
Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη

Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των 
προσθίων δοντιών
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Τα COMPONEER είναι πολυμερισμένα, προκατασκευασμένα 
κελύφη αδαμαντίνης από νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη, που 
συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης 
με σύνθετη ρητίνη με τα πλεονεκτήματα των προκατασκευ-
ασμένων όψεων. Πρόκειται για το πρώτο τελειοποιημένο 
σύστημα που επιτρέπει εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση 
των προσθίων δοντιών με προσαρμοσμένα κελύφη σύνθετης 
ρητίνης.

Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκο-
λη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Το νέο σύστημα  
άμεσων όψεων από 

σύνθετη ρητίνη.
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Πλεονεκτήματα για τον οδοντίατρο:

• εύκολη και αποτελεσματική χρήση

• απαιτείται μόνο μία επίσκεψη

• ποιοτικές οδοντικές αποκαταστάσεις με  

 άριστα αισθητικά αποτελέσματα

• δεν απαιτείται αποτύπωση ή συνεργασία με  

 οδοντοτεχνικό εργαστήριο

• βέλτιστη προσαρμογή 

 (επιλογή απόχρωσης, σχήματος και κατασκευής)

•  οικονομική λύση για οδοντιάτρους και ασθενείς 

λόγω του υψηλού ποσοστού επιτυχίας και αποτε-

λεσματικότητας

•  υψηλή προστιθέμενη αξία: η λύση για πολλούς  

ασθενείς με μεγάλες οδοντιατρικές δαπάνες

Σημαντικά οφέλη για τον ασθενή:

 • όμορφα δόντια σε μία επίσκεψη

 •  ελάχιστα επεμβατική αφαίρεση της υγιούς  

οδοντικής ουσίας

 • λιγότερο άγχος για τη θεραπεία

 • προσαρμοζόμενη λύση

 • υψηλή ποιότητα επιφάνειας και κοπτικών άκρων

 • πιο οικονομική από τις έμμεσες λύσεις

Με το COMPONEER, η ποιοτική αισθητική αποκατάσταση 
των προσθίων δοντιών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελε-
σματικά σε μία μόνο επίσκεψη. Μέχρι σήμερα οι οδοντίατροι 
μπορούσαν να επιλέξουν μόνο ανάμεσα σε μια άμεση τυποποι-
ημένη αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη και σε μια περίπλοκη 
διαδικασία έμμεσων όψεων. Το Σύστημα άμεσων όψεων από 
σύνθετη ρητίνη προσθέτει μια νέα και ενδιαφέρουσα διάστα-
ση στις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές, ενώ παρέχει σε 
οδοντιάτρους και ασθενείς νέες οικονομικές δυνατότητες. Οι 
ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν ένα φυσικό ωραίο χα-
μόγελο με μία μόνο επίσκεψη και να φύγουν από το ιατρείο 
χαμογελώντας.

Οι προδιαμορφωμένες όψεις COMPONEER παρέχονται σε 
διαφορετικά μεγέθη και είναι εύκολες στη χρήση για την ανα-
σύσταση ενός δοντιού, καθώς και για πλήρη ανασύσταση στην 
πρόσθια περιοχή. Η χρονοβόρα διαμόρφωση του ανατομικού 
σχήματος και της επιφάνειας και το επιμελές τρόχισμα είναι 
πια περιττά. Με τη σύνθετη ρητίνη το COMPONEER μπορεί να 
προσαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή στις απαιτήσεις του κάθε 
ασθενή.

Ξεκινήστε με 
χαμόγελο
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Πρωτοποριακή εσωτερική επιφάνεια με μικροσυγκρατητική 
μορφολογία για μόνιμη συγκόλληση (24 MPa, βλ. μελέτη  
"One Coat Bond" σελίδα 7).

Με πάχος όψης από 0,3 mm. 
Αυτό επιτρέπει ελάχιστα επεμβατική παρασκευή.

COMPONEER - Τεχνικά χαρ/στικά:

Μέτρο ελαστικότητας   9000 MPa
Αντοχή στην κάμψη   127 MPa
Απορρόφηση νερού   16 µg/mm3

Υδατοδιαλυτότητα   0,9 µg/mm3

Ακτινο-αδιαφάνεια  2 mm Al
Σκληρότητα Vickers   73 kg/mm2

Αντοχή στη θλίψη  392 MPa
Ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων   20 nm
Μέσο μέγ. σωμ/δίων εμφ. υλικού 0,6 µm
Περιεκ. εμφ. υλικού κατά βάρος 80 %
Περιεκτ. εμφ. υλικού κατ' όγκο  65 %
Πυκνότητα   2,0 g/mm3

(Παραπομπή: εσωτερικές μετρήσεις)

COMPONEER  
Bleach Opaque (BL/O)

COMPONEER  
White Opalescent (WO)

COMPONEER  
Universal

Για φωτεινότερο αδιαφανές 
αποτέλεσμα

για ανοιχτόχρωμα και 
λευκασμένα δόντια

Για φυσικές  
αποκαταστάσεις
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XL

FDI1 13 12 11 21 22 23
US2 6 7 8 9 10 11

S

S

L

M

FDI1 43 42 41 31 32 33
US2 27 26 25 24 23 22

FDI1 14 24
US2 5 12

Τόση τελειότητα  
ώστε ακόμα και 
η ομάδα ανάπτυξης 
χαμογέλασε 
με υπερηφάνεια.

Ένα εύχρηστο προϊόν. Μια εκπληκτική λύση. Ένα τελειο-
ποιημένο σύστημα. Οι άμεσες όψεις από σύνθετη ρητίνη 
COMPONEER είναι ένας εντελώς νέος τύπος όψεων. Πρόκειται 
για προϊόντα βιομηχανικής κατασκευής, αποτελούμενα από 
νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη υψηλού ιξώδους, που εξασφα-
λίζει εξαιρετική ομοιογένεια και σταθερότητα των κελυφών 
αδαμαντίνης. Οι ιδιαίτερα λεπτές επιστρώσεις των όψεων από 
μόλις 0,3 mm επιτρέπουν υψηλό επίπεδο διατήρησης σκλη-
ρής οδοντικής ουσίας κατά την παρασκευή. Η λαμπερή και 
φυσικά σχεδιασμένη μορφολογία τους χαρίζει στην αποκατά-
σταση αίσθηση ζωντάνιας.

Η πρωτοποριακή εσωτερική μικροσυγκρατητική μορφολογία 
αυξάνει τη διαβροχή και εξασφαλίζει συγκόλληση διαρκεί-
ας. Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία της όψης. Όλα αυτά 
καθιστούν το COMPONEER ορόσημο στην τεχνολογία όψεων. 
Μια καλομελετημένη σειρά εργαλείων, καθώς και περιεκτικό 
πληροφοριακό υλικό για οδοντιάτρους και ασθενείς συμπλη-
ρώνουν τη σειρά προϊόντων. Έτσι ο χρήστης βρίσκει εύκολα 
τις πληροφορίες που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει 
ευπαρουσίαστες, φυσικές αποκαταστάσεις, αποτελεσματικά 
και οικονομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες στα μεγέθη και στις μετρήσεις παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.componeer.info
FDI1   Σημειογραφία δύο ψηφίων από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία
US2   Παγκόσμιο σύστημα αρίθμησης

Άνω γνάθος

Κάτω γνάθος

Άνω γνάθος
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SYNERGY D6 και SYNERGY D6 Flow
Η σύνθετη ρητίνη νανοσωματιδίων γενικής χρήσης ταιριά-
ζει άριστα χρωματικά με το COMPONEER. Η εύκολη επιλογή 
αποχρώσεων, οι μοναδικές ιδιότητες διαμόρφωσης και η 
υψηλή αντοχή στους οδοντιατρικούς προβολείς καθιστά 
αυτή τη σύνθετη ρητίνη ιδανική για τη συγκόλληση όψεων. 
Το SYNERGY D6 FLOW, με τις εξαιρετικές ιδιότητες ροής 
που διαθέτει, προσφέρεται για διαμόρφωση του περιγράμ-
ματος προσθέτοντας την τελευταία λεπτομέρεια.

One Coat Bond 
Αυτός ο συγκολλητικός παράγοντας ολικής αδροποίησης 
είναι ένας φωτοπολυμεριζόμενος παράγοντας συγκόλλη-
σης ενός συστατικού. Καθώς το COMPONEER συγκολλείται 
κυρίως στην αδαμαντίνη, αυτό το προϊόν αποτελεί την 
ιδανική επιλογή μεταξύ των προϊόντων συγκόλλησης. 
Ο παράγοντας απλά εφαρμόζεται στο βουρτσάκι ή στο 
COMPONEER με τη σύριγγα. Λόγω της εξαιρετικής δια-
βροχής, απαιτείται μόνο ένα στρώμα εφαρμογής. Ισχυρή, 
μόνιμη συγκόλληση που αποτελεί τη βάση για μη ορατές 
ακμές και μακροχρόνια άριστα αισθητικά αποτελέσματα.

COMPONEER® Holder
Ο συγκρατητήρας είναι μια ειδικά σχεδιασμένη λαβίδα 
συγκράτησης που απλοποιεί σημαντικά τις διορθώσεις 
σχήματος στο  COMPONEER, καθώς και την εφαρμογή του 
συγκολλητικού παράγοντα. Τα αντικαθιστούμενα καλύμμα-
τα του συγκρατητήρα (μαύρα προστατευτικά καλύμματα) 
προστατεύουν το COMPONEER. 

COMPONEER® Placer
Ένα εργαλείο κατασκευασμένο από έμπειρους ειδικούς για 
την ιατρική πρακτική των ειδικών: το εργαλείο τοποθέτη-
σης χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση και την τοποθέ-
τηση των όψεων σωστά και χωρίς μετατόπιση.

Εργαλείο διαμόρφωσης MBC COMPONEER®
Το ευθύγραμμο άκρο αυτού του εργαλείου είναι εξαιρετικά 
σχεδιασμένο και επιτρέπει ελεύθερη περιστροφή κατά τη 
θεραπεία. Το στρογγυλεμένο άκρο είναι ιδιαίτερα λεπτό και 
κοφτερό για την απομάκρυνση του περιττού υλικού.

Οδηγός περιγράμματος COMPONEER®
Οι μοναδικοί, γαλαζωποί διάφανοι οδηγοί περιγράμματος 
επιτρέπουν ακριβή συμμόρφωση με το περίγραμμα και, 
κατά συνέπεια, επιλογή του σωστού σχήματος δοντιού. Δια-
τίθενται συνολικά 36 διαφορετικά σχήματα: 6 ανά μέγεθος.
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(Παραπομπή: μετρήσεις στα πανεπιστήμια Γενεύης και Ζυρίχης)

Συνολική φθορά μετά από 1.200.000 κύκλους (αντιστοιχεί σε 5 έτη in vivo)

  Φυσική αδαμαντίνη ανταγωνιστών 

δοντιών

 SYNERGY D6 αποκατάστασης

 Φυσική αδαμαντίνη

SYNERGY D6

Βελτιστοποιημένη αντοχή στην αποτριβή
Η αντοχή του SYNERGY D6 στην αποτριβή είναι συγκρίσιμη  
με αυτή της φυσικής αδαμαντίνης και προστατεύει τα απένα-
ντι φύματα.

One Coat Bond

Ισχυρή συγκόλληση
Το One Coat Bond απαιτεί μόνο ένα βήμα εφαρμογής  
για να επιτύχει άριστη συγκόλληση. Το COMPONEER σε 
συνδυασμό με το One Coat Bond επιδεικνύει εξαιρετική 
συγκόλληση σε σύνθετη ρητίνη, αδαμαντίνη και οδοντίνη. 
Κατά συνέπεια εξασφαλίζεται αξιόπιστη συγκόλληση μεγάλης 
διάρκειας της αποκατάστασης. Η συγκολλητική ισχύς του 
 COMPONEER είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη των 
κεραμικών όψεων, λόγω της ειδικής μικροσυγκρατητικής 
μορφολογίας του.

Τρεις λόγοι  
να χαμογελάτε. 
Τριπλή αξιοπιστία.
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(Παραπομπή: στοιχεία αρχείου)

COMPONEER Κεραμική όψη ONE COAT BOND  
σε οδοντίνη

ONE COAT BOND  
σε αδαμαντίνη
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COMPONEER
Έλεγχος της απόφραξης των άκρων με παρατήρηση 

διείσδυσης χρώματος
Η στεγανότητα της απόφραξης των άκρων μετά την εναλ-
λαγή μηχανικών και θερμικών φορτίων είναι εξαιρετική. Το 
92,5% όλων των δειγμάτων δεν εμφάνισε διείσδυση χρώμα-
τος. Το 7,5% εμφάνισε ελάχιστη μόνο δυσχρωμία στα άκρα. 
Με άλλα λόγια, το 100% των δειγμάτων εμφάνισε μηδενική 
ή ελάχιστη μόνο δυσχρωμία των άκρων – μια ιδιαίτερα θε-
τική έκβαση. Η συγκράτηση της συγκόλλησης αποδείχτηκε 
επίσης ανθεκτική στην καταπόνηση. Δεν παρατηρήθηκαν 
απώλειες της συγκράτησης.

(Πηγή: μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης)

καμία
δυσχρωμία 

ελάχιστη
δυσχρωμία 

διείσδυση έως 
1,0 mm

διείσδυση έως 
0,5 mm 

διείσδυση 
> 1,0 mm

[%
]

  καμία δυσχρωμία άκρων – 92,5%

 ελάχιστη δυσχρωμία άκρων – 7,5%

 διείσδυση σε βάθος έως 0,5 mm – 0%

 διείσδυση σε βάθος έως 1,0 mm – 0%

 διείσδυση σε βάθος > 1,0 mm – 0%

µm
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Ένα χαμόγελο  
σχεδόν για 

κάθε περίπτωση.
Είτε πρόκειται για επιμήκυνση τομέων, για κάλυψη εκτεταμένης δυσχρωμίας ή για κλείσιμο διαστημάτων, οι αισθητικές δι-
ορθώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα και γρήγορα χάρη στο COMPONEER. Αυτό το σύστημα γεφυρώνει το κενό 
ανάμεσα στη χρονοβόρα τεχνική ελεύθερης διαστρωμάτωσης και στη δαπανηρή επεμβατική τεχνική αποκατάστασης με 
όψεις. Κατάγματα, ανωμαλίες θέσης ή ανατομικές παραμορφώσεις μπορούν επίσης να αποκατασταθούν με καλαίσθητο και 
μόνιμο τρόπο, με το Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτεταμένης ανασύστασης, τα 
δόντια που βρίσκονται αντίπλευρα μπορούν αποτελεσματικά να τεθούν σε συμμετρικές θέσεις.

Κλινικές ενδείξεις

Θεραπεία της τερηδόνας 

1.  Εκτεταμένη αυχενική τερηδόνα και τερηδόνα 
μεσοδοντικών περιοχών, δυσχρωμία της 
αδαμαντίνης και ελαφρές ανωμαλίες θέσης

2.  Θεραπευμένη τερηδόνα και ομοιογενής 
πρόσθια περιοχή με το COMPONEER 

Βελτιστοποίηση παλαιών αποκαταστάσεων

1.  Εκτεταμένες παλιές και ανεπαρκείς αποκατα-
στάσεις

2.  Ανασύσταση με το COMPONEER 

Τριβή, εκδορές, διάβρωση

1.  Σύγκλειση κοπτική προς κοπτική με πρόσθια 
δόντια που έχουν αποτριβεί και σπάσει, με 
παλιά αποκατάσταση

2.  Λειτουργικά και καλαίσθητα δόντια και φυσιο-
λογική οριζόντια πρόταξη με το COMPONEER

Οδοντικό κάταγμα

1.  Απώλεια του 1/3 του προσθίου δοντιού λόγω 
κατάγματος

2.  Απλοποιημένη διαμόρφωση σχήματος και 
αποκατάσταση με το COMPONEER
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Αισθητικές/κοσμητικές ενδείξεις

Αισθητική διόρθωση 

1.  Ενδογενής κίτρινη δυσχρωμία χωρίς δυνατό-
τητα λεύκανσης και ελαφρώς κοντά δόντια

2. Λαμπερά δόντια με το COMPONEER

Ανωμαλίες θέσης 

1. Εκτεταμένες ανωμαλίες θέσης και  
 συνωστισμός

2.  Αξονική ευθυγράμμιση και βελτίωση της 
θέσης των δοντιών με το COMPONEER

Επιμήκυνση τομέων 

1.  Ελαφρώς κοντά άκρα τομέων με μέτριες 
ανωμαλίες θέσης

2.  Ανασύσταση και ευθυγράμμιση των τμημά-
των των δοντιών με το COMPONEER

Δυσχρωμία 

1.  Εκτεταμένη δυσχρωμία της αδαμαντίνης και 
της οδοντίνης, αυχενικές βλάβες

2.  Λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση με 
το COMPONEER 

Ανατομική παραμόρφωση 

1.  Ανομοιόμορφο σχήμα δοντικών, κωνικό 
δόντι, διάστημα και ανωμαλίες θέσης

2.  Ευθυγράμμιση των δοντιών, και με βάση το 
χείλος, με το COMPONEER

Διάστημα

1. Διάστημα και πολύ μεγάλο μήκος των  
 προσθίων δοντιών

2.  Κλείσιμο διαστήματος και επανευθυγράμμιση 
με το COMPONEER
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Τόσο εύχρηστο  
που σας κάνει  

να χαμογελάτε.
Οφέλη για ασθενείς και οδοντιάτρους

Είτε πρόκειται για μεμονωμένο δόντι είτε για ολική  
ανασύσταση, το COMPONEER είναι μια εύχρηστη και 
ασφαλής λύση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων. 
Οι ασθενείς επωφελούνται από τη μόνιμη θεραπεία 
άμεσης αποκατάστασης και οι οδοντίατροι έχουν νέες 
επιλογές αποτελεσματικής θεραπείας. 

Κλινικές περιπτώσεις

1.  Παλιές όψεις σύνθετης ρητίνης 
με ανεπαρκή άκρα

1.  Κατάγματα αδαμαντίνης στο 
δόντι 11, απομεταλλοποίηση, 
παλιά θεραπεία με ρητίνη

2.  Αφαίρεση παλιάς σύνθετης 
ρητίνης και αδροποίηση των 
δοντιών

2.  Ελάχιστα παρεμβατική  
 παρασκευή 

3.  Ευθυγράμμιση δοντιών ως 
προς το περίγραμμα άνω/κάτω 
χείλους με το  COMPONEER

3.  Βέλτιστη φωτεινότητα παρά τα 
στίγματα στην επιφάνεια

4.  Εξατομικευμένα χαρακτηρι-
στικά παρά τη συμμετρία του 
COMPONEER αντίπλευρα

4.  Βέλτιστη οριακή προσαρμογή 
στο μικρότερο πάχος  
στρώματος
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Ιδιότητες σε κλινική χρήση

Το COMPONEER είναι ένα ολοκληρωμένο, καλομελετημένο 
σύστημα. Όλα τα βοηθητικά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί και 
συνδυαστεί ειδικά γι' αυτό, ώστε να προσφέρουν εύκολη και 
ασφαλή χρήση.

3.  Με τη βοήθεια των 
γαλαζωπών διάφανων 
οδηγών περιγράμματος 
επιλέγεται η ιδανική όψη 
COMPONEER.

4.  Η τεχνική συγκόλλησης με 
ελαστικό απομονωτήρα 
καθιστά την εργασία πιο 
λειτουργική.

8.  Τελικός έλεγχος για τέλεια 
άκρα πριν την αφαίρεση 
του ελαστικού απομονω-
τήρα.

7.  Η σύνθετη ρητίνη διανέμε-
ται στο δόντι με το εργα-
λείο διαμόρφωσης MBC. 
Το εργαλείο τοποθέτησης 
χρησιμοποιείται για εφαρ-
μογή του COMPONEER 
στην τελική του θέση 
χωρίς καταπόνηση.

6.  Προσεκτική λείανση του 
COMPONEER για ακριβή 
εφαρμογή.

9.  Κατάσταση μετά από δύο 
εβδομάδες.

1.  Αρχική κατάσταση:  
δυσχρωμίες, εκτεταμένη 
τερηδόνα, ανωμαλίες θέ-
σης, λανθασμένη αξονική 
ευθυγράμμιση.

2.  Επιλογή απόχρωσης αδα-
μαντίνης και οδοντίνης 
με τον οδηγό απόχρωσης, 
πριν την απομόνωση, 
ιδανικά κάτω από λάμπα 
φυσικού φωτός.

5.  Πριν από το άνοιγμα 
κλειστού COMPONEER, το 
σχήμα επαληθεύεται ξανά 
μετά την παρασκευή.
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1305

6001 4222

1301

ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ρύγχη Σύριγγες

Κιτ συστήματος COMPONEER® PREMIUM

84 COMPONEER: 

κάθε σετ άνω γνάθου: 11, 12, 13, 21, 22, 23

κάθε σετ κάτω γνάθου: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 Σετ άνω γνάθου S COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου M COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

2 Σετ άνω γνάθου L COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου XL COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου S COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ άνω γνάθου M COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

2 Σετ άνω γνάθου L COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ άνω γνάθου XL COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ κάτω γνάθου S COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ κάτω γνάθου M COMPONEER-αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ κάτω γνάθου S COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδ/ντίνη

1 Σετ κάτω γνάθου M COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδ/ντίνη

1 Σετ παρελκομένων COMPONEER* 

1300 1301

Κιτ συστήματος COMPONEER® BASIC

36 COMPONEER:

κάθε σετ άνω γνάθου: 11, 12, 13, 21, 22, 23

κάθε σετ κάτω γνάθου: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 Σετ άνω γνάθου M COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου L COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου M COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ άνω γνάθου L COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ κάτω γνάθου M COMPONEER-αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ κάτω γνάθου M COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδ/ντίνη

1 Σετ παρελκομένων COMPONEER* 

1304 1305

Κιτ συστήματος COMPONEER® INTRO

24 COMPONEER:

κάθε σετ άνω γνάθου: 11, 12, 13, 21, 22, 23

1 Σετ άνω γνάθου M COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου L COMPONEER - αδαμαντίνη γενικής χρήσης

1 Σετ άνω γνάθου M COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ άνω γνάθου L COMPONEER-λευκή ιριδίζουσα αδαμαντίνη

1 Σετ παρελκομένων COMPONEER* 

6001 4221 6001 4222

* Σετ παρελκομένων COMPONEER περιεχόμενο

SYNERGY D6 Οδοντίνη A1/B1, A2/B2,

Αδαμαντίνη λευκή ιριδίζουσα/γενικής χρήσης SYNERGY D6 Flow γενικής χρήσης,15 κεκαμμένες βελόνες 

εφαρμογής “Flow“

1 Οδηγός αποχρώσεων Componeer-SYNERGY D6

1,2 ml συγκολλητικός One Coat Bond, 2,5 ml Ζελέ αδροποίησης S 

1 εργαλείο διαμόρφωσης MBC,1 εργαλείο τοποθέτησης, 2 προσαρμογείς εργαλείου τοποθέτησης, 10 μήτρες 

εργαλείου τοποθέτησης, 1 συγκρατητήρας και 12 καλύμματα συγκρατητήρα,

βάση βούρτσας μαύρη και 1 πακέτο βουρτσάκια x 50 τεμ

Οδηγός περ/ματος COMPONEER, 1 ανά μέγ. (άνω S, M, L, XL; κάτω S, M)

SwissFlex  κιτ δοκιμής (1 μαντρέλ, 11 δίσκοι)

Comprepol Plus, Cup, 2311RA, Comprepol Plus Point, 2303RA (1 τεμ. έκαστο)

Composhine Plus, Cup, 2411RA, Composhine Plus, Point, 2403RA (1 τεμ. έκαστο)

Componeer DVD
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ΣΕΤ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ COMPONEER®
Αδαμαντίνη

λευκή ιριδίζουσα
Αδαμαντίνη

γενικής χρήσης

COMPONEER Set upper S, 6 Veneers: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1311 1316

Πακέτο αναπλήρωσης COMPONEER  άνω γνάθου S, 2 όψεις  11 1321 1351

12 1322 1352

13 1323 1353

21 1324 1354

22 1325 1355

23 1326 1356

Σετ COMPONEER άνω γνάθου M, 6 όψεις: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1312 1317

Πακέτο αναπλήρωσης COMPONEER άνω γνάθου M, 2 όψεις 11 1327 1357

12 1328 1358

13 1329 1359

21 1330 1360

22 1331 1361

23 1332 1362

Σετ COMPONEER άνω γνάθου L, 6 όψεις: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1313 1318

Πακέτο αναπλήρωσης COMPONEER άνω γνάθου L, 2 όψεις 11 1333 1363

12 1334 1364

13 1335 1365

21 1336 1366

22 1337 1367

23 1338 1368

Σετ COMPONEER άνω γνάθου XL, 6 όψεις, 11, 12, 13, 21, 22, 23 6001 4010 6001 4012

Πακέτο αναπλήρωσης COMPONEER άνω γνάθου XL, 2 όψεις. 11 6001 3998 6001 4004

12 6001 3999 6001 4005

13 6001 4000 6001 4006

21 6001 4001 6001 4007

22 6001 4002 6001 4008

23 6001 4003 6001 4009

Σετ COMPONEER, άνω γνάθου προγόμφιοι S, 2 όψεις.    14/24 6001 4393 6001 4392

Σετ COMPONEER, άνω γνάθου προγόμφιοι L, 2 όψεις.    14/24 6001 4396 6001 4394

Σετ COMPONEER κάτω γνάθου S, 6 όψεις: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1314 1319

Πακέτο αναπλήρωσης COMPONEER κάτω γνάθου S, 2 όψεις 31 1339 1369

32 1340 1370

33 1341 1371

41 1342 1372

42 1343 1373

43 1344 1374

Σετ COMPONEER κάτω γνάθου M, 6 όψεις: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1315 1320

Πακέτο αναπλήρωσης COMPONEER κάτω γνάθου M, 2 όψεις  31 1345 1375

32 1346 1376

33 1347 1377

41 1348 1378

42 1349 1379

43 1350 1380



14

6001 1105

6001 1107

6001 1110

6001 3844

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

One Coat Bond, 1,2 ml 7879

Ζελέ αδροποίησης S, 2,5 ml 7373

SYNERGY D6
Ρύγχη

(κάθε ρύγχος περιέχει 

0,25 g, 10 ρύγχη/πακέτο)

Σύριγγες
(κάθε σύριγγα περιέχει

4,0 g, 1 σύριγγα/πακέτο)

Αδιαφάνεια λεύκανσης (Bleach Opaque) 6001 3813 6001 3814

Οδοντίνη λευκή λεύκανσης 8375 8365

Οδοντίνη A1/B1 8376 8366

Οδοντίνη A2/B2 8377 8367

Οδοντίνη A3/D3 8378 8368

Οδοντίνη A3.5/B3 8379 8369

Οδοντίνη C2/C3 8380 8370

Οδοντίνη A4/C4 8383 8384

Αδαμαντίνη λευκή ιριδίζουσα 8382 8372

Αδαμαντίνη γενικής χρήσης 8381 8371

Connect Αδαμαντίνη λευκή ιριδίζουσα 6001 4029 –

Connect Αδαμαντίνη γενικής χρήσης 6001 4030 –

Διανεμητής για ρύγχη σύνθετης ρητίνης, 1 τεμ. 6671

Οδηγός αποχρώσεων SYNERGY D6, 1 τεμ. 8410

Οδηγός αποχρώσεων COMPONEERTM-SYNERGY D6 BL/O, 1 τεμ. 6001 3812

SYNERGY D6 FLOW  (1 σύριγγα/πακέτο, 2,3 g έκαστη)

A1/B1 7651

A2/B2 7652

A3/D3 7653

A3.5/B3 7654

A4/C4 7655

Λευκό λεύκανσης 7656

Αδαμαντίνη γενικής χρήσης 7657

Βελόνες SYNERGY D6 FLOW, 1 πακέτο/20 τεμ. 8469

ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Εργαλείο διαμόρφωσης MBC, 1 τεμ. 6001 1110

Συγκρατητήρας, 1 τεμ. 6001 1105

Κάλυμμα συγκρατητήρα, 40 τεμ. 6001 1106

Εργαλείο τοποθέτησης, 1 τεμ. 6001 1107

Προσαρμογέας εργαλείου τοποθέτησης, 5 τεμ. 6001 1108

Μήτρα εργαλείου τοποθέτησης, 50 τεμ. 6001 1109

Βάση βούρτσας μαύρη, 1 τεμ. 6001 1111

Βουρτσάκια, 1 πακέτο: 50 τεμ. 6001 1112

Οδηγός περι/ματος COMPONEERTM 7 μεγέθη, 1/μέγεθος άνω μικρό 7000

άνω μεσαίο 7001

άνω μεγάλο 7002

άνω έξτρα μεγάλο 6001 4011

άνω γνάθου προγόμφιοι 6001 4401

κάτω μικρό 7003

κάτω μεσαίο 7004

Comprepol Plus, Cup, 2311RA,  5 τεμ. 230 295AA

Composhine Plus, Cup, 2411RA,  5 τεμ. 230 303AA

Comprepol Plus, Point, 2303RA,  5 τεμ. 230 293AA

Composhine Plus, Point, 2403RA,  5 τεμ. 230 301AA

Κιτ σετ SwissFlex 250 095AA

COMPONEER Σετ διαμαντιών και στiβλωτικών απο τον Κο Besek 6001 3844
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Όλα όσα  
χρειάζεστε για 
ένα επιτυχημένο 
ξεκίνημα.

Φυλλάδιο ασθενή
Αφίσα 
DVD και CD

COMPONEER®
Προωθητικό υλικό

Όλα όσα χρειάζεστε για την εφαρμογή του COMPONEER περι-
λαμβάνονται στο μικρό κιτ του συστήματος COMPONEERTM. 

Το κουτί COMPONEER®
Ένα χαμόγελο που μπορείτε να αποκτήσετε 
αμέσως

Οδηγός περιγράμματος
One Coat Bond
SYNERGY D6 (ρύγχη ή σύριγγα) στις αποχρώ-
σεις οδοντίνης
A1/B1 και οδοντίνης A2/B2 καθώς και λευκής 
ιριδίζουσας αδαμαντίνης και αδαμαντίνης γενι-
κής χρήσης

SYNERGY D6 FLOW με βελόνες εφαρμογής
Διάφορα στιλβωτικά
Εξαρτήματα
COMPONEERTM Holder
COMPONEERTM Placer 
Εργαλείο διαμόρφωσης MBC

COMPONEER®-
Άμεσες όψεις από σύνθετη ρητίνη



Κάνετε τους ασθενείς σας να χαμογελάσουν. 

Με το COMPONEER® της Coltène/Whaledent. 
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες η επιθυμείτε να παραγγέλλετε το 
προϊόν, το τμήμα πωλήσεων μας είναι στην διάθεση σας.

Απλά επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: www.componeer.info

Δρ Mario Besek
“Το νέο σύστημα όψεων COMPONEER για την αποκατάσταση των προσθίων δοντιών διευ-
ρύνει το φάσμα των θεραπευτικών επιλογών συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της ελάχι-
στα παρεμβατικής αποκατάστασης με σύνθετη ρητίνη και την εργαστηριακή τεχνολογία 
όψεων. Το προηγμένο σύστημα παρέχει σε ασθενείς και οδοντιάτρους νέες οικονομικές 
δυνατότητες, και όλα αυτά σε μία μόνο επίσκεψη.”

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr.  20 
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com 92
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Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. + 1 330 916 8800
Fax + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

© 2015 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com


