
 

 

ЕСТЕТИЧНА РЕСТАВРАЦІЙНА СИСТЕМА ЕМАЛЬ ПЛЮС ГРІ (HRI)  

 

Інструкція з використання 

 

Емаль Плюс ГРІ (HRI) – це фотополімерний рентгенонепроникний композит для прямих і 

непрямих естетичних реставрацій передніх і задніх зубів. Відповідає міжнародному 

стандарту ISO 4049:2000. До складу системи входить: 

 

Універсальна Емаль Грі (HRi)  

Для того, щоб емалевий композитний матеріал мав властивості природної емалі, 

він повинен бути достатньо прозорим і мати такий самий індекс рефракції. Коли цей 

індекс збігається, то товстіші шари композитної емалі виглядають білішими (висока 

яскравість/висока світлість/низька прозорість), тоді як нанесення тонших шарів створює 

жовтуватий відтінок (низька яскравість/низька світлість/висока прозорість), водночас, 

пропорційно до збільшення товщини емалевих шарів нанесеного стандартного композиту 

збільшується відсоток сірого відтінку (ефект скла). Із системою Універсальна Емаль Грі 

(HRi), яка пропонує нові відтінки Універсальної Емалі, усе просто; там, де бракує емалі, 

наносимо Універсальну Емаль такої самої товщини. На ріжучих ділянках, де немає 

дентину, емаль утворює опалесцентний блакитний колір, що притаманний ріжучим 

ділянкам природних зубів, і робиться жовтуватою, коли світло потрапляє на неї під іншим 

кутом. Усі відтінки Універсальної Емалі було розроблено з урахуванням здатності 

змінювати відтінок, притаманної природній емалі. Це означає, що вже немає потреби 

застосовувати складну технологію створення видимості цього явища в реставраціях і 

маскування країв. Цього ефекту можна досягти, використовуючи опалесцентну блакитну 

природну емаль ОБН (OBN).  

Ретельно дослідивши природний зуб зауважуємо, що емаль може мати різний 

рівень прозорості залежно від віку пацієнта. Потрібні 3 відтінки: 

 
УЕ1 (UE1)  Низька яскравість   Старі або зношені зуби    Висока прозорість   Низька світлість 

УЕ2 (UE2)  Середня яскравість   Природні дорослі зуби    Середня прозорість  Середня світлість 

УЕ3 (UE3)  Висока яскравість   Молоді або вибілені зуби   Низька прозорість   Висока світлість 

 

Склад Універсальної Емалі 

- Мономерна матриця: діуретандиметакрилат, ізо-пропіліден-біс(2(3)-гідрокси-3(2)-

4(фенокси)пропіл)-біс(метакрилат)(Біс-GMA); 1,4-бутандіолдиметакрилат. 

- Склад наповнювача: 80% маси. Скляний наповнювач: середній розмір частинок 1,0 μм, 

12,5% маси. Наночастинки оксиду цирконію: розмір частинок 20 нм. 

 

 

Насичені відтінки 

Ці відтінки використовують для подальшої індивідуалізації емалі (країв і виступів). 

Їх уводять у поверхню Універсальної Емалі для імітування гіпокальцифікованих або 

інших винятково білих ділянок. 

Насичені білі відтінки відтворюють демінералізовану ділянку емалі та можуть 

траплятися в будь-якій частині зуба (цервікальній, середній та ріжучій третині). 

 

ІМ (IM) Насичений Молочний Теплий Матовий Білий 

ІВС (IWS) Насичений Білий Спот Насичений Білий (Середній) 

ІВ (IW) Насичений Білий  Холодний Прозорий Білий 

 

 



 

Дентин 

Сучасні композитні системи повинні містити дентини з рівнем флуоресцентності, 

каліброваним до природного зуба.  

Пересічна кольорова композиція природного зуба (центральні різці, бічні різці та 

ікла) становить близько 580 нм. Відтінки групи „А” з таблиці відтінків Vita®* ближчі до 

пересічної кольорової композиції природного зуба. Відповідно, ми створили нові відтінки 

Універсального Дентину УД (UD), наближені до відтінків-кольорів (хроматичності) 

природного зуба. Ці нові відтінки Універсального Дентину дуже блискучі (яскравіші) і 

калібровані так, щоб відтворювати флуоресцентність і матовість природного дентину. Для 

визначення базової кольорової композиції зуба найбільше підходять цервікальна та 

середня третина. Для створення остаточного відтінку у комплексних реставраціях спершу 

використовують базовий тон, а потім наносять ще два темніші дентини (для цього 

пропонуємо УД5 і УД6 (UD5 і UD6). У більшості реставрацій потрібен лише один 

відтінок дентину, оскільки краї залишаються непомітними завдяки новій універсальній 

емалі. Нові відтінки УД0 і УД 0,5 (UD0 і UD0,5) стають у пригоді для відтворення дуже 

світлих або вибілених зубів.  

 
9 Флуоресцентний Дентин UD0  - UD0,5 - UD1 (A1*) - UD2 (A2*) - UD3 (A3*) - UD3,5   

   (A3,5*) - UD4 (A4*) - UD5 - UD6  

   Можна замовити: B1* - B2* - B3* - B4* - C1* - C2* - C3* - C4* - D3* 

 

Склад дентину та насичених відтінків 

- Мономерна матриця: діуретандиметакрилат, ізо-пропіліден-біс(2(3)-гідрокси-3(2)-

4(фенокси)пропіл)-біс(метакрилат)(Біс-GMA); 1,4-бутандіолдиметакрилат. 

- Загальний склад наповнювача: 75% маси (53% об’єму); скляний наповнювач: середній 

розмір частинок 0,7 μм, високодисперсний діоксид кремнію: середній розмір частинок 

0,04 μм. 

Клінічні покази 
Клас І (усі порожнини)     Клас ІІ (малі та середні порожнини)   Клас ІІІ (усі порожнини)  

Клас IV (усі порожнини)  Клас V (усі порожнини)   Запечатування            

Загальне і часткове вестибулярне покриття   Косметична корекція   Комплексні реставрації 

Вкладки Клас І (усі порожнини)  Вкладки Клас ІІ (усі порожнини)  

Вкладки Клас ІV (усі порожнини) 

Ламіновані вініри Накладки  Реставрація основи протеза 

Протипокази 

Неполімеризована смола може викликати алергічну реакцію на шкірі. Перед 

використанням потрібно вдягати рукавички. Не використовуйте, якщо у Вас алергія на 

деякі компоненти. 

Побічні ефекти 

Для глибоких порожнин використовуйте прокладки, щоб не допустити подразнення 

пульпи. 

Непоєднувані матеріали 

Матеріали, що містять фенольні смоли (евгенол), можуть перешкоджати полімеризації 

композиту. Не використовуйте таких матеріалів для прокладок. 

 
*кольори з таблиці відтінків Vita®. Vita® – зареєстрована торгова марка Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & 

Co. KG, Bad Säckingen – D 

 

ПРЯМІ МЕТОДИ 

ПЛОМБИ ТА ПРЯМІ ЕСТЕТИЧНІ РЕСТАВРАЦІЇ КЛАСІВ I-II-III-IV-V. 

 

 

 



 

Заготовка 

- Очистіть поверхню профілактичною пастою без фтору. 

- Доберіть кольори за таблицею відтінків Vita® або таблиці відтінків композиту Емаль 

Плюс Грі (HRi) та заповніть „Карту Кольору”. 

- Заготовка: для передніх зубів використовуйте консервативну заготовку зі скосом, що дає 

змогу добре протравити емаль (для реставрацій задніх зубів скосу не потрібно). Ми 

пропонуємо набір для заготовок Емаль Плюс Шайні (Shiny) д-ра Д. Ваніні, до якого 

входить шліфувальна гума ШАЙНІ33 (SHINY33) для полірування заготовок. 

- Рекомендуємо використовувати раббердам. 

- У разі міжпроксимальних реставрацій використовуйте прозору матрицю. 

 

Протравлення та бондинг 

Дотримуйтесь звичайних методів. Ми пропонуємо нанести 35%-38% фосфорну кислоту 

(ЕнаЕтч) на 15-30 секунд на емаль та живий дентин, 1 хв. на склеротичний дентин і 2 хв. 

на мертвий дентин. Промийте протравлену поверхню та висушіть її струменем сухого 

повітря; протравлена емаль виглядає біла вапнякова. Не допускайте забруднення 

протравлених поверхонь перед нанесенням бондингового матеріалу (рекомендуємо Ена 

Бонд і РокБонд, але Емаль Плюс Грі (HRi) досконало поєднується і з будь-якими іншими 

бондинговими системами). У разі потрапляння слини промийте, висушіть і знову 

протравіть поверхню (важливо не пересушити дентин). 

Нанесіть тонкий шар бондингового матеріалу на протравлені поверхні дентину та емалі, 

ретельно розтягуючи його по краях, та полімеризуйте його впродовж 40 с (галогенними 

фотополімеризуючими !!! пристроями Транслюкс ЦЛ або Ноу-Лайт  (Translux CL або 

Nou-Lite). (Якщо Ви використовуєте Ена Бонд, то потрібно полімеризувати й другий шар). 

Важливо не допустити забруднення прошарку, який під дією кисню залишається 

неполімеризованим, аби утворився міцний хімічний зв’язок із композитом.  

 

Нанесення композиту 

Дістаньте Емаль Плюс Грі (HRi) зі шприца або „наконечника”; ми рекомендуємо 

розігріти композит до 39°С у розігрівачі композиту ЕНА ХІТ (ENA HEAT). Наносіть 

матеріал дуже малими порціями, розтягаючи його брашем (браш Міцеріум „М” для 

передніх зубів і Ф „F” для задніх, а також Силіконові Браші Міцеріум), щоб не 

утворювалися бульбашки. Для зволоження брашу використовуйте ЕнаСіл Грі (EnaSeal 

HRi). Увага: не зволожуйте Універсальну Емаль жодною іншою смолою, оскільки вони 

впливають на індекс рефракції та роблять композит занадто матовим. 

Наносіть матеріал „хвильками” для досягнення кращого ефекту розсіювання світла. 

Дотримуйтеся технології нашарування, описаній у наступному параграфі. Полімеризуйте 

шари товщиною 1-1,5 мм (не більше 2 мм) упродовж 40 секунд з усіх боків; тримайте 

фотополімеризуючий наконечник якомога ближче до реставрації. Під дією кисню тонкий 

прошарок композиту не полімеризується: не допускайте забруднення чи зволоження цього 

прошарку, оскільки він створює хімічний зв’язок між різними шарами композиту. Ми 

радимо використовувати Блокатор Повітря Шайні Ж (Shiny G) після завершення 

реставрації та перед початком остаточної фотополімеризації. Цей засіб на основі 

гліцерину усуває кисневий інгібіторний прошарок. 

Полімеризування: Робочий час з використанням стандартного світла – приблизно 3 

хвилини. Під час тривалої процедури покрийте композит матовою фольгою або 

скористайтеся кольоровою палітрою з помаранчевим або чорним покриттям 

КОССТАІН01 (COSSTAIN01). Увага: уникайте потрапляння прямого світла з верхньої 

лампи, якщо можливо, вимкніть її. Полімеризуйте кожний шар 40 секунд. 

 

Фініш і полірування 



Використовуйте алмазні бори та алмазні пасти. Не застосовуйте диска на 

буккальних поверхнях, щоб не пошкодити м’яких тканин. Ми рекомендуємо 

використовувати повну фінішну та полірувальну систему Емаль Плюс ШАЙНІ (SHINY). 

 

Метод анатомічного нашарування д-ра Л. Ваніні 

Для максимального поліпшення властивостей Системи Емаль Плюс Грі (HRі) ми 

рекомендуємо дотримуватися методу анатомічного нашарування д-ра Лоренцо Ваніні; 

будь-який метод нашарування, який не враховує анатомії природного зуба, знижує 

естетичний ефект системи. 

 

Комплексна реставрація передніх зубів 

Лінгвальну емаль наносимо за допомогою силіконової матриці з використанням 

Універсальної Емалі УЕ1, УЕ2, УЕ3 (UE1, UE2, UE3). 

Міжпроксимальну емалеву стінку формують, наносячи таку саму Універсальну 

Емаль.  

Товщина всіх шарів нанесеної емалі така сама, як і природної. Для отримання 

природної хроматичної композиції в складних реставраціях використовуємо три різні 

відтінки дентину. Визначивши остаточний відтінок, наносіть перший шар дентину, 

темніший на два порядки. Наприклад, якщо потрібний відтінок – А1, то першим наносимо 

УД3 (UD3). Його покриваємо УД2 (UD2) і потім УД1 (UD1). Остаточний відтінок 

використовуємо для створення форм мамелонів. 

За допомогою цього „пластового методу” можна отримати багату і природну 

хроматичну композицію.  

Формуються насичені відтінки ІВ, ІВС, ІМ (IW, IWS, IM) і, в разі потреби, 

відтворюються індивідуальні характеристики за допомогою матеріалу Стайнс (Stains) і 

опалесцентного жовтуватого відтінку (ОА). 

HRi створює природний опалесцентний ефект. Якщо потрібно підсилити блакитно-

жовтуватий опалесцентний ефект, можна скористатися Опалесцентними відтінками ОБН 

(OBN) (Блакитний) та ОА (Жовтуватий). 

Зрештою наносимо вестибулярну емаль, використовуючи Універсальну Емаль.  

 

Комплексні реставрації (3 дентини, 1 емаль) 

 

Середні та малі реставрації передніх зубів 

Реставрації середнього розміру (2 дентини, 1 емаль) 

Звичайні реставрації (1 дентин, 1 емаль) 

Суто емалеві реставрації (1 емаль) 

Пряма реставрація задніх зубів 

(1 або 2 дентини, 1 емаль) 

 

НЕПРЯМИЙ МЕТОД 

ВКЛАДКИ, НАКЛАДКИ ТА ВІНІРИ, КОМБІНОВАНІ ПРОТЕЗИ ТА 

ІМПЛАНТАТИ 

Емаль Плюс Грі (HRi) можна використовувати у непрямих реставраціях передніх 

чи задніх зубів, зокрема у вінірах, вкладках, накладках, на імплантатах і в комбінованих 

реставраціях. Стоматологи застосовують Емаль Плюс (Грі) HRi за такою самою 

технологією нашарування, як і під час роботи із сучасними керамічними системами. 

 

Заготовка 

Підготуйте заготовку без підрізів, а для реставрацій задніх зубів рекомендуємо 

заокруглити внутрішні краї легкоскошеним алмазним бором. Щоби композит не зламався, 

мінімальна товщина його шарів має перевищувати 1,5 мм. 



Закрийте підрізи, використовуючи композит Емаль плюс Грі Флоу (HRi Flow). 

 

Відбиток і тимчасова вкладка 

Зніміть відбиток і нанесіть Емаль Плюс Темпо для тимчасової вкладки, 

зацементуйте його безевгенольним цементом. Для вкладок можна використовувати 

еластичний композит ЕНА Софт. Його еластичні властивості дають змогу видалити 

тимчасову вкладку повністю та легко, залишивши поверхню заготовки чистою. 

 

Лабораторна процедура 

Залийте модель високоміцним гіпсом. Коли гіпс застигне, дістаньте відбиток і 

накладіть на модель сухий сепаратор (ТЕМП СЕП). Дотримуйтесь такої самої технології 

нашарування, як і при прямому методі. Для вкладок насамперед треба сформувати 

зовнішні стінки, а тоді оклюзійні ділянки. Між Дентином і Універсальною Емаллю можна 

нанести Емаль Плюс Стайнс (Stains). Товщина жодного шару не має перевищувати 2 мм, а 

полімеризація має тривати 40 секунд. 

Рекомендована тривалість остаточної полімеризації – 11 хвилин за допомогою 

потужної фотополімеризуючої установки типу ЛаборлюксЛ (LaborluxL) або 30 хвилин за 

допомогою світлового боксу типу ЛАМПАДАПЛАСТ (LAMPADAPLUST) потужністю 86 

Вт. Завершуємо роботу бором і поліруємо брашами та алмазними пастами ЕНА ШАЙНІ 

(ENA  SHINY). Промиваємо водою з милом і висушуємо струменем сухого повітря. 

Увага. Докладніші технічні інструкції щодо реставрацій, зокрема на металі та 

волоконних структурах, викладено в брошурі „Емаль Плюс Грі (HRi) Тендер, лабораторне 

застосування”. 

 

Фіксація 

Видаліть тимчасову вкладку та очистіть заготовку. Ретельно приміряйте 

реставрацію та внесіть потрібні корективи. Ще раз прополімеризуйте в печі типу 

ЛАМПАДАПЛАСТ (LAMPADAPLUST)  упродовж 9 хвилин. Накладіть раббердам. 

Очистіть поверхню заготовки спиртом і здійсніть піскоструминну обробку. Протравіть 

порожнину та нанесіть два шари ЕнаБонд, але не полімеризуйте. Здійсніть 

піскоструминну обробку внутрішньої частини композитної реставрації, тоді очистіть її 

спиртом; нанесіть бондингову смолу, але не полімеризуйте. Розігрійте невелику кількість 

емалі Емаль Плюс Грі (HRi) або дентину світлого відтінку до 50°С в розігрівачі ЕНАХІТ 

(ENAHEAT) і нанесіть її на внутрішню сторону реставрації. Допасувавши реставрацію до 

місця, дещо притисніть її механічно або вручну. Видаліть надлишок композиту по краях і 

полімеризуйте принаймні 80 секунд з кожного боку зуба. Перевірте оклюзію, викінчіть і 

відполіруйте зуб системою Емаль Плюс Шайні (Shiny) з використанням борів, смужок і 

алмазної пасти. 

Увага. Якщо товщина вкладки перевищує 2 мм, використовуйте композит 

подвійної фіксації, як от ЕНА ЦЕМ (докладніше див. інструкцію). 

 

Інформація про полімеризування 

Потрібно використовувати такий фотополімерний пристрій, який працює в 

діапазоні 350-500 нм. Бажаного фізичного результату можна досягти, лише 

використовуючи багатостінний рефлектор. З цією метою ми рекомендуємо періодично 

перевіряти інтенсивність світла, дотримуючись вказівок виробника. Більшість полімерних 

пристроїв забезпечують повну полімеризацію глибиною до 4,6 мм. Оптимального 

результату досягаємо на глибині 2,3 мм. 

 

Тривалість полімеризації в лабораторії:  

- LABORLUXL (MICERIUM)   бл. 90 с (остаточна полімеризація 16 хв.)   

- Spektra 2000 (Schütz-Dental)   бл. 90 с (остаточна полімеризація 16 хв.) 



- Spektramat (Ivoclar)    бл. 60 с (остаточна полімеризація 20 хв.) 

- Lampada Plus T потужністю 71- 86Вт  

(Micerium)  бл. 10 хв. (остаточна полімеризація 30 хв.) 

Тривалість полімеризації в стоматологічному кабінеті: 

- Translux CL (Kulzer)    бл. 40 с 

- галогенна лампа Nou-Lite (Nouvag)  бл. 40 с 

- ENA Lux Led (Micerium)    бл. 20 с 

 

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

Не зберігати при температурі вище 25°С. 

Не використовуйте після закінчення терміну зберігання (див. дату на шприці або 

контейнері з „насадками”). 

З гігієнічних міркувань „Насадки” Емаль Грі (HRi) та голки для нанесення рідких 

матеріалів використовуйте лише один раз. 

Застосовуйте матеріал при кімнатній температурі. Медичні пристрої призначені 

лише для використання в стоматології: зберігайте в місцях, недоступних для дітей. 

Щоб уникнути зайвих втрат матеріалу, завжди після забору матеріалу решту 

вкрутіть назад. 

Після використання закрийте контейнер кришкою та зберігайте закритим. Не 

виставляйте на пряме сонячне світло.  

Якщо матеріал полімеризувався не повністю, він може змінити забарвлення, його 

механічні властивості погіршуються і може виникнути запалення пульпи. 

 

Вініри 

Дорослі центральні зуби зі старими реставраціями 

Завершені реставрації 

Після допасування вініру 

Накладки та коронки 

Пацієнт з пошкодженими центральними зубами 

Викінчені накладки 

Готові реставрації 

Коронки та накладки для задніх зубів 

Реставрації, виготовлені з використанням 2 відтінків дентину та 1 відтінку емалі 

Імплантати та комбіновані реставрації 

Реставрації, виготовлені з використанням 1 відтінку дентину та 1 відтінку емалі 

 
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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