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Wszyscy wiemy, że funkcjonalna odbudowa zęba z  

zastosowaniem materiału kompozytowego w odcieniu  

zęba często nie idzie w parze z estetyką.

 

Ubytki w okolicy szyjki zęba 

spowodowane 

•  próchnicą

•  przeciążeniem czynnościowym

•  zapaleniem przyzębia

•  nieprawidłowym szczotkowaniem zębów

•  nieprawidłowościami położenia zębów

•  hipomineralizacją twardych tkanek zęba

•  związanym z wiekiem obniżeniem linii dziąseł

były dotychczas leczone jedynie w sposób zapewniający prawi-

dłowe funkcjonowanie wypełnienia, a estetyka musiała zejść na 

dalszy plan. Ubytki twardych tkanek zęba były wypełniane przy 

pomocy materiałów kompozytowych dobranych pod względem 

odcienia do naturalnej barwy zęba. Jednak cofnięcie linii dzią-

seł powoduje optyczne wydłużenie zęba, który zdaje się sięgać 

daleko poza pierwotną granicę wyznaczoną przez tę linię.

Wykonanie wypełnienia w oparciu o materiał kompozytowy w 

barwie zęba zazwyczaj nie satysfakcjonuje ani stomatologa, ani 

pacjenta, gdyż skutkuje zaburzeniem naturalnego przebiegu 

girlandy dziąsłowej i brakiem możliwości jego kompensacji 

przez zastosowany materiał.

Amaris Gingiva to kompozytowy system wypełnieniowy  

opracowany specjalnie z myślą o okolicy szyjek zębowych: 

Jeden odcień podstawowy, skojarzony z 3 odcieniami  

opakerowymi pozwala odtworzyć praktycznie każdy kolor dzią-

sła. Ten wysoce estetyczny materiał wypełnieniowy sprawia, 

iż wykonane z jego użyciem wypełnienie przywraca nie tylko 

prawidłową funkcję zęba, ale również jego naturalną estetykę.

Pracownie dentystyczne od dawna wykonują z powodzeniem 

rekonstrukcje protetyczne w oparciu o materiały w odcieniu 

dziąsła. Amaris Gingiva oferuje możliwość leczenia ubytków 

położonych w tej specyficznej okolicy zęba również w gabinecie 

stomatologicznym.

Częstym zastosowaniem jest pierwotne szynowanie zębów z 

rozległym ubytkiem tkanek przyzębia. Amaris Gingiva idealnie 

spełnia tę rolę bez negatywnego wpływu na uśmiech pacjenta.

Kompozyt w barwie dziąsła pozwala stomatologowi „obudować“ 

odsłonięte brzegi nieuszkodzonej w innych miejscach korony  

wykonanej z porcelany napalanej na metal (PFM), co z pewno-

ścią zaspokoi oczekiwania wielu pacjentów.
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  FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY MATERIAŁ KOMPOZYTOWY W ODCIENIACH DZIĄSŁA 
 DO STOSOWANIA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 

  Sytuacja wyjściowa: zęby 21 – 23 z zamocowanymi koronami

Prof. Dr. H. Günay, Klinika stomatologii Zachowawczej, Zapobiegawczej i Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Hanowerze, Niemcy

Odbudowa okolicy szyjkowej korony z zastosowaniem Amaris Gingiva 
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 ZASTOSOWANIA KLINICZNE

Sytuacja wyjściowa zęba 13  Odbudowa Amaris Gingiva po 4 dniach

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinika Stomatologii Zachowawczej Kliniki  
Uniwersyteckiej w Jenie, Niemcy 

Sytuacja wyjściowa zębów 12 i 13 po leczeniu zapalenia przyzębia Rekonstrukcja brodawki międzyzębowej (12, 13) z wykorzystaniem 
materiału Amaris Gingiva. Zblokowanie umożliwia bezproblemowe 
oczyszczenie podstawy uzupełnienia

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinika Stomatologii Zachowawczej  
Kliniki Uniwersyteckiej w Jenie, Niemcy 

Sytuacja wyjściowa zębów 13 i 14         Odbudowa okolicy szyjki z wykorzystaniem materiału Amaris Gingiva

Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburg, Niemcy
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  FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY KOMPOZYT W ODCIENIU DZIĄSŁA DO STOSOWANIA 
 W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Formy sprzedaży

REF 1970  Zestaw Amaris Gingiva,  

Jedna strzykawka 4 g w odcieniu podstawowym,  

trzy strzykawki 1,2 g w odcieniach opakerowych  

(biały, jasny, ciemny), akcesoria

 

REF 1971  Opakowanie uzupełniające systemu  

Amaris Gingiva: Jedna strzykawka  

4 g w odcieniu podstawowym

Wskazania

Wypełnienia kompozytowe w kolorze dziąsła

Ubytki klinowe

Osłonięte okolice szyjkowe zębów

Estetyczne korekty w okolicy dziąsła

Dodatkowe odcienie w wymagających sytuacjach klinicznych

Pierwotne szynowanie

Korekta w zakresie estetyki czerwonej i białej

Zalety

•   Wysoko estetyczny kompozytowy materiał wypełnieniowy 

do stosowania w gabinecie stomatologicznym pomaga odtwo-

rzyć szerokie spektrum odcieni dziąsła

•   Jeden odcień podstawowy skojarzony z 3 odcieniami 

opakerowymi pozwala odtworzyć praktycznie każdy kolor 

dziąsła

•   Estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla ubytków próch-

nicowych i ubytków klinowych oraz obnażonych obszarów w 

okolicy szyjek zębowych

•   Kolory dziąsła dostępne w warunkach gabinetu 

stomatologicznego

•   Najnowsza, zaawansowana technologia kompozytowa – 

sprawdzony system Amaris w kolorze dziąsła do  

rekonstrukcji sięgających poza jego brzeg.

•   Dodatkowe zalety systemu Amaris

Do nabycia w:

AMARIS® GINGIvA


