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Odbudowy estetyczne så czësto zwiåzane ze złoæonymi procedurami nakładania warstwowego 
przy uæyciu wielu róænych odcieni. GC wprowadza innowacyjnå i wyznaczajåcå nowe trendy 
koncepcjë odcieni, która stanowi zmianë paradygmatu w stomatologii odtwórczej.

W tworzeniu i opracowaniu tej nowej koncepcji uczestniczyło oπmiu wysokiej klasy specjalistów 
klinicznych - Grupa doradcza GC w dziedzinie stomatologii odtwórczej, wspólnie z działem 
badawczym GC Corporation R&D i GC Europe. 

Essentia reprezentuje minimalistyczne podejπcie w πwiecie uzupełnieË kompozytowych: 
uproszczony system, który umoæliwia łatwe, ale skuteczne procedury odtwórcze. 
Tworzenie najbardziej estetycznych uzupełnieË jest teraz moæliwe przy uæyciu asortymentu 
składajåcego sië tylko z siedmiu strzykawek.

Przypadki opisane w tym Przewodniku klinicznym pokazujå znakomite rezultaty estetyczne, 
jakie moæna osiågnåÊ przy uæyciu tego uproszczonego systemu kompozytowego.

Przekonaj sië sam, jak Essentia moæe pomóc osiågnåÊ najwyæsze standardy estetyczne przy 
uæyciu prostej techniki dwuwarstwowej, której efektem bëdå uzupełnienia odtwarzajåce 
naturalny wyglåd zëbów.

      Estetyka blisko 

                             natury
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Koncepcja na której opiera sië Essentia jest prosta: brakujåce szkliwo i zëbina zastëpowane 
så materiałem, który wiernie odtwarza ich właπciwoπci. Naturalne szkliwo i zëbina zmieniajå 
sië wraz z procesem starzenia sië, stajåc sië bardziej nasycone barwå i bardziej przezierne. 
Ten wzorzec starzenia sië naπladujå zarówno zëbiny jak i szkliwa Essentia.

Przy uæyciu trzech zëbin (jasnej - Light Dentin, πredniej - Medium Dentin, ciemnej - Dark 
Dentin) i dwóch szkliw (jasnego - Light Enamel, ciemnego - Dark Enamel), odbudowa 
warstwowa staje sië prosta. Ponadto, Essentia oferuje równieæ odcieË uniwersalny - Universal 
do małych wypełnieË i odbudów w odcinku bocznym oraz liner maskujåcy - Masking Liner 
o płynnej konsystencji, do blokowania przebarwieË w głëbokich ubytkach.

Otwórz sië na proste rozwiåzania…

NieprzeziernoπÊ

Nasycenie barwå

Jasna zëbina

LD

©rednia zëbina

MD

Jasne szkliwo

LE

Ciemne szkliwo

DE

Ciemna zëbina

DD

Uniwersalny

U

Liner maskujåcy

ML

NieprzeziernoπÊ

Nasycenie barwå
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W odcinku bocznym, połå-
czenie ciemnej zëbiny (Dark 
Dentin) i jasnego szkliwa 
(Light Enamel) daje bardzo 
naturalny efekt. Natomiast, 
gdy preferowana jest bar- 
dziej prosta procedura, 
uæycie odcienia uniwersal-
nego (Universal) daje bardzo 
zadowalajåcy efekt kliniczny.

W przednim odcinku zëbów dobór odcienia opiera sië 
głównie na wieku pacjenta. Młodsi pacjenci majå zazwyczaj 
bielsze i bardziej nieprzezierne szkliwo i zëbinë, podczas 
gdy u starszych pacjentów zëby stajå sië bardziej nasycone 
barwå i przezierne. Cztery przedstawione powyæej 
kombinacje zëbina/szkliwo oferujå rozwiåzanie do kaædej 
sytuacji klinicznej.

Essentia oparta jest na koncepcji dwuwarstwowej wiernie naπladujåcej naturalnå strukturë 
zëba, dziëki zastosowaniu kombinacji złoæonej z jednej zëbiny i jednego szkliwa.

LD
LE

Bleach / 
Junior

MD
LE

Young

MD
DE

Adult

DD
DE

Senior

DD
LE

Posterior 
Duo

U

Posterior 
Mono
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Podejπcie biomimetyczne 

                 do bezpoπrednich odbudów...

Aby moæliwe było naπladowanie naturalnego szkliwa i zëbiny w najbardziej optymalny 
sposób, siedem odcieni Essentia powstało na bazie róænych kompozycji.

Zëbiny i odcieË uniwersalny oparte 
så na kompozycji mikro-hybrydy. 

Charakteryzujå sië optymalnym sposobem 
rozpraszania πwiatła oraz umiarkowanå 
lepkoπciå zapewniajåcå łatwå aplikacjë. 
OdcieË uniwersalny zawiera dodatkowe 

wypełniacze nieorganiczne, co daje 
mu wiëkszå nieprzepuszczalnoπÊ dla 

promieni RTG i moæliwoπÊ upychania przy 
wypełnianiu zëbów w odcinku bocznym.

Szkliwa posiadajå innowacyjnå kompozycjë 
ultradrobnych czåsteczek wypełniacza 

szklanego zmieszanych z wysokiej jakoπci 
wypełniaczem prepolimeryzowanym. 

Charakteryzujå sië doskonałå 
polerowalnoπciå i utrzymaniem wysokiego 

połysku oraz idealnå przeziernoπciå 
i niewielkå iloπciå opalescencji.

Liner maskujåcy opiera sië na jednorodnie 
rozproszonych ultradrobnych czåsteczkach 

wypełniacza i oferuje bardziej płynnå 
konsystencjë. Wykazuje wysoki poziom 

nieprzeziernoπci i moæe skutecznie pokryÊ 
przebarwienia.
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W przypadku korzystania z past kompozytowych, które majå taki sam skład, zazwyczaj zaleca 
sië utworzenie warstwy poπredniej, która ma działaÊ jako granica pomiëdzy odcieniami 
zëbiny i szkliwa, aby odtworzyÊ specyficznå zmianë kierunku πwiatła obserwowanå 
w połåczeniu szkliwno-zëbinowym naturalnych zëbów.
Z Essentia, to nie jest juæ konieczne, poniewaæ zëbiny i szkliwa oparte så na róænych 
kompozycjach, które juæ naπladujå zachowanie πwiatła obserwowane w naturalnym zëbie.

Zëbina Szkliwo
©w

ia
tło

Taka sama kompozycja

Zëbina Szkliwo

©w
ia

tło

Róæne kompozycje

Obszar brzegu 
siecznego 0,7 - 1 mm

©rodkowa czëπÊ zëba
0,5 - 0,7 mm

Obszar 
przyszyjkowy
0,3 - 0,5 mm

0,3 - 0,5 mm

POWIERZCHNIA 
PRZEDSIONKOWA

POWIERZCHNIA 
PODNIEBIENNA

Zdjëcie dziëki uprzejmoπci Prof. Marleen Peumans

Istotå Essentia jest naπladowanie naturalnych 
tkanek zëba. 

Kompozycja Essentia umoæliwia stosowanie 
odcieni zëbiny i szkliwa w warstwach o takiej 
samej gruboπci jakå majå zëbina i szkliwo 
w naturalnych zëbach.

Naleæy pamiëtaÊ, æe te gruboπci så tylko wskazaniami i mogå sië 
róæniÊ w zaleænoπci od anatomii zëba i wieku kaædego pacjenta.

W jaki sposób ustaliÊ gruboπÊ  
warstwy szkliwa?
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Jak wybraÊ odpowiednie odcienie szkliwa i zëbiny?

Łatwym i zarazem dokładnym sposobem wyboru właπciwego odcienia kompozytu jest 
uæycie techniki próbek kompozytowych. Polega ona na nałoæeniu małych porcji kompozytu 
na zëbie (bez systemu wiåæåcego) i ich naπwietlaniu. W ten sposób moæna okreπliÊ kolor 
najbardziej zbliæony do tego, który wystëpuje w zëbach naturalnych. 

Wskazówki i tricki ułatwiajåce dobór koloru

Nałóæ małe porcje kompozytu na 
powierzchnie zëba najbardziej 
reprezentatywne dla kaædego 
koloru: jedna trzecia przyszyjkowa 
dla zëbin i brzeg sieczny dla szkliw.

Wskazówka! Aby uniknåÊ niedokładnego 
wyboru koloru spowodowanego dehydra-
tacjå zëba, od razu nałoæyÊ wszystkie próbki 
z kompozytu na powierzchnië zëba.

Wykonanie zdjëÊ z filtrem pola-
ryzacyjnym moæe dodatkowo 
pomóc w łatwiejszym i bardziej 
dokładnym doborze koloru.

Zdjëcie dziëki uprzejmoπci Dr Javier Tapia Guadix
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Zråb zëbinowy

Wymodelowane warstwowo próbki 
gotowe do uæycia w ustach

LD/LE MD/LE MD/DE DD/DE

Dodatkowo, z rzeczywistego materiału moæna stwo- 
rzyÊ indywidualny kolornik Essentia. Próbki kolorów 
wykonywane så z zëbiny i szkliwa kompozytu nakła-
danego warstwami w ich prawidłowych gruboπciach 
przy uæyciu indywidualnego wzornika silikonowego 
custom_eyes (opracowanego przez Bio-emulation™). 

Przy uæyciu tego kolornika, precyzyjny dobór koloru 
moæna przeprowadziÊ wewnåtrzustnie.

Indywidualne próbki koloru Essentia uæyte 
w ustach w celu okreπlenia najbardziej  
właπciwej kombinacji odcieni.

W tym przypadku wybrano kombinacjë MD/LE 
dla siekaczy oraz MD/DE dla kłów (zamkniëcie 
diastem).

Zdjëcia dziëki uprzejmoπci Prof. Marleen Peumans

Szkliwo umieszczone 
w odpowiednim zagłëbieniu

Próbka koloru 
z anatomicznymi 

warstwami
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Pacjent zgłosił sië w celu poprawy estetyki przebarwionych siekaczy przyπrodkowych. 
Obydwa siekacze były wybielane wewnëtrznie 10 lat temu, ale przebarwienie koron zëbów 
powróciło. Zaplanowano wykonanie bezpoπrednich licówek kompozytowych w celu zama-
skowania przebarwionych siekaczy. 

Licówki bezpoπrednie z zastosowaniem dwóch odcieni

Sytuacja wyjπciowa przed rozpoczëciem leczenia: 
widoczne stare przebarwione wypełnienia w obu 
siekaczach przyπrodkowych. 

LE

OM LE OM

Po usuniëciu starej odbudowy, zredukowano mini- 
malnie szkliwo (0,1-0,2mm) i wypiaskowano powierz-
chnië (27μm). W ten sposób uzyskano przestrzeË 
0,7mm pod licówkë kompozytowå, która maskuje 
przebarwienia.

Dobór koloru przy pomocy techniki z próbkami 
kompozytu i polar_eyes®. Niewielkie porcje kompozytu 
zostały nałoæone na zëby i utwardzone πwiatłem (bez 
uæycia systemu łåczåcego). LD i LE wykazały najlepsze 
dopasowanie do naturalnego koloru korony zëbów. 
Wskazówka! Aby wybraÊ odcienie szkliwa, umieszczenie próbek 
kompozytu na powierzchni starych uzupełnieË lub obszarach, które 
bëdå odtwarzane nie jest optymalne, poniewaæ ich kolor niekoniecznie 
jest odpowiedni. Najbardziej dokładnym sposobem doboru odcieni 
jest uæycie såsiednich zëbów i umieszczenie próbek na przedłuæeniu 
brzegu siecznego, w miejscu gdzie z tyłu nie ma zëbiny.

LD
LE

Bleach / 
Junior

Po odtworzeniu powierzchni podniebiennej przy 
uæyciu jasnego szkliwa (LE), cienka warstwa jasnej 
zëbiny (LD) została nałoæona w kierunku od brzegu 
dziåsłowego do siecznego, odtwarzajåc naturalnå 
strukturë zëbiny z „mamelonami” w kierunku brze- 
gusiecznego. Uæyta zëbina LD o wysokiej nieprze-
ziernoπci była w stanie zamaskowaÊ umiarkowane 
przebarwienia.

LD
MD
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Niewielka iloπÊ modyfikatora opalescencji (OM) 
została nałoæona w obrëbie brzegu siecznego.
Warstwa jasnego szkliwa (LE) została nastëpnie 
naniesiona od obszaru przyszyjkowego do brzegu 
siecznego, w takiej samej gruboπci jak szkliwo 
naturalne.

w celu uzyskania efektu rozjaπnienia

Po całkowitym nawodnieniu, bezpoπrednie licówki 
wykazały dobrå integracjë koloru z såsiednimi zëbami. 
Brzeg sieczny wyglåda bardzo naturalnie, pokazujåc, 
æe odcieË LE ma prawidłowe nasycenie barwå 
i odpowiedniå nieprzeziernoπÊ.

Efekt koËcowy bezpoπrednio po odbudowie wykazu-
jåcy bardzo ładny połysk i teksturë powierzchni.

Odbudowa została opracowana i wstëpnie wypo-
lerowana z uæyciem kråæków πciernych a nastëpnie 
wypolerowana przy uæyciu gumek silikonowych 
z nasypem diamentowym. Mikrostrukturë powierzchni 
utworzono za pomocå wierteł diamentowych, a osta-
teczne polerowanie i wysoki połysk powierzchni 
uzyskano przy pomocy szczoteczki z włosia koziego 
i pasty diamentowej DiaPolisher.

Dr J. Tapia Guadix



LE LDOM MD

polar_eyes®

Technika dwuwarstwowa zastosowana jako rozwiåzanie

21-letnia dziewczyna doznała urazu obu siekaczy 
przyπrodkowych 10 lat temu. Wypełnienia klasy IV 
wymagały wymiany z powodów estetycznych. Podjëto 
decyzjë o odbudowie obu siekaczy przyπrodkowych 
technikå dwuwarstwowå z uæyciem uproszczonego 
systemu kompozytowego Essentia.

Odbudowa πciany podniebiennej/stycznej szkliwa 
o gruboπci 0,5mm (jasne szkliwo - LE) przy uæyciu 
indeksu silikonowego podniebienno-siecznego 
i profilowanej formówki metalowej.

Obraz w πwietle spolaryzowanym pokazuje, æe jasne 
szkliwo (LE) i πrednia zëbina (MD) wykazujå najlepsze 
dopasowanie koloru.

Dobór odcienia przy pomocy próbek kompozytu: LE 
& OM na brzegu siecznym oraz LD & MD w jednej 
trzeciej przyszyjkowej korony klinicznej.

MD
LE

Young

12
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do ubytku klasy IV u młodego pacjenta Dr J. Tapia Guadix

Podniebienno - styczne muszelki szkliwa utworzone 
na zëbach 11 i 21. Ta metoda umoæliwia kontrolowanå 
aplikacjë nakładanych nastëpnie mas zëbinowych 
kompozytu.

Efekt koËcowy po nawodnieniu pokazał dobrå 
integracjë estetycznå i wysoki połysk powierzchni.

Odbudowë dwuodcieniowå zakoËczono nałoæeniem 
warstwy jasnego szkliwa (LE) od strony wargowej. 

Strukturë zëbiny odtworzono przy uæyciu πredniej 
zëbiny (MD). Mamelony zëbinowe zostały wyrzebione 
w odległoπci 1,5 mm od brzegu siecznego.  



LD/LE MD/LE MD/DE DD/DE DD/LE

Odbudowa zëbów z przebarwieniami po tetracyklinach przy

50-letnia pacjentka niezadowolona z estetyki 
jej górnych zëbów przednich. Widoczne 
przebarwione wypełnienia kompozytowe 
klasy IV w zëbie 11, nieregularne brzegi 
sieczne obu siekaczy przyπrodkowch 
i diastema po lewej stronie.
Plan leczenia obejmował minimalnie 
inwazyjnå korektë estetyki uzëbienia przy 
pomocy wypełnieË kompozytowych 
z materiału Essentia w obrëbie zëbów 11, 21, 
22 i 23.

MD
DE

Adult

Dobór koloru przeprowadzono z uæyciem 
indywidualnego kolornika Essentia. 
Fotografië zrobiono przy uæyciu filtra 
polaryzacyjnego (polar_eyes®). 
Do odbudowy jednej trzeciej πrodkowej 
i brzegu siecznego wybrano kombinacjë 
MD/DE. 
W jednej trzeciej przyszyjkowej zëbów 
przednich po lewej stronie (zamkniëcie 
diastemy), odcienie DD/DE wykazały 
najlepsze dopasowanie koloru.

Pierwszym etapem w procedurze była 
odbudowa zëba 11 (klasa IV). Szkliwo 
podniebienne zostało wymodelowane 
przy uæyciu ciemnego szkliwa (DE) na 
podniebienno-siecznym indeksie silikono- 
wym przygotowanym na bazie nawoskowania 
na modelu diagnostycznym (wax-up).

14
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Prof. M. Peumans

Zëbina została odtworzona przy uæyciu 
πredniej zëbiny (MD). W kolejnym etapie 
odbudowano szkliwo powierzchni wargowej 
za pomocå ciemnego szkliwa (DE).

Tå samå procedurë zastosowano do 
odbudowy kompozytowej zëba 21 (brzegu 
siecznego i dystalnej diastemy). ©ciana 
szkliwa podniebiennego została utworzona 
przy uæyciu ciemnego szkliwa (DE).

Ostateczny rezultat, tydzieË po nawodnie-
niu. Odbudowy kompozytowe wykonane 
technikå dwuodcieniowå wykazały dobrå 
integracjë kolorystycznå w zëbach z prze-
barwieniami potetracyklinowymi.
Naleæy zwróciÊ uwagë na wysoki połysk 
powierzchni uzupełnieË kompozytowych 
Essentia (11, 21, 22 i 23).

uæyciu dwuodcieniowej kombinacji Adult



Doskonale zintegrowane wypełnienia klasy V u

Pacjent w wieku 70 lat zgłosił sië 
w celu leczenia ubytków przy- 
szyjkowych w dolnych przedtrzo-
nowcach powstałych w nastëp-
stwie abfrakcji. Zaplanowano wy-
konanie bezpoπrednich wypełnieË 
kompozytowych klasy V.
Wysoka chromatycznoπÊ widoczna 
w obszarze przyszyjkowym zosta-
nie odtworzona przy uæyciu kombi- 
nacji odcieni Senior: ciemnej zë-
biny (DD) w połåczeniu z ciemnym 
szkliwem (DE). 

DD
DE

Senior

Zëby zostały odizolowane przy 
uæyciu koferdamu. Minimalna pre-
paracja polegała na utworzeniu 
2mm zukoπnienia szkliwa. Przygo-
towana powierzchnia zëba została 
oczyszczona i lekko zmatowiona 
z zastosowaniem abrazji powie-
trznej piaskiem Al

2
O

3
 (27 μm).

Do odtworzenia brakujåcej zëbiny 
zastosowano kompozyt o wysokim 
nasyceniu barwy - ciemnå zëbinë 
(DD).

16
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pacjenta w starszym wieku Prof. M. Peumans

Nastëpnie warstwa zëbiny została 
pokryta warstwå ciemnego szkliwa 
(DE).

Ubytek przyszyjkowy w pierwszym przedtrzonowcu został takæe odbu-
dowany technikå dwuodcieniowå. Po nawodnieniu, uzupełnienia pre-
zentujå doskonałe dopasowanie koloru i naturalny połysk powierzchni.



Naturalnie wyglådajåce odbudowy w odcinku bocznym

Pierwszy trzonowiec został zakwa- 
lifikowany do leczenia z powodu 
obecnoπci próchnicy na powierz-
chni æujåcej.

DD
LE

Posterior Duo

Po całkowitym odizolowaniu pola 
zabiegowego przeprowadzono 
minimalnie inwazyjnå preparacjë 
ubytku.

Poniewaæ zëbina w obszarze 
zëbów bocznych ma tendencjë do 
duæej chromatycznoπci, a szkliwo 
ma bardziej białawy wyglåd, po- 
stanowiono wykorzystaÊ kombina-
cjë Posterior Duo (DD/LE) w celu 
uzyskania najbardziej naturalnego 
efektu.

Brakujåcå zëbinë odtworzono 
stosujåc ciemnå zëbinë Essentia 
(DD), która doskonale adaptuje 
sië w odcinku bocznym dziëki 
wysokiemu nasyceniu barwy. 

Wskazówka! W głëbokich ubytkach πrednie 
zëbiny Essentia (MD) mogå byÊ stosowane 
razem z ciemnymi zëbinami (DD), w celu 
unikniëcia nadmiernego nasycenia barwy 
lub przeziernoπci.

18
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z zastosowaniem kombinacji Posterior Duo Dr J. Tapia Guadix

Jasne szkliwo (LE) uæyto jako 
ostatniå warstwë na powierzchni 
æujåcej, odtwarzajåc białawy 
wyglåd szkliwa w zëbach bocznych. 
IntensywnoπÊ odcienia znajdujåcej 
sië poniæej ciemnej zëbiny (DD) 
nadaje wypełnieniu wraæenie 
ciepła.
Kolejnym etapem było podbarwie-
nie bruzd przy uæyciu kombinacji 
czerwono-bråzowego (RBM) i czar-
nego (BM) modyfikatora Essentia.

Ostateczny rezultat podczas wizyty kontrolnej po 2 tygodniach. Widoczna 
doskonała integracja tej dwuodocieniowej odbudowy zarówno z otacza-
jåcymi tkankami własnymi zëba jak i z zëbami såsiednimi oraz bardzo 
dobre utrzymanie ładnego połysku.



Efekt estetyczny jednoodcieniowej odbudowy małych ubytków

Pierwszy górny trzonowiec 
wymagał leczenia z powodu 
obecnoπci kilku oddzielnych 
małych ubytków próchnicowych.

U

Universal

Po izolacji i preparacji ubytków, 
podjëto decyzjë o maksymalnym 
uproszczeniu procedury odbudowy 
z powodu niewielkich rozmiarów 
oraz lokalizacji w odcinku bocznym. 
Odbudowa zëba z uæyciem odcie- 
nia uniwersalnego Essentia elimi-
nuje koniecznoπÊ stosowania 
techniki dwuwarstwowej.

Ubytki zostały wypełnione mate-
riałem uniwersalnym (U) Essentia 
w technice pojedynczego odcienia. 
Jego konsystencja pozwalajåca na 
łatwå kondensacjë sprawia, æe jest 
to materiał łatwy w aplikacji i mo-
delowaniu w zëbach bocznych.

Bruzdy zostały podbarwione za 
pomocå modyfikatorów Essentia 
BM i RBM.
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Dr J. Tapia Guadix

Rezultat bezpoπrednio po wyko-
naniu wykazał dobrå adaptacjë 
koloru tych jednoodcieniowych 
wypełnieË.

zëbów bocznych przy uæyciu Essentia Universal

Zdjëcie poniæej pokazuje doskonałå integracjë odcienia podczas wizyty 
kontrolnej po 2 tygodniach. Odbudowa wykazuje równieæ bardzo ładny 
połysk.



Zastosowanie linera 
maskujåcego do 
blokowania przebarwieË
w odcinku bocznym

ML

Masking 
Liner

Zdjëcie poczåtkowe przedstawia stare wypełnienie 
amalgamatowe , które wymagało wymiany z powodów 
estetycznych oraz obecnoπci pëkniëÊ.

Nastëpnie ubytek został odbudowany z uæyciem 
kombinacji Duo Posterior: DD/LE.
Czerwono-bråzowy modyfikator Essentia został uæyty 
do podbarwienia bruzd.

Do zamaskowania przebarwieË na dnie ubytku uæyto 
linera maskujåcego (ML) Essentia. Bardziej płynna 
konsystencja odcienia ML sprawia, æe jest on łatwy 
w aplikacji i utrzymuje sië w miejscu nałoæenia.

Po usuniëciu amalgamatu, stwierdzono wystëpowanie 
przebarwieË na dnie ubytku.

Prof. M. Peumans
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Tworzenie naturalnego 
efektu halo brzegu 
siecznego z uæyciem 
modyfikatora opalescencji

OM

Opalescent
Modifier

Pacjentka w wieku 35 lat zgłosiła sië w celu wydłuæenia 
brzegów siecznych czterech górnych siekaczy za pomocå 
bezpoπrednich uzupełnieË kompozytowych. Na zëbie 11 
widoczna była przebarwiona odbudowa kompozytowa.

Dr J. Tapia Guadix

Do oceny koloru zastosowano technikë próbek kompo-
zytowych (zdjëcie z filtrem polaryzacyjnym). Jasna zëbina (LD) 
i πrednia zëbina (MD) zostały nałoæone na obszarze jednej 
trzeciej przyszyjkowej, natomiast jasne szkliwo (LE) i modyfi-
kator opalescencji (OM) na brzeg sieczny. Ostatecznie do 
odbudowy wybrano odcienie LD, LE i OM.

Po utworzeniu muszelek podniebiennych szkliwa za pomocå 
jasnego szkliwa (LE), brakujåca masa zëbinowa została 
odtworzona przy uæyciu jasnej zëbiny (LD).

Modyfikator opalescencji (OM) został nałoæony pomiëdzy 
mamelony zëbiny na jednej trzeciej siecznej. Warstwa 
szkliwa na powierzchni wargowej została odtworzona przy 
pomocy jasnego szkliwa (LE).

Rezultat koËcowy po nawodnieniu pokazuje odbudowë, 
która niczym nie róæni sië od naturalnego zëba.

Bardzo naturalny efekt niebieskiej opalescencji moæna zaob-
serwowaÊ w jednej trzeciej obszaru przyszyjkowego (efekt 
bursztynowej opalescencji widoczny na tym zdjëciu przy 
zastosowaniu πwiatła przechodzåcego).

MDLD

OMLE
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