Univerzální „Duo Shade“ nanokompozit

Revoluční možnosti zpracování
a barevnosti
Jedinečný systém dvou barev „duo shade“: dva odstíny v jedné stříkačce
Nanotechnologie pro univerzální použití do frontálního i distálního
úseku chrupu
Švýcarská nanotechnologie

Upravili jsme naši technologii abychom drželi krok s potřebami a očekáváními našich zákazníků.
Brilliant New Line v sobě zahrnuje výhody sférických nano částic plniva, což zabezpečuje výborné možnosti zpracování, pevnosti a zaručuje stejné vlastnosti materiálu ve všech jeho částech.
Výsledkem je excelentní rekonstrukce ve všech indikacích.

Nanostruktura poskytuje:
Bezkonkurenční vlastnosti materiálu
• Nelepivý – ideálně tvarovatelný
• Kondenzovatelný
• Vhodný pro všechny indikace ve frontálním i distálním úseku chrupu
• Dobře adaptovatelný do kavity, bez vzniku vzduchových bublin
• Materiál se po aplikaci do kavity nevytahuje nástrojem ven
• Vynikající okrajový uzávěr  

Klinický úspěch – univerzální použití
Případ ve frontálním úseku
Rekonstrukce s Brilliant New Line sklovinným odstínem A2/B2. Modelace přirozeného anatomického tvaru je možná díky pevné, nelepivé konzistenci. Tyto vlastnosti zkracují čas potřebný na
anatomickou modelaci a následnou konečnou
úpravu.

Případ v distálním úseku
Rekonstrukce s Brilliant New Line dentinovým
odstínem A3/D3.

Koncepce dvou barev „duo shade“
Jedinečný systém kombinace dvou odstínů – „duo shade“ usnadňuje výběr
barvy Každodenní situace v zubní ordinaci

Základem pro výběr barvy je často VITA™ klíč. Ale výběr správné barvy může být náročný. Dva a dokonce i tři barevné odstíny si mohou být velmi blízké. Coltène/Whaledent využil tuto
skutečnost při vývoji konceptu „duo shade“ – kombinace dvou
odstínů.

Nejlepší splývání barev –
Chameleón efekt
Univerzitní studie a in vivo testy potvrdili, že klinické situace, kde je přítomné dostatečné množství tvrdých zubních
tkání, Brilliant New Line díky „duo shade“ konceptu ideálně

Díky vývoji „duo shade“ konceptu umíme úspěšně zjednodušit
výběr správné barvy a zároveň ušetřit čas i materiál.

Jedinečný návod na výběr barvy
Brilliant New Line barevný klíč je zajímavý jedinečnou barevností. Funguje na principu „jádro – skořepina“. Dentinové a
sklovinné odstíny se vybírají odděleně, konečný výsledek je
možné vidět okamžitě překrytím jádra skořepinou.

napodobí a splní požadavky podle Vita™ odstínů.

Bez námahy lepší estetické výsledky
Jak pacienti tak i lékaři jsou nadšení chameleón efektem, který hned na poprvé dokonale ladí s přirozenou barvou zubu.
Lékaři dosáhnou lepší estetický výsledek jednodušším a jednoznačnějším výběrem barvy díky kombinaci odstínů s menším počtem stříkaček.

Výplň IV. třídy na Vita™* A2 a B2 zubu zhotovená
Brilliant New Line A2/B2 odstínem.
VitaTM zub

A2

VitaTM zub

Dentinový odstín - „jádro“

B2

Sklovinný odstín –
„skořepina“

Sklovinný odstín
překrývá dentinový

Neviditelný okraj výplně díky použití dvou odstínů
v jedné stříkačce. A2/B2
* není značkou Coltène/Whaledent

Výsledný odstín

Nanotechnologie
Nanotechnologie nabízí...
Se zavedením nanotechnologie se dosahuje optimální velikost částic.
To ulehčuje leštění, zpracování a pevnost a snižuje polymerizační kontrakci materiálu.

... Výborná manipulace, Nelepivá,
dobře tvarovatelná konzistence...
Aplikujte kompozit na podložku a udělejte zářezy nástrojem. Když materiál postupně stéká, dokonalé modelování anatomického tvaru při teplotě v ústní dutině není
možné.

Brilliant New Line
Konzistence je zachovaná – materiál
samovolně nestéká

... a vyleštitelný do vysokého lesku v krátkém čase

Brilliant New Line vykazuje vysoký lesk díky zlepšené

Mikroskopické
zobrazení po leštění

distribuci částic.

Filtek Z350*

SEM mikroskopické záběry – zvětšení 1800x (interní zdroje)
* nejsou značkami Coltène/Whaledent

Premise*

Tetric EvoCeram*

Nyní je dostupný i Brilliant Flow
Nový Brilliant Flow od Colténe/Whaledent je radioopákní nanokompozit s nízkou viskozitou vyrobený na
základe klinických zkušeností a úspěšné technologie.
Aby se dosáhla vysoká kvalita, Brilliant Flow byl vyvinutý s vysokou radioopacitou a nízkou kontrakcí při
tuhnutí.
Nový Brilliant Flow má optimální vlastnosti flow
kompozitu. Materiál je dostatečně pevný, avšak pod
mírným tlakem ztekutí, což zabezpečuje jednoduchou
práci a precizní aplikaci.
Barevné odstíny: jak Brilliant New Line, tak i Brilliant
Flow je založený na „duo shade“ konceptu a vytváří
chameleón efekt, což umožňuje jednoduchou a rychlou aplikaci. Estetický výsledek je garantovaný schopností dokonale splynout s vlastním zubem.

Pohled před preparací

Aplikace Brilliant Flow

Definitivní výplň

Dostupné formy:
Brilliant Flow náhradní stříkačky:
Obsah jedné stříkačky: 2,3 g / 1,25 ml
7100 Dentin A1/B1
7101 Dentin A2/B2
7102 Dentin A3/D3
7103 Dentin A3.5/B3
7104 Dentin A4/M5
7105 Super White
7106 Transparent
8469 Aplikační jehly, 20 kusů

jedna kapka – jedna vrstva
Silný dentinový
a sklovinný bond

Vznik mikroštěrbin na axiálních
stěnách kavit V. třídy

mikroštěrbina / μm

Hydrofilní vlastnosti One Coat
Bond SL garantují dobré smáčení povrchu zubu a ulehčují pronikání bondu mezi kolagenní
vlákna do dentinových tubulů.

Bez acetonu –
rovnoměrná vrstva bondu

Zdroj : Prof. J. C. Gomes, Universidade EstadualOne
de Ponta
CoatGrossa,
Ponta Grossa,
Parana,
Bond
SL Brazil

Měření pevnosti síly vazby bondu na dentinu

SBS / MPa

One Coat Bond SL je slučitelný s vodou a nevyžaduje
postup jako při použití acetonových nebo etanolových
bondů. Takže použití One Coat Bond SL vylučuje přítomnost pooperační senzitivity díky pevné homogenní vrstvě
zabezpečené složením bondu.

One Coat
Bond SL

Jednoduchost.
Jednoduše aplikujte jednu kapku na aplikátor, pod mírný
tlakem adaptujte do předtím naleptané oblasti. Následně
polymerujte.

One Coat
Bond SL
One Coat
Bond SL
Zdroj : Prof. Marcelo C. Chain, Universidade Federal de Santa Catarina disciplina de
Materiais Dentarios, Florianapolis, Brazil

Úsporný.
Kontrolovatelná aplikace z lahvičky na aplikátor a zub je
možná bez drahých a nehospodárných jednorázových
balení. S koncentrovaným One Coat Bond SL je jedna malá
kapka vše, co potřebujete a máte stovky použití v jedné
lahvičce. Bez vyprchávání do poslední kapky.
Aplikujte
20 sekund

Etchant Gel S
A product of the Coltène ® Brilliant Esthetic Line

Polymerizujte světlem
30 sekund

35 % kyselina fosforečná

Precizní aplikace

Tenká, adaptovatelná koncovka dovoluje aplikovat Leptací
Gel S přesně tam, kde je to potřebné, i do oblastí těžko
dostupných.

Ideálna konzistence

Lehko se nanáší bez skapávání a stékání gelu.

Jednoduché odstranění

Jednoduché opláchnutí, jasná modrá barva dává informaci o potřebě oplachování.

Informace o dostupných baleních:
8950 LA Brilliant New Line
	Intro Kit stříkačky
6 stříkaček = 12 Vita ™ barev
BRILLIANT New Line dentinové odstíny:
A1/B1, A2/B2, A3/D3
3×4g
BRILLIANT New Line sklovinné odstíny:
A1/B1, A2/B2, A3/D3
3×4g
ONE COAT BOND SL
1 × 5 ml
ETCHANT GEL S
1 × 2.5 ml
Vzorník barev BRILLIANT New Line
Příslušenství

www.coltenewhaledent.com
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NÁHRADNÍ STŘÍKAČKY
1×4g
8951 Dentin A1/B1
8952 Dentin A2/B2
8953 Dentin A3/D3
8954 Dentin A3.5/B3
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8968
8974

Enamel A1/B1
Enamel A2/B2
Enamel A3/D3
Enamel A3.5/B3
Enamel C2/C3
Enamel A4/M5
Transparent
Super White

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch
Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.:  +420 266 007 172
Fax:  +420 266 007 199
www.dentamed.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
8990 Vzorník barev BRILLIANT New Line
7430
7634
7373
7876

One Coat Bond SL (1 × 5 ml)
Černé mikroaplikátory (50 ks)
Leptací Gel S (2 × 2,5 ml)
Leptací aplikační jehly (20 ks)  

