
ЕНАМЕЛ плас ГФО Тендер (ENAMEL plus HFO Tender) 

Підходить ідеально 

ТЕНДЕР (TENDER): високоеластичний дентинний матеріал 

Своїми властивостями ідентичний природному дентинові  

ГФО (HFO): високорезистентний емалевий матеріал 

Своїми властивостями ідентичний природній емалі 

 

Новинки від Тендер (Tender) 

 

МЕТАЛЕВА КОРОНКА 

БОНД + ОПАК 

ТЕНДЕР (TENDER) 

ДЕНТИН ГФО (HFO) 

ГЛАСС КОННЕКТОР (GLASS CONNECTOR) 

ЕМАЛЬ ГФО (HFO)  

 

Нова кювета Тендер (Tender) 

Заощаджуйте до 70% робочого часу 

 

Новий набір Тендер (Tender)   код ТЕНДЕР (TENDER) 

 10, містить 

ENAMEL PLUS TENDER основний набір: 

6 емалей HFO: GE1, GE2, GE3, IM,OBN,OW 

4 дентини HFO: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5 

7 дентинний тендер: T2, T3, T4, T5, MW, MO, MY 

2 пасти опак – металевий праймер – ретенції 

+ Glass Connector 

+ набір для полірування COSSHINY-YL 

+ адгезив для корекції TEMPF 

+ кондиціонер і сепаратор 

+ схема з 10 кольорів 

 

Техніка пресування за допомогою кювети Тендер (Tender) 

для довгих мостів, комбінованих і часткових протезів, пародонтних знімних протезів 

Легко:  воскова модель на зміну композитній 

Швидко:  заощаджуйте до 70% робочого часу 

Точно:  краща поверхня 

 

1. Воскування 

2. Розміщення в кюветі з силіконом 95 за Шором 

3. Прозора силіконова форма для емалей 

4. Вирізання дентину у восковій моделі для другої форми 

5. Силіконова форма для дентину та емалей* 

*Можна також виготовити лише одну форму, а тоді вручну накласти дентин ГФО (HFO), або 

зробити його відтиск в тій самій формі, після чого зробити вирізи для емалі 

6. Праймер і опак 

7. Стратифікація тендером 



8. Накладання дентину ГФО (HFO) 

9. Дентин після фотополімеризації 

10. Опалесцент, інтенсив і характеризація 

11. Накладання емалі та відкриття кювети 

12. Остання стадія у виконанні Даніеля Рондоні 

 

ЦГЦ (СНС) 

Для зберігання композиту при оптимальній робочій температурі (37°-39°С), особливо в 

техніці пресування 

 

Кювета Тендер (Tender) 

спеціальна кювета з плексигласу для композиту 

 

КЮВЕТА ТЕНДЕР (TENDER) 

Кювета з плексигласу: 

1 основа 

2 кришки 

2 вкладки 

 

1 універсальна основа 

2 кришки різної висоти 

2 см для нижніх і верхніх зубів без піднебіння 

2,5 см для верхніх зубів зі сталевим піднебінням 

 

2 спеціальні вкладки для зменшення витрат силікону  

 

Техніка Стратифікації 

для коронок, малих мостів, вкладок, накладок і вінірів 

 

Бонд Тендер (Tender)   Пастоподібний опак Тендер (Tender) 

 

Унікальна адгезія 

МПа 

Перевірка адгезії на титановому сплаві через 48 годин 

 

Високий рівень адгезії між металом і композитом завдяки “бонду Тендер (Tender) ” і 

“пастоподібному опаку Тендер (Tender) ”. 

 

Дентинний опак Тендер (Tender) 

Дентин ГФО (HFO) 

Інтенсив і характеризація 

Опалесцентна й основна емаль 

 

Опак Тендер Пінк (Tender Pink) 

для покриття часткових протезів 

 



Спеціальна формула світлотверднучого пастоподібного рожевого опаку, самоприклеюється 

до металевої поверхні, для маскування металевої структури в часткових протезах. 

 
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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