

Опір до згинання: 75 Н/мм
2 

Ударна в’язкість: 2,8 кДж/м
2
 

Усадка: 5-6% 

Твердість: 12-14 

 

ЕНАМЕЛ ПЛАС ГФО (ENAMEL PLUS HFO) 

З’єднання між сплавом і композитом виглядає дуже ретельним завдяки „Тендер Бонд 

(Tender Bond)” у поєднанні з „пастоподібним опаком Тендер (Tender)”. Для забезпечення 

ідеальної адгезії було використано спеціальні механічні зажими (чіпи Темп (Temp). 

ТЕНДЕР (TENDER): високоеластичні маси для виготовлення дентину 

ГФО (HFO): високоопірні маси для виготовлення емалі 

 

 Емаль „HFO”  „Tender” 

Опірність до згинання ≥140 МРа ≤85 МРа 

Міцність на стиснення 450-490 МРа ≤350 МРа 

Коефіцієнт еластичності 10 000 МРа ≤4900 МРа 

Твердість за Віккерсом *75 кг/мм
2 

≤27 кг/мм
2 

Прозорість ≤35% 4% 

*при 63°С за 13 хв. (при 75°С +20% твердості) 

 

Поєднання мас Тендер (Tender) з дентинними масами ГФО (HFO) дає змогу отримати 

кращі показники опору на стиснення та згинання для нашарування на металі. Енамел плас 

ГФО (Enamel plus HFO) також забезпечує належну опірність абразії, робить поверхню 

матеріалу досконало відполірованою та знижує руйнівну дію бактеріального нальоту. 

 

Дентин: опалесцентність і флуоресцентність, як у природного дентину 

Емаль: опалесцентність і прозорість, як у природної емалі 

 

СТІЙКІСТЬ ДО ЗНОШУВАННЯ 

„Quintessence International, лютий 2003 р.” 

Результати досліджень свідчать, що Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO)зношується 

менше, ніж інші марки. 

 

Дослідники з університету в Амстердамі у травні 1996 р. продемонстрували, що Енамел 

плас ГФО (Enamel plus HFO) є одним із найопірніших гібридних композитів. На цій 

мікрофотографії з їх праці видно поверхню Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO) після 

800 000 абразійних циклів. 

 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Підготовка металевого каркаса  

Покрийте коронку або каркас моста воском із застосуванням стандартної технології та 

фіксатора. Упевніться, що стик каркаса/облицювання утворює форму глибокого жолоба, і 

нанесіть ретенційний порошок: застосовуйте адгезив „Temp Chips” і відразу наносіть 

ретенційний порошок„Temp Chips”, Мікро для оклюзійних ділянок і Стандарт для 

вестибулярних ділянок; залишіть сохнути на 1-2 хвилини. Поверхню готового підігнаного 

каркаса обробіть піскоструминним приладом для отримання облицювання, для цього 



використовуйте 50-мікронний оксид алюмінію, потім очистіть її парою або чистим 

ацетоном. 

 

Металевий праймер Тендер Бонд (Tender Bond) 

Тонкий шар Тендер Бонд (Tender Bond)наносять брашем відразу після очищення та 

залишають сохнути приблизно на 1 хвилину. У разі потреби наносять другий шар. 

Корисна порада: поверхню каркаса потрібно очистити від усіх залишків жиру та 

полірувального матеріалу. 

 

Пастоподібний опак Тендер (Tender) 

Пастоподібний опак Тендер (Tender) наносять жорстким короткошерстим брашем. Опак, 

нанесений не на всю поверхню, не дасть змоги отримати бажаний відтінок. Повноту 

покриття забезпечує нанесення принаймні двох шарів. Пластичні властивості опаку можна 

поліпшити, розмішавши його на підкладці. Особливо тонко опак треба наносити на 

ретенційні ділянки. Кожен шар полімеризуємо окремо: Laborlux-L: 3 хв., Lampada PlusT: 4 

хв. Правильно дібрати різновид опаку допоможе таблиця кольорів у брошурі Tender. 

Корисна порада: опак потрібно наносити лише дуже тонкими шарами. Якщо нанести його 

загрубо, він не полімеризується належним чином і послабиться міцність з’єднання. 

 

Накладання композиту 

Дістаньте композит Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO) зі шприців і накладіть його, 

використовуйте маси Тендер (Tender) для повного покриття опаку, потім Дентини та 

Опалесцентні Емалі для внутрішньої частини зуба та Типові Емалі для його поверхні (див. 

ст. 8-12). 

Увага: накладайте матеріал якнайменшими порціями, розтягаючи його брашем, щоб не 

утворювались бульбашки (браш Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO) „М” для передніх і 

„F” для задніх зубів). Наносіть матеріал „хвильками” для досягнення кращого ефекту 

розсіювання світла. Товщина кожного шару має бути від 1,0 до 1,5 мм. 

Під дією кисню тонка плівка композиту не полімеризується: її потрібно оберігати від 

забруднення та зволоження, оскільки тут виникає хімічний зв’язок між різними шарами 

композиту. Ми рекомендуємо застосовувати Блокатор Повітря Шайні Ж (Shiny G) після 

завершення реставрації перед процесом остаточної фотополімеризації. Цей матеріал на 

основі гліцерину витісняє кисень і сприяє повній полімеризації поверхні. 

Для вкладок спершу сформуйте зовнішні стінки, а тоді оклюзійні ділянки. Між дентином і 

типовою емаллю можна нанести пігменти Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO). 

 

Полімеризація 

Робочий період при стандартному світлі – приблизно 3 хвилини. Якщо робота триває 

довший час, то накрийте композит матовою фольгою або скористайтеся чорним 

покриттям з палітри кольорів КОСТАІН01 (COSTAINO1). Увага: Кожен шар повинен 

мати не більше 2 мм у товщину та полімеризуватися 90 секунд ЛАБОРЛЮКС 

(LABORLUXL). Потім проведіть остаточну полімеризацію впродовж 7 хвилин у 

полімеризаційній установці ЛАБОРЛЮКС (LABORLUXL). 

 

Повна полімеризація відтінку 

Якщо композит виявляє щоразу жовтіше забарвлення через неполімеризований 

каталізатор, рекомендуємо ще раз здійснити полімеризацію 7 хвилин у ЛАБОРЛЮКС 

(LABORLUXL). 

 

Закінчення та полірування 

Використовуйте алмазні бори та алмазні пасти. Не використовуйте диска для букальних 

поверхонь, щоб не зруйнувати поверхні текстури. Рекомендуємо застосовувати 



комплексну систему для закінчення та полірування Енамел плас ШАЙНІ (Enamel plus 

SHINY). 

Закінчіть реставрацію борами та відполіруйте брашами та алмазними пастами Енамел 

плас ШАЙНІ (Enamel plus SHINY). Промийте мильною водою та висушіть струменем 

сухого повітря.  

Увага: під час процедури закінчення використовуйте аспіратор. 

 

Корегування  

Прошершавте облицювання на 2 мм від краю ділянки, що підлягає корекції чи 

відновленню, брашем нанесіть на поверхню бондингову рідину Temp і фотополімеризуйте 

її близько 90 с. у ЛАБОРЛЮКС (LABORLUXL). Якщо полімеризований шар виглядає 

білуватим, то це свідчить про надмірну полімеризацію і такий шар треба видалити. 

Повторіть вище зазначену процедуру, але зменшіть тривалість полімеризації. Тоді треба 

нанести Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO) та/або матеріал Тендер (Tender) і 

полімеризувати, як було сказано вище. 

 

Форма-прес для фотополімерного композиту 

Система Кювета Тендер (Tender) дає змогу відтворити у фотополімерній смолі коронку та 

міст, а також естетичні фрагменти часткових протезів за допомогою дуже простої 

технології, яка істотно скорочує робочий час (до 70%). Для цієї системи потрібно два види 

силікону: 

– ТЕМП-СІЛІК ПАТТІ (TEMP-SILIC PUTTY), пастоподібний силікон (твердість 95 за 

Шором) для основи 

– ТЕМП-СІЛІК КЛІАР (TEMP-SILIC CLEAR), прозорий силікон (твердість 55 за Шором) 

у картриджі для змішування для надання форми. 

Завдяки прозорій силіконовій формі воскова модель досконало відтворює всі деталі з 

урахуванням форми та функції. Див. також ст. 20-22. 

 

Вкладки, накладки та вініри 

Дотримуйтесь таких самих вказівок, як і для дентину та емалей Енамел плас ГФО (Enamel 

plus HFO)  (див. ст. 8-12). Деколи варто внести більше опаку Tender всередину. 

 

Енамел плас Темп (Enamel plus Temp) 

Природний контраст між дентином і емаллю створюють особлива матовість першого та 

прозорість другої. Емалеве покриття готових тимчасових коронок також виявляє 

природний полиск, який дає косметичний ефект, наче в постійних керамічних 

реставраціях. 

Непрямий метод в лабораторії: діагностичне воскування або сформована у вакуумі 

матриця. 

Прямий метод у ротовій порожнині: силіконовий зліпок або попередньо сформована 

коронка. 

Пропорція суміші: 2:1 (порошок:рідина). Тривалість змішування: прибл. 2 хв. 

Холодна полімеризація: Нанесення: прибл. на 6 хв. на модель (у ротовій порожнині на 

3,5 хв. Важливо не перетримати, бо можна пошкодити пульпу). Еластична фаза: прибл. 

1,5 хв. Застигання: прибл. 2 хв. Увага: Енамел плас Темп (Enamel plus Temp) можна 

залишити застигати в ротовій порожнині або на підставці (залишок мономеру менше 

0,8%). Рекомендуємо 3 хв. при тиску 2-3 бар в теплій воді. 

Гаряча полімеризація: Робочий час 4 хв. 

Нанесення: прибл. на 9 хв. на модель. 

Тривалість полімеризації: 20 хв. при 95°С та тиску 2-3 бар. 

Кювета: Робочий час: 20 хв.  

Тривалість полімеризації: 30 хв. при 100°С під тиском у кюветі. 



Фотополімеризація: Робочий час: 3-5 хв. 

Тривалість полімеризації: дуже тонкими шарами 3 хв. під дією галогенного 

фотополімеризаційного пристрою (або 4 рази по 40 с.) 

Технічні характеристики продукції: 

– біосумісна, нетоксична, неалергенна, запобігає утворенню зубного каменю 

– висока точність у допасуванні, простота у відновленні 

– кремоподібна консистенція, без бульбашок, каучукоподібна еластична консистенція 

– не містить кадмію та третинних амінів, не змінює забарвлення 

 

ТРИВАЛІСТЬ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

Лабораторні покази 

Вкладки, накладки, жакетні коронки. Коронки та мости, в яких потрібне незначне 

корегування. Адгезивні мости, імплантати, вініри, довгострокові тимчасові пломби, 

телескопічні коронки, штучні ясна, характеризація акрилових зубів. 

Протипокази 

Неполімеризована смола може спричинити алергічну реакцію на шкірі. Під час 

користування вдягайте рукавички. Якщо Вам відомо, що якийсь компонент викликає 

алергію, не використовуйте його. 

Вирішення проблем 

– Полімеризація опаку. Поверхню каркаса потрібно очистити від усіх залишків жиру та 

полірувального засобу. Опаки потрібно ретельно змішати. Краще нанести два тонкі 

шари опаку. Кожен шар треба полімеризувати окремо.  

– Композит. Належним чином покрийте каркас воском. Не торкайтеся моделі. 

Правильно використовуйте індивідуальний матеріал, дотримуючись вимог щодо 

товщини нанесення та тривалості його полімеризації. Нанесіть ретенційний порошок. 

Застосовуйте праймер у невеликих кількостях. Залишіть праймер сохнути впродовж 2 

хвилин, після чого негайно накладіть опак. 

– Бульбашки. Витисніть пасту зі шприца, повертаючи плунжер, і зішкребіть її – не 

використовуйте інструмента, щоб дістати пасту зсередини шприца. Нанесіть стільки 

матеріалу, скільки достатньо для облицювання, та розтягніть його. Не розмішуйте 

композитний матеріал, просто наносіть один шар на другий. 

– Втрата забарвлення та зубний камінь. Перевірте силу світла фотополімеризаційної 

установки. Ретельно відполіруйте поверхню, щоб загерметизувати її. Перевірте 

правильність розміщення реставрації у фотополімеризаційній установці. Наносіть 

композитний матеріал, дотримуючись вимог щодо товщини шару та тривалості 

полімеризації. 

 

Інформація щодо полімеризації 

Товщина кожного шару не повинна перевищувати 2 мм. 

Потрібно використовувати фотополімеризаційну установку з діапазоном 310-500 нм. 

Бажаних фізичних результатів можна досягти, лише використовуючи багатостінний 

рефлектор. Відповідно, ми рекомендуємо періодично перевіряти силу світла, 

дотримуючись інструкцій виробника. 

 

Використання та зберігання 

Не зберігайте за температури вище 25°. 

Не використовуйте після закінчення терміну придатності (див. на шприці). 

Використовуйте матеріал при кімнатній температурі. Продукція медичного призначення 

для застосування лише в стоматології: зберігайте у місцях, недоступних для дітей. Після 

забору матеріалу вкрутіть пасту назад, щоб вона не залипла. Після використання закрийте 

контейнер кришечкою та зберігайте у закритому вигляді. Не виставляйте на пряме 

сонячне світло. Якщо матеріал полімеризувався не повністю, він може змінити 



забарвлення, його механічні властивості можуть погіршитися і може виникнути запалення 

пульпи. Цю продукцію було розроблено спеціально для використання у разі вище 

зазначених показів. Використовувати, як вказано в інструкції. Виробник не несе 

відповідальності за пошкодження через неправильне використання чи нанесення. 

 

ТАБЛИЦЯ КОЛЬОРІВ 
Колір Паста Опак Насичені 

відтінки Tender 

Дентин Tender Дентин HFO Емаль HFO 

UD1 (A1) світла (О2)  Т2 UD1 (+UD2 +UD3) GE3 

UD2 (A2) світла (О2)  Т2 UD2 (+UD4 +UD4) GE3 

UD3 (A3) світла (О2) Т5 Т3 UD3 (+UD4 +UD5) GE2 

UD3,5 (A3,5) темна (О3,5) Т5 Т3,5 UD3,5 (+UD4 +UD6) GE2 

UD4 (A4) темна (О3,5) Т5 Т4 UD4 (+UD5 +UD6) GE1 

Також можна замовити 
В1 світла (О2)  Т2 В1 GE3 

В2 світла (О2)  Т2 В2 GE3 

В3 світла (О2) Т5 Т3 В3 GE2 

В4 темна (О3,5) Т5 Т3 В4 GE1 

С2 світла (О2) Т5 Т2 С2 GE1 

С3 світла (О2) Т5 Т3 С3 GE1 

D3 світла (О2) Т5 Т3 D3 GE1 

 

ТРИВАЛІСТЬ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

Фотополімериз. 

установка 

Паста 

Опак 

Проміжна 

полімери-

зація 

Tender 

HFO у 

кюветі 

Tender 

HFO, рідина для 

утворення пігмен-

ту, скляний коне-

ктор, проміжна 

полімеризація* 

Остаточна 

полімеризація 

HFO + 

фіксація 

кольору 

LaborluxL-Laborlux2 

(Micerium) 

3 хв. 90 с. 5 хв.30с. 90 с. 9+7хв.LaborluxL 

6+5 хв. Laborlux2 

DC-XS (Kulzer) 90 с. 30 с. 4 хв.30с. 30 с. 720 с.+720с. 

UNI-XS (Kulzer) 90 с. 190 с. 5 хв.30с. 90 с. 540с.+540с. 

Spectramat (Ivoclar) 2 хв. 1 хв. 6 хв. 1 хв. 10 хв.+10 хв. 

Spectra 2000 (Schütz 

Dental) 

3 хв. 90 с 5 хв.30с. 90 с. 9 хв.+7 хв. 

Triad II** (Dentsply) 5 хв. 1 хв. 6 хв. 1 хв. 7 хв.+7 хв. 

Lablight LV-II (GC) 1 хв. 1 хв. 5 хв. 1 хв. 9 хв.+9 хв. 

Solidilite EX (Shofu) 1 хв. 90 с. 5 хв.30с. 90с. 9 хв.+9 хв. 

Licu Lite (Dentsply) 3 хв. 1 хв. 6 хв. 1 хв. 4 хв.+4 хв. 

MPA 2000 (Dentsply) 1 x HD 90 с. 5 хв.30с. 90 с. 1 x HD 

Targis Power (Ivoclar) 2 хв. 60 с. 6 хв. 60 с. 6 хв.+5 хв. 

LampadaPlusT 

(Micerium) 

4 хв. А2-А3 

25 хв. А3,5-А4 
10 хв. 11 хв. 10 хв. 30 хв. 

* Стоматологічна галогенна фотополімеризаційна установка для вкладок: 30с. для 

кожного шару 

** „Поворотний стіл” має бути у верхньому положенні (максимально) 

 

КОМПОЗИТ НА МЕТАЛЕВІЙ СТРУКТУРІ 

 

ВОСКУВАННЯ 

Діагностичне воскування із силіконовим ключем 

Нанесіть ізолюючий засіб і змоделюйте коронку, використовуючи віск для моделювання 

невеликих ділянок. Рекомендуємо використовувати віск іншого кольору для внутрішньої 

частини, щоб після вирізання було видно товщину. Зробіть силіконовий піднебінний 



ключ, аби визначити, скільки треба вирізати і скільки матеріалу потрібно накласти між 

дентином та емаллю в естетичних ділянках. 

 

Вирізання воску для вініру 

Для створення моделі використовуйте твердий віск Флекс (Flex). Створивши естетичний 

контур коронки вініру, видаліть віск з позначених ділянок на глибину принаймні 1 мм. 

 

Адгезив для ретенційного порошку – Темп Чіпс Адгезив (Temp Chips Adhesive) 

Для забезпечення кращої адгезії рекомендовано застосувати ретенційний порошок. 

Видаливши весь зайвий віск, нанесіть шар адгезиву та залишіть його сохнути. Потім легко 

притрусіть поверхню ретенційним порошком, не допускаючи зайвого його 

нагромадження. 

 

Естетичне моделювання з ретенційним порошком 

У суто естетичних реставраціях і таких, що мають металеву основу, рекомендовано 

змоделювати опору та ретенційну структуру, пам’ятаючи, що для нанесення композиту 

потрібно залишити принаймні 1 мм. Рекомендуємо перевіряти структуру за допомогою 

ключа. 

 

ОБРОБКА МЕТАЛОМ 

Формування та обробка піскоструминним способом 

Після формування та викінчення моделі важливо обробити поверхню, на яку ляже 

композит, піскоструминним способом, використовуючи 50μ-оксид алюмінію під тиском 

1,5 бар. 

 

Нанесення металевого праймеру Тендер Бонд (Tender Bond) 

Очистіть модель струменем повітря та відразу брашем нанесіть тонкий шар Тендер Бонд 

(Tender Bond) (залишіть сохнути на 1 хв. і, в разі потреби, нанесіть другий шар). 

Залишіть сохнути на 1 хв. 

 

Нанесення пасти Опак Тендер (Tender) 

Далі нанесіть брашем тонкий шар пасти опак. 

Фотополімеризуйте кожер шар 3 хв. у LABORLUXL або 4 хв. у LAMPADAPLUST 

 

Паста опак Тендер (Tender) 

Для забезпечення повноти покриття потрібен другий шар опаку. 

Опак потрібно наносити лише дуже тонкими шарами. Якщо шар опаку нанести загрубо, 

то полімеризація не сягне оптимального рівня та послабиться зв’язок. Перевірте, чи 

матеріал опаку повністю покрив метал і продовжуйте за технологією нашарування. 

Фотополімеризуйте кожер шар 3 хв. у LABORLUXL або 4 хв. у LAMPADAPLUST 

 

ЕНАМЕЛ ПЛАС ГФО (ENAMEL PLUS HFO): ПРОСТЕ НАШАРУВАННЯ 

Тендер (Tender) на палеті 

Підготуйте композит на палеті. Накладіть матеріал тонкими однорідними шарами. Під час 

нанесення втискайте його в основу силіконовим брашем ТПЕН (TPEN), застосовуйте 

Тендер (Тender) Т5 для цервікальних ділянок і дентин Тендер (Tender) потрібного 

забарвлення для корональних ділянок. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення мас дентину ГФО (HFO) 



Сформуйте модель дентину, використовуючи дентин Енамел плас ГФО (Enamel plus 

HFO), який особливо відзначається прозорістю, а також завдяки своїй флуоресценції 

надає реконструйованим ділянкам більше полиску. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення типової емалі 

Повністю покрийте естетичну ділянку типовою емаллю ЖЕ1, ЖЕ2, ЖЕ3 (GE1, GE2, GE3). 

Відтінок обирають відповідно до віку відновлюваного зуба та з урахуванням рівня 

яскравості, щоб забезпечити оптимальний ефект розсіювання світла. 

Остаточна полімеризація 9 хв. в LABORLUXL 

 

Викінчення та полірування 

Викінчіть поверхню вініра, використовуючи алмазний або карборундовий диск, 

сформуйте макро- та мікрогеографію зуба. Вирівняйте поверхню за допомогою паперових 

конусів, відполіруйте брашем з козячої шерсті та алмазною пастою. 

Для отримання оптимального блиску використовуйте пасту з оксидом алюмінію та повсть. 

Див. також ст. 11 

 

ПОЛІХРОМНЕ НАШАРУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ 

 

ENAMEL PLUS HFO: КОМПЛЕКСНЕ НАШАРУВАННЯ 

Нанесення цервікальних мас Тендер (Tender) 

Для створення хроматичних відмінностей забарвлення, притаманних природному зубові, у 

цервікальних ділянках використовуйте маси ІР Тендер  (IR Tender). 

 

Нанесення модифікаторів Тендер (Tender) Помаранчевий та Жовтий 

Забарвлення цервікальних ділянок можна підсилити за допомогою високохроматичних 

мас (MO-MY). 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення модифікатора Тендер (Tender) Білий 

Важливо наносити Модифікатор (білий) на основу, щоб хроматичний ефект зуба 

створювався вже на ранніх етапах нашарування. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення мас дентину Тендер (Tender)  

Використовуючи для орієнтації ключ, наносіть маси дентину Тендер (Tender) 

відповідного кольору різними шарами з різною яскравістю, щоб результат нашарування 

мав природніший вигляд.  

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

Див. також ст. 8 

 

Нанесення мас типової емалі 

Для отримання ріжучого краю потрібного розміру важливо використовувати силіконовий 

ключ і нашаровувати Типову Емаль Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO). 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення мас дентину ГФО (HFO) 

Перевірте прозорість ріжучих ділянок і переходьте до формування основи зуба, 

використовуючи дентин ГФО (HFO) методом нашарування, унаслідок чого відбувається 

десатурація обраного кольору, напр. UD4(A4), UD3(A3), UD2(A2). 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 



 

Нанесення скляного конектора 

Зімітувати в зубній емалі якомога природніший ефект відбиття світла можна за 

допомогою високофлуоресцентного скляного конектора у вигляді рідини, який наносимо 

між дентином HFO та наступними прозорими шарами. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення насичених відтінків Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO) 

Для відтворення ріжучої ділянки наносіть насичені кольори у вигляді флуоресцентної 

рідини безпосередньо на поверхню дентину (Голубий на проксимальних ділянках, 

Помаранчевий і Жовтий на мамелонах, Прозорий на ріжучій пластині). 

 

Нанесення опалесцентних мас ГФО (HFO) 

Для відтворення опалесцентності зуба застосуйте опалесцентні композитні вкладки ОБН, 

ОА, ОБ (OBN, OA, OB) на ріжучих ділянках. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нанесення типової емалі ГФО (HFO) 

Доповніть вестибулярне нашарування типовою емаллю, яка завдяки своїй властивості 

змінювати яскравість ідеально підходять для відтворення зуба відповідно до віку пацієнта. 

Молодий зуб = ЖЕ3(GE3), Дорослий зуб = ЖЕ2(GE2), Старий зуб = ЖЕ1(GE1). Створіть 

контраст на проксимальних ділянках за допомогою опалесцентної білої маси ОВ(OW). 

Остаточна полімеризація 9 хв. в LABORLUXL 

 

Викінчення 

Нанесіть пласт блокатора повітря на поверхню коронки, щоб забезпечити повну 

полімеризацію. Викінчіть поверхню вініра за допомогою наконечника з алмазною 

головкою або карборундовим бором, формуючи макро- та мікрогеографію зуба спершу 

вертикально, а потім горизонтально. Вирівняйте поверхню паперовим конусом. 

 

Остаточне полірування 

Відполіруйте поверхню за допомогою диска з козячої шерсті та алмазної пасти Shiny, 

спершу 3μ, потім 1 μ. Після остаточного полірування пастою з оксидом алюмінію та 

повстю поверхня має виглядати компактно і природно. 

 

ЛАМІНОВАНІ ВІНІРИ 

 

НЕПРЯМИЙ МЕТОД ДЛЯ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ 

Заготовка 

Потрібно зробити супрагінгівальну заготовку та анатомічно видалити зубну речовину на 

0,7-1 мм. Виріжте верхні краї на гіпсовій моделі та виділіть їх восковим олівцем, після 

чого нанесіть засіб для герметизації Темп Сіл (Temp Seal) і засіб для ізоляції моделі Темп 

Сеп (Temp Sep). 

 

Нашарування у ріжучій частині 

Сформувавши воскову модель реконструкції, підготуйте силіконовий ключ для створення 

лінгвального ріжучого краю з використанням типової емалі ГФО (HFO). Сформуйте 

основу зуба, використовуючи дентин ГФО (HFO) наперед обраного забарвлення, додайте 

ефекти за допомогою (флуоресцентних) насичених кольорів Флоу (Flow). 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

 

Нашарування у вестибулярній частині 



Нанесіть опалесцентні вкладки ГФО (HFO) та ОБН (OBN) на вестибулярну ділянку та 

доповніть периферійні ділянки типовою емаллю ГФО (HFO), яку добирають за яскравістю 

відтворюваного зуба. 

Остаточна полімеризація 9 хв. в LABORLUXL 

Див. ст. 11 

 

Викінчення та полірування 

Викінчіть вінір за допомогою куполоподібного наконечника та відполіруйте поверхню 

системою Шайні (Shiny). Зніміть заламінований вінір з моделі та перевірте реконструкцію 

на цілій моделі. Перед цементуванням обробіть внутрішню поверхню вініра 

піскоструминним способом під низьким тиском. 

Див. ст. 11 

 

ЕСТЕТИЧНІ ВКЛАДКИ 

 

НЕПРЯМИЙ МЕТОД ДЛЯ ЗАДНІХ ЗУБІВ 

Заготовка 

Потрібно зробити супрагінгівальну заготовку принаймні 2 мм шириною в оклюзійних 

ділянках, верхні краї не мають потрапляти на оклюзійні контакти. Підготуйте модель і 

виріжте у воску піднутрення та супраконтакти. 

Див. ст. 12 

 

Нашарування 

Нанесіть ГФО (HFO) потрібного кольору, головно, на цервікальні ділянки. Закінчіть 

стінку типовою емаллю, після чого змоделюйте внутрішнє ядро дентину. Нашаровуйте 

внутрішню частину, десатуруючи забарвлення попередньо вибраного дентину. Завершіть 

морфологію опалесцентною ОВ(OW) та типовою емаллю. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

Див. ст. 9, 11 

 

Остаточна полімеризація, полірування та викінчення 

У борозни можна додати Темно-Коричневий пігмент насиченими кольорами. Лише 

ідеально полімеризовані поверхні та відполірований композит не втрачає забарвлення, і на 

ньому не утворюється зубний камінь. 

Остаточна полімеризація 4 хв. в LABORLUXL 

Див. ст. 11 

 

Завершена вкладка, готова до цементування 

Зніміть вкладку, перевіривши її на повній моделі, перед тим, як зацементувати, обробіть її 

внутрішню частину піскоструминним способом. 

 

КОМБІНОВАНИЙ ПРОТЕЗ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЗЛІПКА КЮВЕТОЮ 

Гіпсовий зліпок 

Заготовка подвійних коронок та створення гіпсового зліпка для часткової реконструкції. 

Вінір має ретенції для композиту. 

 

Воскування 

Воскування естетичних елементів, які потрібно відтворити композитом. Нанесіть силікон 

Tender у кювету. 

 



Кювета Тендер (Tender) 

Заповніть основу кювети та внутрішню частину металевої структури силіконом твердості 

95 за Шором ТЕМП-СІЛІК ПАТТІ (TEMP-SILIC PUTTY) та розмістіть каркас в основі 

кювети. 

Робочий час: 1 хв. 35 с., тривалість затвердіння: 2 хв. 10 с. 

Пропорція для суміші: 1 ложка:8 крапель 

 

Перша матриця для емалі у прозорому силіконі 

Зніміть воскове покриття, видаліть рештки та надлишок силікону аж до країв. Обробіть 

матрицю силіконовим ізолюючим засобом Тендер (Tender) і знову нанесіть віск. Потім 

накрийте воскову модель і заповніть кришку кювети прозорим силіконом ТЕМП-СІЛІК 

КЛІАР (TEMP-SILIC CLEAR). 

Робочий час: 5 хв. 

 

Закривання кювети 

Після нанесення прозорого силікону закрийте кювету. 

Тривалість затвердіння 15-20 хв. 

 

Ріжучі ділянки 

Коли матеріал затвердне, відкрийте кювету та видаліть надлишки. Обточіть воскові 

елементи, щоб зробити місце для емалі. 

 

Друга матриця для дентину у прозорому силіконі 

Накрийте воскову модель, заповніть кришку кювети прозорим силіконом ТЕМП-СІЛІК 

КЛІАР (TEMP-SILIC CLEAR) і закрийте кювету. 

Робочий час: 5 хв., тривалість затвердіння: 15-20 хв. 

 

Відкриття кювети 

Коли силікон затвердне, відкрийте кювету та видаліть надлишки силікону. Зніміть віск і 

підготуйте метал, знявши з нього решту воску, обробивши піскоструминним способом і 

очистивши його. 

 

Нанесення праймеру та опаку Тендер (Tender) 

Пробуріть вентиляційні канали для смоли в твердому силіконі основи за допомогою 

кулькового бора. Нанесіть металевий праймер. Залишіть його застигати на 1 хв., потім 

нанесіть принаймні два дуже тонкі шари Опаку, фотополімеризуйте кожен з них. 

Див. ст. 7 

 

Нашарування мас Тендер (Tender) 

Нанесіть цервікальні, модифікуючі та дентинні маси Тендер (Tender), фотополімеризуйте 

їх, перевіривши наявність проміжків за допомогою силіконового ключа. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

Див. ст. 8 

 

Зліпок дентину ГФО (HFO) 

Нагрійте композит у розігрівачі ЦГЦ (СНС), щоб матеріал краще подавася під час 

процедури пресування. Нанесіть дентинну масу на прозору матрицю для дентину. 

Закрийте кювету Тендер (Tender) і покладіть її в абсолютно темне місце приблизно на 8 

хв. (фаза темряви та спокою). Фотополімеризуйте 5 хв. 30 с. в ЛАБОРЛЮКСЛ 

(LABORLUXL). Відкрийте кювету. 

 

Нанесення опалесцентних, насичених емалей та характерних рис 



Викінчіть ріжучі ділянки емалі та обробіть поверхню композиту бондингом (напр. 

бондинговою рідиною Тепм-ТЕМПФ (Temp – TEMPF). Нанесіть опалесцентний, 

насичений і характеризаційний матеріал та фотополімеризуйте його. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

Див. ст. 10-11 

 

Зліпок емалі ГФО (HFO) 

Нанесіть емалевий матеріал у прозору матрицю. Закрийте кювету та залишіть у повній 

темряві приблизно на 8 хв. Фотополімеризуйте 5 хв. 30 с. в ЛАБОРЛЮКСЛ 

(LABORLUXL) (в інших установках – 4 хв. довше, ніж вказано в табл. на ст. 5). Відкрийте 

кювету та полімеризуйте емаль остаточно 9 хв. 

 

Перевірка текстури та полірування 

Видаливши надлишок композиту, викінчіть і перевірте текстуру та макроморфологію за 

допомогою срібного порошку ТЕМПСІЛВ (TEMPSILV). Відполіруйте за допомогою 

системи Енамел плас Шайні (Enamel plus Shiny). 

Див. ст. 11 

 

Нанесення рожевого опаку та смоли для часткових протезів 

Нанесіть рожевий пастоподібний опак Тендер (Tender) на метал і фотополімеризуйте його. 

Створіть фланці рожевим матеріалом Енамел плас Темп (Enamel plus Temp). 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

Див. ст. 21 

 

Створення ясен композитом 

Передні зуби можна краще закріпити в композиті, сформувавши сосочки рожевим 

матеріалом Тендер (Tender), попередньо нанісши бондингову рідину Темп (Temp). Якщо 

зуб виготовлено з кераміки, для утворення зв’язку застосуйте Тендер Бонд (Tender Bond) і 

прозорий пастоподібний опак. 

 

КОМБІНОВАНІ ТА ЗНІМНІ ПРОТЕЗИ 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОТЕЗУВАННЯ 

Протез зі стандартними зубами 

Після викінчення та остаточного полірування цілого протеза зі смоли можна 

модифікувати та допасовувати зуби. Розмістіть протез в основу кювети, заповніть її 

ТЕМП-СІЛІК ПАТТІ (TEMP SILIC PUTTY) і підготуйте матрицю з прозорого силікону. 

Див. ст. 10-11 

 

Спилюємо емаль; додаємо пігменти та опалесцентні відтінки 

Емаль зубів потрібно обпиляти за допомогою карбідного бора та алмазного диска. 

Обробіть піскоструминним способом і нанесіть бондингову рідину Temp. Додаємо 

індивідуальні елементи за допомогою насичених кольорів Stain і опалесцентних – ОБН 

(OBN) і OA. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LABORLUXL 

Див. ст. 10 

 

Пресування з використанням Типової Емалі ГФО (HFO) 

Нанесіть наперед обрану типову емаль ЖЕ1, ЖЕ2, ЖЕ3 (GE1, GE2, GE3) у силіконову 

матрицю, закрийте кювету на фотополімеризуйте. Відкрийте кювету, викінчіть і 

відполіруйте пастою Енамел плас Шайні (Enamel plus Shiny). 

Остаточна полімеризація 9 хв. в LABORLUXL 



Див. ст. 11 

 

Остаточний результат 

Унаслідок виконаної роботи отримуємо протез, естетично довершеніший, а також 

міцніший завдяки механічним властивостям типової емалі ГФО (HFO). 

 

ПЕРЕХІДНІ ПРОТЕЗИ/ВІДНОВЛЕННЯ 

 

КОМПОЗИТ НА ВОЛОКНАХ/ВІДНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ І ПОЗА НЕЮ 

Перехідний протез з волокнами 

Коли є потреба у перехідному протезі або тривале тимчасове лікування, то в окремих 

випадках можна нанести Енамел плас ГФО (Enamel plus HFO) безпосередньо на 

скловолокна, насичені композитом. Підготувавши гіпсову модель, доберіть волокна та 

зафіксуйте їх за допомогою Енамел плас ГФО Флоу (Enamel plus HFO Flow). 

Фотополімеризуйте 20 с. 

Див. ст. 12, 13 

 

Нашарування композиту на скловолокна 

Нанесіть композит і сформуйте морфологію за допомогою системи Енамел плас ГФО 

Тендер (Enamel plus HFO Tender). Відполірувавши елемент і знявши його з моделі, 

обробіть внутрішню поверхню волоконних вінірів піскоструминним способом. Перед 

цементуванням рекомендовано реактивувати поверхню волокон за допомогою адгезивної 

смоли. 

Див. ст. 9, 10, 11 

 

Пошкодження фрагментів композиту 

Просто і швидко можна впоратися з випадковими пошкодженнями або елементами, що 

потребують естетичної модифікації. 

Прошершавте поверхню композиту за допомогою алмазного наконечника або 

куполоподібного бора, знову вирівняйте піскоструминним способом. 

 

Відновлення композиту 

Намочіть відновлювану поверхню бондинговою рідиною Темп (Temp) за допомогою 

пензлика. Завершіть формування, використовуючи дентинну масу та типову емаль ГФО 

(HFO). Завершуємо процес відновлення, викінчивши та остаточно відполірувавши зуб. 

Див. ст. 8 

 

ТИМЧАСОВІ ПРОТЕЗИ 

 

ДІАГНОСТИЧНЕ ВОСКУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА КЛЮЧА 

Діагностичне воскування 

Оскільки тимчасовий протез є функціональною та естетичною основою для 

металокерамічної конструкції, то потрібно ретельно проаналізувати його воскову модель. 

Саме вона визначає точну конфігурацію тимчасового протеза. 

Див. ст. 6 

 

Тип тимчасового протеза 

Вибір матеріалу для тимчасового протеза (проста смола чи зміцнена естетичною 

волоконною чи металевою структурою у поєднанні з опаком Темп (Temp) залежить від 

тривалості лікування та розміру проміжних елементів. 

 



Підготовка ключів 

Потрібно підготувати два високоточні тверді силіконові ключі (1 вестибулярний і 1 

лінгвальний). Їх використовують для створення основи дентину в смолі. 

 

Підготовка моделі 

Заповніть воском піднутрення на моделі та матриці. Зволоживши модель водою, нанесіть 

ізолюючий засіб. 

 

ГІПСОВИЙ ЗЛІПОК ДЕНТИНУ ТА РІЖУЧОЇ ДІЛЯНКИ 

Формування основи дентину 

Розітріть смолу Енамел плас Темп (Enamel plus Temp) потрібного кольору до консистенції 

пасти. Поки вона не загусла, нанесіть її на модель і ще на вестибулярну маску, яку буде 

додано до моделі пізніше. 

 

Створення зліпка ключами 

Спресуйте решту смоли палатальним ключем, перевірте, чи відповідає вона 

вестибулярному ключеві, тоді полімеризуйте. 

Полімеризуйте в установці при тиску 4 бар/40°С 

 

Полімеризований дентин Енамел плас Темп (Enamel plus Temp) 

Якщо на тимчасовій реставрації не треба створювати жодних специфічних естетичних 

ознак, то після викінчення її можна відразу полірувати. Для створення ефекту природності 

нанесіть шар емалі та застосуйте засоби, які допоможуть зімітувати вигляд природного 

зуба. 

 

Формування ріжучої ділянки 

Перед нанесенням емалі потрібно підготувати поверхню, обережно спилявши дентин 

відповідно до обраного методу нашарування. (Перевірте глибину спилювання за 

допомогою ключів). 

 

ЕМАЛІ ЕНАМЕЛ ПЛАС ТЕМП (ENAMEL PLUS TEMP) 

Ріжучі ділянки 

Визначте, як саме треба спилювати дентин, беручи, зокрема, до уваги тип зуба. Після фази 

редукції рекомендовано злегка обробити поверхню піскоструминним способом. 

 

Нанесення прозорої емалі 

Зволоживши поверхню рідиною Темп (Temp), нанесіть один шар прозорої Емалі Темп 

(Temp), використовуючи фотополімеризаційну рідину ТЕМПЛЦ (TEMPLC). 

Фотополімеризуйте 3 хв. 

 

Нанесення типової емалі 

Змішайте емаль з однією з трьох наявних рідин: гарячої чи холодної полімеризації, 

працюючи з ключем, або гарячої полімеризації, працюючи з кюветою. Спресуйте Типову 

Емаль. Після завершення полімеризації вирівняйте поверхню абразивним наконечником і 

пастою з пемзою. 

Полімеризуйте в установці при тиску 4 бар - 40°С (TempL), 90°С (TempLH), або в кюветі 

при 100°С (TempLPress) 

Див. ст. 4 

 

Викінчення та полірування 



Для остаточного полірування скористайтеся м’якими повстяними дисками, а також 

рідиною ТЕМПОЛ(TEMPPOL) або бруском ТЕМП99(TEMP99). Завдяки своїм 

властивостям ця продукція дуже успішно застосовується в клінічній практиці. 

Див. ст. 9 

 

ВНУТРІШНЄ ЗАБАРВЛЕННЯ В КОМПОЗИТІ 

Підготовка Пігменту Енамел Плас(Enamel Plus) 

Для відтворення природного вигляду зуба в тимчасовому протезі (важливий крок, 

характерний для роботи з металокерамічними конструкціями) після спиляння дентину 

нанесіть пігмент Енамел плас Темп Стайн (Enamel plus Temp Stain) (хакі, помаранчевий і 

коричневий для створення різних варіантів забарвлення; білий, коричневий 2 і голубий 

для створення насиченого кольору та характерних ознак) або Стайн Флоу (Stain Flow) у 

композиті. 

 

Нанесення пігменту Енамел плас Стайн (Enamel plus Stain) 

Нанесіть Енамел плас Стайн (Enamel plus Stain) безпосередньо на дентин Емаль 

Темп(Temp): помаранчевий для кутніх зубів для підсилення насиченості кольору та на 

цервікальні ділянки різців; голубий для підсилення ефекту опалесцентності на різцях; і 

скляний конектор для кращого розсіювання світла під типовою емаллю. 

Фотополімеризуйте 1 хв. 30 с. в LaborluxL 

 

Нанесення опалесцентної емалі Енамел плас Темп (Enamel plus Temp) 

Нанесіть прозору або голубу опалесцентну емаль на надрізи в емалі, попередньо 

змішавши їх з фотополімеризаційною рідиною ТЕМПЛЦ (TEMPLC). 

Фотополімеризуйте 3 хв. в LaborluxL 

 

Пресування емалі Темп(Temp) 

Спресуйте типову емаль Емаль Темп(Temp), після чого можна відтворювати ефекти, 

наносячи на основу рідини флуоресцентних насичених кольорів. 

Полімеризуйте в установці при тиску 4 бар/40°С 

Див. ст. 17, 18 

 



 

 

 

5 ВИМІРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗУБА 

 

Хроматичність: дентин 

Переріз вирваного зуба (зліва) та переріз зуба, реставрованого за допомогою Енамел плас 

ГФО(Enamel plus HFO) (справа). Чітко видно, що флуоресцентний композит Енамел плас 

ГФО(Enamel plus HFO) має ідеальну властивість реагувати на світло. 

7 універсальних флуоресцентних дентинів: 

UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD3,5(A3,5), UD4(A4), UD5, UD6  

(можна замовити B1, B2, B3, B4, IY5, C1, C2, C3, C4, D3) 

 

Яскравість: типова емаль 

Прозорість і яскравість калібровано до природної емалі (різна яскравість залежить від віку 

пацієнта) 

3 Типові Емалі: 

ЖЕ1 (GE1) = низька яскравість (старі) 

ЖЕ2 (GE2) = середня яскравість (дорослі) 

ЖЕ3 (GE3) = висока яскравість (дитячі) 

 

Реєстрація кольору: 

Таблиця кольорів і зразки відтінків Енамел плас ГФО(Enamel plus HFO), виготовлені з 

оригінального композиту, – унікальний орієнтир для реєстрації кольору. 

Клиноподібна форма зразків відтінків дає змогу побачити шари різної товщини. 

 

(малюнок: ХРОМАТИЧНІСТЬ, ЯСКРАВІСТЬ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ, НАСИЧЕНІСТЬ, 

ОПАЛЕСЦЕНТНІСТЬ) 

 

Скляний конектор – це особливо леткий матеріал 

Висока еластичність і каліброване розсіювання світла, що відтворює протеїновий шар 

природного зуба. 

Природний Зуб Ефект розсіювання світла  Скляний конектор 

 

Характеризація: флуоресцентний пігмент 

Флуоресцентні пігменти та ОВ,ІВ,ІМ,ОА (OW, IW, IM, OA) використовують для 

відтворення (внутрішніх відтінків і тріщин) 

 

6 флуоресцентних відтінків: білий, жовтий, помаранчевий, голубий, коричневий, темно-

коричневий. 

 

Насичені кольори: біла емаль 

Насичену білу емаль використовують для подальшої характеризації поверхні емаль 

 

2 насичені емалі: ІВ (IW) (насичена Біла: холодний білий відтінок) IM (насичена молочна: 

теплий і яскраво білий відтінок) 

 

Спеціальний наповнювач: голубий колір створюють не пігменти, а наповнювач, який 

фільтрує та розсіює світло. 

Опалесцентна емаль 



Природна опалесцентна емаль ОБН (OBN) (ОБ/OB та OA для насиченіших кольорів) 

відтворює внутрішню опалесцентність ріжучої ділянки. Опалесцентні емалі (жовтувату 

(OA) та білу (ОВ/OW)) також використовують для характеризацій типу 1, 2, 3. 

 

4 опалесцентні емалі: ОБН/OBN (голуба природна), ОБ/OB (голуба), OA (жовтувата), 

ОВ/OW (біла). 
Виробник: МІЦЕРІУМ С.п.А.  

Віа Ж. Марконі, 83, 16036 Авеньо (ГЕ), Італія  

Тел.: (+39) 01857887870  

Факс: (+39) 01857887970  

www.micerium.com  

 

Уповноважений представник та імпортер в Україні:  

Фізична особа – підприємець  Фецич Людмила Тарасівна  

Україна, 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Горської, будинок 3, кв. 9  

Тел.: +38(093) 5000550  

www.ligeya.com.ua  

E-mail: Ligeya@ukr.net  

 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 05 серпня 2021р 
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