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dwa proste kroki – naturalna technika nakładania warstwami – wspaniały efekt

Prosta technika

Przez dziesięciolecia lekarze stomato-

lodzy stosowali standardowy kolornik 

dentystyczny, aby przekazać informacje 

dotyczące zarejestrowanego przy fotelu 

koloru zęba do technika dentystycznego.

Zgodnie z tym standardem przystępując 

do odbudowy zęba wybiera się odcień, 

stosuje materiał o wybranym odcieniu 

i kontroluje rezultat dopiero po wypo-

lerowaniu. W przypadku stwier dzenia 

niezgodności koniecznie jest wykonanie 

wypełnienia od nowa.

System odcieni Amaris umożliwia

inny sposób myślenia i pracy: wraże-

nie koloru jest „rozwijane” w trakcie 

kolejnych etapów pracy. Uzyskanie 

odpowiedniego efektu praktycznie nie 

wymaga doświadczenia – wystarczy 

postępować zgodnie z zaleceniami, aby 

cieszyć się wynikiem swojej pracy! 

Zębina prześwieca przez szkliwo, w 

efekcie obie te tkanki określają wspólnie 

optyczny wygląd zęba. 

Amaris oferuje system odcieni, który 

bazuje na tej naturalnej zasadzie, dzięki 

czemu redukuje wykonanie estetycznego 

wypełnienia do zaledwie dwóch prostych 

kroków.  

Odcienie podstawowe O1 do O5 oraz OB

Opakerowe odcienie podstawowe  

pozwalają odtworzyć całą gamę odcieni 

zębinowych. Lekarz stomatolog wybie-

ra odcień podstawowy przy pomocy 

zawartego kolornika, odbudowuje rdzeń 

zębinowy i utwardza materiał, co jest 

pierwszym etapem wypełniania ubyt-

ku. Odcienie podstawowe mogą też 

zostać wykorzystane do ukształtowania 

mamelonów.

Amaris®

 
 naturalne wypełnienia

Odcienie szkliwne tl, tn i td

Podczas drugiego etapu utrwala się lub 

modyfikuje wybrany kolor podstawowy. 

Jeśli odcień podstawowy odzwierciedla 

optymalnie kolor zęba, to wystarczy 

zastosować odcień przezierny neutralny 

(TN), aby go zachować. W przypadku 

gdy odcień podstawowy jest jaśniejszy 

niż ząb, należy zastosować ciemny 

odcień szkliwny (TD). Gdy odcień jest 

za ciemny, można rozjaśnić go używa-

jąc materiału w odcieniu przeziernym 

jasnym (TL). 

Odcienie indywidualne Ht i HO

Do efektów indywidualnych Amaris 

oferuje dwa płynne kompozyty. 

Odcień HT (o wysokiej przezierności) 

jest idealnym materiałem do odbudowy 

brzegów siecznych o wysokim stopniu 

przezierności oraz nadaje wypełnieniu 

wizualną głębię koloru. 

wyniki polerowania wyrażone w jednostkach połysku (~Gu) wg iso 2813 po zastosowaniu „easygloss“
VOCO GmbH 2007

wyniki polerowania wyrażone w jednostkach połysku (~Gu)

Filtek Supreme, Enamel HFO, Point 4, Tetric EvoCeram, Venus, Premise, Synergy D6
EsthetX nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi VOCO GmbH



Odcień HO (o niskiej przezierności) to 

płynny materiał, który pozwala zamasko-

wać przebarwienia i zapobiega prześwie-

caniu ciemnego wnętrza jamy ustnej. 

praca materiałem i polerowanie

Odcienie podstawowe i szkliwne nie kle-

ją się i są na tyle elastyczne oraz gład-

kie, że materiał można układać równy-

mi, bardzo cienkimi warstwami. Materiał 

podąża za narzędziem, nie dochodzi do 

jego ponownego obkurczania się. Amaris 

cechuje bardzo dobra polerowalność , 

a wypełnienia są niezauważalne na tle 

zęba. Naturalna fluorescencja i wysoka 

stabilność koloru gwarantują estetyczny 

rezultat na długie lata.

Amaris®

 
 nAturAlnie PrOsty

Wskazania

•  Estetyczne wypełnienia ubytków 

klasy III, IV i V w zębach przednich

•  Estetyczne wypełnienia ubytków 

klasy I, II i V w zębach bocznych

•  Odbudowa uszkodzeń urazowych 

zębów przednich

•  Wykonywanie metodą bezpośrednią 

lub pośrednią licówek kompozyto-

wych, pokrywających przebarwione 

zęby przednie

•  Korekty koloru i kształtu w celu  

poprawy estetyki

• Naprawa estetycznych uzupełnień  

 porcelanowych, np. licówek

•  Blokowanie zębów przednich

•  Dwa proste kroki, doskonałe efekty

•  Nakładanie warstwami, naśladujące 

naturę: odcień kreuje się podążając 

od środka zęba

• Prosta technika, szybki i estetyczny  

 efekt

•  Intuicyjna praca, bez ustalonego z 

góry odcienia

•  Nie klejąca się konsystencja, idealna 

do modelowania i formowania

•  Wysoka odporność na światło dzi-

enne i światło lampy zabiegowej

•  Optymalna polerowalność 

•  Naturalna fluorescencja i wysoka 

trwałość koloru

• Dobry efekt kameleona, dzięki  

 czemu wypełnienia nie są widoczne  

 na tle zębów

zalety

naturalna fluorescencja jest nieodzowna dla estetycznych kompozytów:

Natural tooth     Filtek Supreme

Tylko fluorescencja możliwie najbardziej zbliżona do naturalnych tkanek zęba zapewnia wizualne wrażenie głębi, dające 
efekt olśniewającego, żywego zęba. 

VOCO GmbH 2007

Natural tooth     Amaris Natural tooth     Synergy D6
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Ukruszone wypełnienie amalgamato-
we na powierzchni żującej i  
dystalnej 45

Założenie koferdamu i usunięcie 
pozostałego amalgamatu. Stan po 
całkowitym opracowaniu ubytku

Nakładanie warstw opakerowego 
materiału zębinowego

Nałożenie ostatniej warstwy przezier-
nego materiału szkliwnego

Wykończone i wypolerowane 
wypełnienie (widok od strony  
przedsionkowej)

Gotowe wypełnienie w zębie 45, 
widok od strony powierzchni żującej

Źródło: 

Assistant Professor Andreas Braun, DMD  
Felix Krause, DMD

Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde, 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, 
Welschnonnen Str. 17, 53111 Bonn, Niemcy 

Niezadowalające wypełnienie  
kompozytowe MOD w zębie 25

2

Sytuacja po usunięciu wypełnienia i 
oczyszczeniu ubytku 

Nakładanie warstw opakerowego 
materiału zębinowego

Ostatnia warstwa materiału w prze-
ziernym odcieniu szkliwnym

Gotowe wypełnienie po wypolerowaniu

Amaris®

 
 po prostu ładne

wypełnienie ubytku klasy ii po odłamaniu wypełnienia amalgamatowego w zębie 45

wymiana wypełnienia kompozytowego klasy ii w zębie 25



Amaris®

 
 PrzyPAdki kliniczne

Odbudowa ubytku klasy iV

Źródło: dr Sânzio Marques - Passos, Brazylia

Sytuacja wyjściowa: złamanie kątów siecznych 
zębów 11 i 21

1

Wytrawianie tkanek zębów 37% kwasem  
fosforowym

2

Nanoszenie systemu wiążącego

3

Nakładanie materiału Amaris TL – odbudowa 
podniebiennej warstwy szkliwa

4

Modelowanie warstwy zębinowej i mamelonów z 
materiału Amaris O1

5

Naturalny wygląd mamelonów uzyskano stosując 
delikatne podbarwienie z użyciem materiału  
Amaris Flow HO

6

Formowanie brzegów siecznych z materiału  
Amaris Flow HT o wysokiej przezierności

7

Polerowanie wypełnień do uzyskania lustrzanego 
połysku

8

Zakończona odbudowa zębów przednich

9

Naturalna opalescencja i przezierność wypełnień

10

Fluorescencja identyczna jak naturalnych zębów

11

Odbudowa zębów przednich nie do odróżnienia 
od własnych zębów

12
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Do nabycia w:

Presentation
Amaris®

REF 1930 Zestaw strzykawki 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL,  
 TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO),  
 kolornik, akcesoria

REF 1931  Zestaw + bondu 
 strzykawki 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD),  
 Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO), kolornik  
 + Futurabond NR SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1932  Zestaw strzykawki 5 × 4 g (O1, O2, TL, TN, TD), kolornik

REF 1949  Zestaw startowy Caps 32 × 0,25 g (po 4 O1, O2, O3,  
 O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g  
 (HT, HO), kolornik, akcesoria

REF 1950  Zestaw Caps 128 × 0,25 g (po 16 O1, O2, O3, O4, O5,  
 TL, TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO),  
 kolornik, akcesoria

REF 1969  Kolornik

REF 9301  Dispenser – Caps

REF 2144  Końcówki aplikacyjne typ 44, 100 szt.

Amaris® Gingiva 

REF 1970 Zestaw strzykawki 4 g w odcieniu nature, strzykawki  
 3 × 1,2 g w odcieniach opakerowych (white, light, dark),  
 kolornik, akcesoria

REF 1971  Strzykawka 4 g w odcieniu nature

REF 2147  Końcówki aplikacyjne typ 45, 100 szt.

REF 2309  Jednorazowe pędzelki, 100 szt.

REF 2338  Uchwyt do jednorazowego pędzelka VOCO i Micro Tim,  
 5 szt.

Amaris®, strzykawka 4 g: 
Odcienie podstawowe  
REF 1933  Opaque, O1  
REF 1934 Opaque, O2  
REF 1935 Opaque, O3  
REF 1936 Opaque, O4  
REF 1937 Opaque, O5 
REF 1938  O Bleach, OB

Odcienie szkliwne   
REF 1940 Translucent light, TL  
REF 1941 Translucent neutral, TN  
REF 1942 Translucent dark, TD 

Amaris®, caps 16 × 0.25 g:  
Odcienie podstawowe  
REF 1953 Opaque, O1 
REF 1954 Opaque, O2 
REF 1955 Opaque, O3 
REF 1956 Opaque, O4 
REF 1957 Opaque, O5 
REF 1958 O Bleach, OB

Odcienie szkliwne  
REF 1960 Translucent light, TL 
REF 1961 Translucent neutral, TN 
REF 1962 Translucent dark, TD  

Amaris® Flow, strzykawki 2 × 1,8 g:  
Odcienie indywidualne 
REF 1945 High translucent, HT 
REF 1946 High opaque, HO 


