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Bevezetés
Az ESTELITE ASTERIA egyszerűsített 2 lépéses rétegzési technika
használatához lett kifejlesztve. Az ESTELITE ASTERIA Essential Kit 5
Body és 2 Enamel színárnyalatával elérhetjük a természetes fogazat
széles skáláját és kiváló esztétikai eredményt érhetünk el.
A Body árnyalatok a fejlett optikai tulajdonságaiknak köszönhetően,
kiválóan leplezik a restaurációk és a preparáció határát. Jellemzőjük,
hogy egyszerre van jelen bennük némi áttetszőség, kombinálva
megfelelő mértékű opacitással, így nincs szükségünk opak dentin
színekre a megfelelő fedéshez. Az A1-A4 Body árnyalatok megfelelnek a
természetes fogazat többségének, ezen kívül elérhetőek még fehérített
fogakhoz való ( BL) illetve elszíneződött, sárgás fogakhoz való (B3B)
kiegészítő színek. Az Enamel színek transzlucenciája kíválóan megfelel
a természetes zománc helyettesítésére. Az NE a frontfogak, míg az OcE
a moláris fogak zománcához ideális választás. A 3 kiegészítő zománc
szín segíthet, amikor az NE nem ad kielégítő eredményt. A TE a nagyon
áttetsző frontfogakhoz, a WE a fehérített fogakhoz, míg a YE az
elszíneződött, sárgás zománchoz ajánlott.
A rétegzési technika és az ESTELITE ASTERIA színrendszere Dr.
Noboru Takahashi által lett kifejlesztve.

Essential Kit

Supplement

Body

A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B

BL, B3B

Enamel

NE, OcE

TE, WE, YE

1

Tulajdonságok
Az ESTELITE ASTERIA számos optikai tulajdonságot kombinálva segít
elérni, hogy esztétikus restaurációkat készíthessünk vele, ezen kívül
örökölte a Tokuyama szabadalmaztatott töltőanyag és polimerizációs
technológiáit.
Az ESTELITE ASTERIA 82 tömeg % / 71 térfogat % silica-zirconia és
kompozit töltőanyag tartalommal rendelkezik. Minden inorganikus filler
gömb alakú (átlagosan 200nm átmérővel). Ez a Supra-Nano töltőanyag
technológia egy rendkívül sima és könnyen polírozható felületet
eredményez, amely hosszú távon megtartja fényét. A magas töltőanyag
tartalom

csökkenti

a

polimerizációs

zsugorodást

és

magas

kopásállóságot biztosít.
Az ESTELITE ASTERIA gyors kötési időt és hosszú feldolgozási időt
biztosít, köszönhetően a „Radical Amplified Photopolymerization (RAP)”
technológiának, mely egy új iniciátor vegyülettel gyorsítja az anyag
polimerizációját.
Az ESTELITE ASTERIA kiválóan kezelhető, formázható, nem ragad a
műszerhez.

1. ábra- A szférikus töltőanyag részecskék pásztázó, elektronmikroszkópos képe
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Színválasztás
Cervical area
A3B, A3.5B, A4B
Body area
A1B, A2B, A3B,
A3.5B Incisal area
NE
2. ábra- javasolt színek a fog különböző területeire (Essential Kit színválasztékából),
a vastag betűvel szedett színek különösen ajánlottak az adott területekre

A front régió kisebb üregeihez és a moláris régió bukkális felszíneihez
elegendő az ESTELITE ASTERIA egy megfelelően kiválasztott színe. A
színválasztást meghatározza az üreg, vagy a javítandó restauráció
anatómiai elhelyezkedése. A Body árnyalatok ajánlottak a nyaki és a
koronai területekhez, míg az NE zománcszín megfelelő a transzlucens
incizális területekhez.
Ha kiterjedtebb restaurációkhoz választunk színt, jobb esztétikai
eredményt érhetük el, ha 2 árnyalatot is választunk, ez a két árnyalat, áll
egy Body színből és az NE zománcszínből. Az NE szín a legtöbb
esetben jól használható. A WE, YE és TE zománcszínek jó választásnak
bizonyulhatnak néhány esetben. (WE a fehéres/ fehérített fogaknál, YE a
sárga , elszíneződött fogaknál,

míg a TE az erősen transzparens

incizális éli részeknél.)
A moláris fogak okkluzális restaurációhoz ajánlott színválasztást a
későbbiekben tárgyaljuk.
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Színválasztás
A színválasztás történhet VITA színkulcs segítségével, az általunk
választott anyag, fogra vitelével, vagy az ESTELITE ASTERIA által kínált
CUSTOM SHADE GUIDE egyedi színkulcs segítségével.

3. ábra: VITA színkulcs

5. ábra: Egyedi színkulcs

4. ábra: Az anyag
felhelyezése

Nyaki terület

A3B

A3.5B

A4B

Koronai terület

BL

A1B

A2B

A3B

A3.5B

NE

WE

YE

TE

B3B

Incizális él

6.ábra: Javasolt színek a fogak különböző területeire. A vastaggal szedett nevek
ajánlottak elsősorban az adott helyre.
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Finírozás és polírozás
Az ESTELITE ASTERIA kiválóan polírozható, és hosszú távon megtartja
fényét. Gyorsan és könnyen elérhető, hogy felszíne csillogjon.
A kész restauráció finírozását és polírozását érdemes 3 lépésben
végezni, de más módszerek, például csupán polírozó gumik használata
is eredményes.

Végső formázás és konturálás
7. ábra: a kompozit felesleg
szikével eltávolítható
8. ábra: finom gyémánt
finírozókkal formázhatjuk és
konturálhatjuk a kész
restaurációt.

7. ábra

8. ábra

A polírozás első lépése
9. ábra: a kezdeti polírozást
végezzük polírozó gumikkal
10. ábra: a proximális területek
finírozására használjunk
finírozó csíkokat

9. ábra

10. ábra
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Finírozás és polírozás
Végső polírozás
A végső polírozásra számos eszköz és módszer használható,
bemutatunk néhány lehetséges megoldást, ezek közül bármelyik
önállóan is használható vagy kombinálhatóak egymással.

11. ábra

12. ábra

13. ábra

11. ábra - szilikon-karbid kefe.
12. ábra - extra finom polírozó tárcsák.
13. ábra - filc vagy gyapot korong, gyémánt vagy alumínium oxid tartalmú
polírozó pasztákkal

14. ábra - üregalakítás után.
15. ábra - a végső polírozást
követően.

14. ábra

15. ábra
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Restaurációk moláris régióban
Az ESTELITE ASTERIA segítségével rendkívül egyszerűen készíthetünk
tökéletes direkt restaurációkat moláris régióban. Az OcE zománc a
moláris fogak okkluzális morfológiájához és színéhez lett kifejlesztve.
Könnyen alakíthatunk ki vele összetett barázdarendszereket, színe jól
igazodik szinte az összes lehetséges árnyalathoz. Színmeghatározás
nem

szükséges

okkluzális

restaurációk

készítéséhez.

Az

üreg

mélységének függvényében 2 féle rétegzési technikát alkalmazhatunk.
Sekély üregek esetében elegendő csupán az OcE használata, míg
mélyebb üregeknél az A3.5B és OcE kombinációja.
Első osztályú, sekély üregek ellátása 1 réteg segtségével.
16.

ábra:

Sekély

üregről

akkor

beszélhetünk, ha a csücskök tetejétől
az üreg alja 3- 3,5mm nél nincs
mélyebben. A zománcot savazzuk és
bondozzuk.

17. ábra: Minden esetben egy vékony réteg
A3.5 folyékony kompozitot használjunk az
üreg alábélelésére. A folyékony kompozit
réteg ideális vastagsága 0.2-0.3mm. A felvitt
anyagot a gyártó utasításai szerint világítsuk
meg.
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Restaurációk moláris régióban
18. ábra: OcE használatával alakítsuk ki az
okkluzális felszín megfelelő morfológiáját
Megjegyzés:

A mély barázdákban ne

fedjük az A3.5 alábélelő réteget, így a
barázdák alja sötétebb színezetű, élethű
lesz. 10 másodperces megvilágítás után
finírozhatjuk

és

polírozhatjuk

a

kész

restaurációt.

19. ábra: Az OcE részben transzlucens, így
ahogy növeljük az OcE réteg vastagságát a
A3.5

réteg

érhetünk

el.

felett,

világosabb

hatást

A rétegvastagság

kreatív

változtatásával,

polikromatikus

hatást

érhetünk el, festék vagy színező anyag
nélkül.

20. ábra: Első osztályú sekély üreg klinikai
képe. A preparációt követően, a zománc
savazása TOKUYAMA ETCHING GEL HV
segítségével történt, 5-15 másodpercig. A
sav lemosását és az üreg szárítását
követően, a bondozás TOKUYAMA EEBOND-al történt.
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Restaurációk moláris régióban
21. ábra: Parodontális szondával mérve
az üreg alja a csücsköktől mérve a
3mm-t nem haladta meg.

22. ábra: A3.5 folyékony kompozit
réteg, mint alábélelés.
.

23. ábra: OcE színből kialakítjuk a
rágófelszín anatómikus formáját, finom
szonda

vagy

segítségével.

formázó
10

eszköz

másodpercig

megvilágítjuk

24. ábra: A rágófelszín poszt operatív képe. Az
egyszerűsített

egy

rétegű

technikával

természetes, polikromatikus hatást érhetünk el,
mely tökéletesen beleolvad a környezetébe.
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Restaurációk moláris régióban
Első osztályú mély üreg ellátása, 2 rétegű technika

25. ábra: Amennyiben az üreg alja a
csücsköktől

számítva

3,5mm-nél

mélyebben van, akkor mély üregről
beszélhetünk, és ennek megfelelően 2
rétegű

rétegzési

technikát

használhatunk. Zománc savazás és
bondozás.

26.

ábra:

0.2-0.3mm

vastagságban

folyékony kompozitot viszünk fel, mint
alábélelés,

megvilágítjuk

a

gyártó

utasításainak megfelelően.

27.

ábra:

Egy

adag

A3.5B

masszát

helyezünk az üreg aljára és a tetejét
elsimítjuk, ezt a réteget nem szükséges a
természetes dentin alakjára formázni, a
felszíne lapos legyen és 3mm-re legyen a
csücskök tetejétől. Megvilágítjuk 10 vagy
több másodpercig.
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Restaurációk moláris régióban
28. ábra: OcE használatával alakítsuk ki az
okkluzális felszín megfelelő morfológiáját.
Megjegyzés:

A mély barázdákban ne

fedjük az A3.5B réteget, így a barázdák alja
sötétebb

színezetű,

másodperces
finírozhatjuk

élethű

lesz.

megvilágítás
és

polírozhatjuka

10
után
kész

restaurációt.

29. ábra: Mély üreg klinikai képe. Folyékony
kompozit alábélelés után A3.5B került az
üregbe, majd egy lapos végű műszerrel „lapos”
felszínt alakítottunk ki.

30. ábra: Az A3.5B színnel addig töltöttük fel az
üreget, hogy a legmélyebb pontja 3mm-re legyen
a csücsköktől. Ezek után a restaurációt úgy
folytatjuk, mint a sekély üregek esetében.

31. 32. ábra: OcE színből kialakítjuk a felszíni morfológiát, ezzel festék vagy
színező
anyag
nélkül
érünk
el
polikromatikus
hatást.
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Restaurációk moláris régióban
Második osztályú kiterjedt üregek

Előnyös a második osztályú üregeket első osztályúvá alakítani azzal, hogy először az
approximális falat alakítjuk ki.

33. ábra:

A savazási és bondozás,

valamint a folyékony kompozit alábélelés
után, WE vagy NE kompozitból kialakítjuk a
proximális falat.

34. ábra: Az üreg proximális részét A2B
kompozittal hozzuk egy szintbe az üreg
aljával.

.
35. ábra: Miután a proximális fal kész, az
üreget úgy látjuk el, mint az első osztályú
restaurációk esetében.
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Restaurációk moláris régióban
36. ábra: OcE használatával alakítsuk ki
az

okkluzális

felszín

megfelelő

morfológiáját. Megjegyzés:
barázdákban

ne

fedjük

A mély
az

A3.5B

réteget, így a barázdák alja sötétebb
színezetű, élethű lesz. 10 másodperces
megvilágítás

után

finírozhatjuk

és

polírozhatjuk a kész restaurációt.

37. ábra: Felső első moláris fog klinikai
képe,

hiányos

restaurációval

és interproximális karieszes lézióval.

38. ábra: A minimál invazív preparációt
követően

szelektíven

zománcot és bondozunk.
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savazzuk

a

Restaurációk moláris régióban

39. ábra: A folyékony kompozit
alábélelés és a mátrix rögzítése
után, az approximális falat WE
kompozitból alakítjuk ki. Erre a célra
NE is használható.

40. ábra: Az üreg alját A2B kompozittal
hoztuk

egy

szintbe.

10

vagy

több

másodpercig megvilágítjuk, majd az üreget
úgy

látjuk

el,

mint

az

első

osztályú

restaurációk esetében.

41. ábra: OcE használatával alakítsuk ki az
okkluzális felszín megfelelő morfológiáját.
10 másodperces megvilágítás után, a kész
restaurációt finírozhatjuk, polírozhatjuk.
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Restaurációk moláris régióban
42.

ábra:

Az

elkészült

restauráció

posztoperatív képe. A funkciót és az
esztétikát

helyreállítottuk,

ezzel

az

egyszerű és hatékony módszerrel.

Második osztályú kisméretű üregek
A bulk filling vagy nagy tömegű feltöltés, hatékony megoldás a kisebb méretű
approximális üregek ellátáshoz. A Body árnyalatok ajánlottak ehhez a technikához.

43. ábra: 2mm-nél nem mélyebb approximális
üregek esetében, ajánlott a kompozitot egyben
bevinni az üregbe. A2B és A1B színeket ajánljuk
a legtöbb esetben.

43. ábra
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Restaurációk a front régióban
A Diasztéma zárás esetében Body és NE
színeket használunk az egyszerűsített
rétegzési technikához. (44. ábra)
Kisebb diasztémák zárásánál sokszor elég
csupán NE színt használni. (45. ábra)

44. ábra

45. ábra

46. ábra: A preoperatív képen láthatjuk
a zárni kívánt diasztémát és egy
régebbi, hibás restaurációt. A régi
,
tömőanyag
eltávolítása
után
a
zománcot

abrazív

pasztával

vagy

homokfújással tisztítjuk és az alábbi
módon savazzuk.

47. ábra: TOKUYAMA ETCHING

48.

ábra

TOKUYAMA

EE-BOND-ot

GEL HV-t viszünk fel a savazni

viszünk fel a savazott zománcfelszínre és

kívánt

várunk 10 másodpercet

zománcfelszínre

5-15

másodpercig, majd lemossuk és
szárítjuk.

.

17

Diasztéma z á r á s

49. 50. ábra: 5 másod percig óvatos fújással szárítjuk, majd 5 másodpercig
erősebben. 10 másodpercig megvilágítjuk.

51. 52. ábra: A megfelelő Body árnyalatot felvisszük, és úgy formázzuk, hogy
elegendő hely maradjon a zománc rétegnek.

53. 54. ábra: 10 másodperces megvilágítás után, (A4B esetében 20 másodperc)
felvisszük és formázzuk az NE réteget, a nyaki harmadban az NE ne fedje a Body
réteget. 10 másodpercig polimerizáljuk.
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Diasztéma z á r á s

55. 56. ábra: A fenti protokollt követve elkészítjük a másik fog restaurációját is.
TOKUYAMA DENTAL BRUSH No.24 segítségével simítsuk el az NE réteg felszínét.

57. ábra: posztoperatív kép a finírozás és polírozás után

Megjegyzés: A módszert követve láthatatlan a restauráció határa, mely elkészülve
kedvező esztétikát és funkciót biztosít.
.
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Negyedik osztályú restaurációk
A negyedik osztályú restaurációk készítéséhez,
szintén egy vagy két réteget használhatunk.
A megfelelő eredményhez szükség van a labiális
felszín zománc éleinek ferdére preparálása. (58.ábra)

58. ábra

59.

ábra:

A

legtöbb

negyedik

osztályú

restauráció esetében Body árnyalat felvitelével
kezdünk, melyet húzzunk rá a preparált
zománc élekre, így láthatatlanná téve az
elkészült restauráció határát. Hagyjunk helyet
a transzlucens éli harmadban az NE rétegnek

60. 61. ábra:

A Body réteg

polimerizálása, utána az NE
réteg

kerül

felvitelre

az

incizális harmadra. Kialakítjuk
a

megfelelő

formát.
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anatómikus

Negyedik osztályú restaurációk

? ?

Abban az esetben, ha a Body réteg
nem fedi a preparált zománc élt, nem
garantálható
eredmény.

a

megfelelő

esztétikai

Az

ESTELTE

ASTERIA

rétegzési technikája eltér más gyártók
anyagaiétól. (62. 63. ábra)

62. ábra

64.

63. ábra

65.

66.

67.

Azoknál az eseteknél, ahol a javítani kívánt defektus nem terjed túl az incizális
transzlucens területen azt restaurációhoz használhatunk csak NE színt. (64. 65.
ábra)
Ha a defektus nem kiterjedt, a Body színekből elegendő lehet kevesebb is, hogy
elérjük a megfelelő éli transzlucenciát. (64. 66. ábra)
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Negyedik osztályú restaurációk
68. ábra: A jobb felső egyes fog preoperatív
képén elszíneződött negyedik osztályú kompozit
restaurációt láthatunk.

69. 70. ábra: A régi restauráció
és a caries eltávolítása után a
labiális zománc éleket ferdére
preparáltuk,
savaztuk

a
és

zománcot

bondoztuk

a

preparált fogfelszínt.

73.

ábra:

Szilikon
mátrix
használata
esetén
orális

az
falat

építhetjük
NE színből.
71. 72. ábra: a Body árnyalat felvitele és formázása
Megjegyzés: A Body fedje a preparált zománc szélt. Hagyjunk helyet az incizális NE
rétegnek! A fenti esetben mamelonok kerültek kialakításra a Body rétegből, de ez
elhagyható. 10 másodpercig polimerizáljunk! (A4B esetében 20 másodpercig)
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Negyedik osztályú restaurációk
74.75.

ábra:

Az

incizális

területre NE réteget viszünk,
majd formázzuk. A felszínét
ecsettel

simíthatjuk

el.

10

másodpercig világítsuk meg!
.

76.

ábra:

Posztoperatív

kép

az

elkészült

restaurációról finírozást és polírozást követően.
Megjegyzés: a módszert követve láthatatlan a
restauráció határa, mely elkészülve kedvező
esztétikát és funkciót biztosít.
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Harmadik osztályú restaurációk
A harmadik osztályú restaurációk, szintén elkészíthetőek 1 vagy 2 réteg
segítségével.
A Body árnyalatok elegendőek ezekhez a restaurációkhoz tekintet nélkül az üreg
nagyságára. Vékony NE réteget használhatunk, abban az esetben, ha a felületi
transzparencia szembetűnő.

1 rétegű restauráció
1 réteg Body árnyalat megfelelő a harmadik
osztályú restaurációkhoz. A Body árnyalatok elég
opacitással rendelkeznek, hogy elfedjék a „száj
sötétjét”

és

megfelelő

transzlucenciával,

hogy

utánozzák a zománcfelszínt. (77.ábra)

77. ábra

2 rétegű restauráció
Olyan eseteknél, ahol magas felületi
transzlucenciával találkozunk, szükség
lehet egy vékony NE rétegre. Ilyenkor is
fontos,

hogy

a

preparált

zománcszéleket Body árnyalat fedje.

(78. 79. ábra)

78. ábra

79. ábra
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Harmadik osztályú restaurációk

80. ábra: Felső egyes fogak preoperatív
képe. Jól látszanak az elszíneződött, hibás
harmadik osztályú kompozit restaurációk.

81. ábra: A régi restaurációk eltávolítása
után a zománcot savaztuk és a preparált
felszíneket

bondoztuk.

A

paciens

fogfehérítésen esett át, így Body rétegnek
BL színt választottunk.

82. ábra: A Body réteg formázása és
megvilágítása után egy vékony réteg NE
került felvitelre. A finírozás és polírozás
után láthatjuk, hogy a restauráció felszíne
teljesen sima és beleolvad a környezetébe.
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Ötödik osztályú restaurációk
Az ötödik osztályú restaurációk szintén elkészíthetőek 1 vagy 2 réteg segítségével. A
Body árnyalatok elegendőek ezekhez a restaurációkhoz, tekintet nélkül az üreg
nagyságára. Vékony NE vagy YE réteget használhatunk abban az esetben, ha a
felületi transzparencia szembetűnő.

2 rétegű restauráció
83. ábra: feslő szemfog preoperatív képe. Ebben a
komplex esetben megfigyelhetünk kopást és caries-t is.

84. 85. ábra: Kofferdam
izoláció és retrakciós fonal
bevitele után végeztük a
preparálást. Az üreg okkluzális
oldalán 1,5mm szélességben
ferdére
preparáltuk
a
zománcélt. Ez nem minden
esetben szükséges ötödik
osztályú restaurációknál, az
ESTELITE ASTERIA e nélkül
is képes elfedni a restauráció
határait.
86. 87. ábra: Az üreg
klórhexidines
áttörlése
opcionális.
Savazás
és
bondozás után, egy vékony
réteg folyékony kompozitot
viszünk fel, majd sötét Body
színt (A3B, A3.5B, A4B).
Megjegyzés: a Body szín
borítsa mindenhol az üreg
széleit,
10
másodpercig
világítsuk meg (A4B 20 sec)
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Ötödik osztályú restaurációk

88. 89. ábra: Vékony réteg NE
felvitele

után

finírozunk,

polírozunk.

90. 91. ábra: A posztoperatív
képen láthatjuk az esztétikus
eredményt.

1 rétegű restauráció
92. 93. ábra: A képen látható
restaurációhoz

csak

A3.5B

Body színt használtunk. Az
esetek többségében megfelelő
esztétikai eredményt kapunk
egy szín használatával.
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ESTELITE ASTERIA SYRINGE ESSENTIAL
KIT
7 fecskendő (4g/ db)
Body: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B Enamel:
NE, OcE
Clinical Guide

ESTELITE ASTERIA SYRINGE Refill
1 fecskendő (4g)
Elérhető színek:
Body: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL
Enamel: NE, OcE, WE, YE, TE

ESTELITE ASTERIA CUSTOM SHADE GUIDE
15 Shade Guide Handles, Mold, Holder

ESTELITE COLOR KIT
13 Fecskendő (0.9g/db)

ESTELITE COLOR Refill
1 Fecskendő (0.9g) Elérhető színek:
Clear, White, Blue, Yellow, Gray, Ochre, Dark
Brown, Red, Lavender, Pink Opaque, High
Chroma Opaque, Medium Chroma Opaque,
Low Chroma Opaque

Brush No.24
5 Dupla végű ecset
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