
Система за директно композитно фасетиране

Новаторска и изумително лесна  
реставрация на предни зъби
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COMPONEER са полимеризирани, предварително 
изработени нанохибридни покрития композитен 
емайл, които комбинират предимствата на директната 
композитна реставрация с предимствата на 
предварително изработените фасети. Това е първата 
доведена до съвършенство система, която позволява 
изумително лесна реставрация на предните зъби с 
персонализирани композитни фасети.

За новаторска и изумително лесна  
реставрация на предни зъби

Новата система за   
директно композитно  

 фасетиране.
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Предимства за зъболекаря:

• лесна и ефективна при използване

• нужна е само една процедура

•  качествена зъбна реставрация с 

отлични естетически резултати

• не се налага вземане на отпечатък или работа в  

 зъботехническа лаборатория

•  оптимално персонализиране 

(избор на цвят, подчертаваща форма и структура)

•  финансово изгодно за зъболекари и пациенти 

поради високия процент на успех и  

ефективността си

•  основно предимство: едно решение за много  

пациенти при разумна инвестиция за зъболекаря

Защо пациентът да избере това:

 • красиви зъби след едно посещение

 •  високо ниво на съхранение на твърдото  

вещество на зъба

 • по-малък стрес от манипулацията

 • персонализирани решения

 • високо качество на повърхността и ръба

 • по-евтино от индиректните решения

С помощта на COMPONEER само с едно посещение 
може ефективно да се постигне качествена естетична 
реставрация на предните зъби. Досега зъболекарят 
можеше да избира само между директно моделирана 
композитна реставрация и старателно обмислена 
технология на индиректно фасетиране. Системата за 
директно композитно фасетиране добавя ново и интересно 
измерение към наличните възможности за зъболечение 
и предоставя на стоматолозите и пациентите нови 
икономически перспективи. Пациентите могат да получат 
естествена естетична усмивка само с едно посещение и да 
си тръгнат доволни с готова усмивка на уста.

Предварително оформените фасети на COMPONEER са 
налични в различни размери и са лесни за упортреба, за 
реконструкция на отделни зъби, а също така и за пълна 
реконструкция в областта на предните зъби. Вече няма 
нужда от времеемко оформяне на анатомичната форма и 
повърхност и прецизно изпиляване. COMPONEER може да 
се персонализира според индивидуалните изисквания с 
композит по всяко време.

Да си тръгнеш 
с усмивка
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Новаторска вътрешна повърхност със задържаща 
микроструктура за постоянно циментиране (24 MPa, 
вж. проучването „One Coat Bond“ стр. 7).

Дебелина на фасетите от 0,3 mm. 
Това позволява минимално инвазивна препарация.

COMPONEER – технически данни:

Коефициент на огъване   9000 MPa
Сила на огъване   127 MPa
Абсорбиране на вода  16 µg/mm3

Разтворимост във вода   0,9 µg/mm3

Непрозрачност за Rö лъчи   2 mm Al
Твърдост по викерс   73 kg/mm2

Издръжливост на натиск  392 MPa
Най-малък разм. на частица   20 nm
ø разм. частица на пълнител   0,6 µm
Съд. на пълнител по тегло  80 %
Съд. на пълнител по обем  65 %
Плътност   2,0 g/mm3

(Референции: вътрешни измервания)

COMPONEER  
Бял непрозрачен

COMPONEER  
Бял опалесцент

COMPONEER  
Универсален

За по-светъл и 
маскиращ ефект

За светли и  
избелени зъби

За естествено  
възстановяване
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M

L

XL

FDI
1 13 12 11 21 22 23

US
2 6 7 8 9 10 11

S

S

L

M

FDI
1 43 42 41 31 32 33

US
2 27 26 25 24 23 22

FDI
1 14 24

US
2 5 12

Съвършенство,  
което ще накара и 
разработчиците ни 
да се усмихват  
гордо.

Лесен за употреба продукт. Едно фантастично решение. 
Съвършена система. COMPONEER, директните композитни 
фасети, са изцяло нов клас фасети. Индустриално произ
ведени от високо запълнен нанохибриден композит, което 
гарантира отлична хомогенност и стабилност на емайло
вите фасети. Изключително тънките фасетни покрития от 
0,3 mm позволяват високо ниво на консервация на твър
дото вещество на зъба по време на препарацията. Бляска
вата и естествено оформена повърхност придава жизнен 
вид на реставрацията.

Оригиналната задържаща вътрешна микроповърхност 
увеличава мокрещата способност и гарантира издръжли
во циментиране. Не е необходимо специално обработване 
на фасетите. Всичко това превръща COMPONEER в край
ъгълен камък в технологията на фасетите. Продуктовата 
линия се допълва от добре обмислен набор от инструмен
ти и материали с подробна информация за зъболекарите и 
пациентите. Това предоставя на потребителя информация
та, необходима за извършването на привлекателни естест
вени реставрации по един ефективен и изгоден начин.

Горна челюст

За повече информация относно размери посетете www.componeer.info
FDI

1  
Двуцифрено номериране на зъбите според Световната Стоматологична Федерация (World Dental Federation)

 US
2   

Универсална система за номериране на зъбите

Долна челюст

Горна челюст
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SYNERGY D6 и SYNERGY D6 Flow
Универсалният нанокомпозит е комбиниран чудесно в 
цветово отношение с COMPONEER. Лесният избор на от
тенък, отличните свойства при моделиране и високата 
устойчивост на осветяване от стоматологична апара
тура правят този композит идеален за циментиране 
на фасети. SYNERGY D6 FLOW с чудесните си свойства 
на стичане е тук за задаване на контура и добавяне на 
последните щрихи.

One Coat Bond 
Този Total Etch Bond е втвърдяващ се със светлина, 
еднокомпонентен свързващ агент. Тъй като COMPONEER 
се свързва основно с емайла, това е идеалният избор 
за адхезивно вещество. Свързващият агент просто се 
поставя на четката или на COMPONEER чрез шприцата.  
Поради чудесната мокреща способност е необхо
дим само един слой на нанасяне. Силният постоянен 
свързващ агент оформя основата за невидими ръбове и 
идеална дълготрайна естетика.

ДЪРЖАЧ ЗА COMPONEER
Държачът се състои от чифт пинцети със специална 
конструкция, които съществено улесняват корекциите 
на формата на  COMPONEER, а също така и нанасянето на 
свързващия агент. Взаимозаменяемите капачета на дър
жача (черни защитни капачета) защитават COMPONEER. 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА COMPONEER
Един инструмент, създаден от практикуващи експерти 
за експертна практика: използва се за подравняване и 
поставяне на фасетите правилно и без приплъзване.

ИНСТРУМЕНТ MBC ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА COMPONEER
Острият край на инструмента е с изключителна кон
струкция и позволява свободно въртене по време на 
манипулацията. Краят с шпатула е изключително тънък и 
остър за отстраняване на излишния композит.

КОНТУР ШАБЛОН НА COMPONEER 
Уникалните синкави прозрачни шаблони за контурите 
дават възможност за прецизно спазване на контура, а 
по този начин и за избор на правилна форма за зъба. 
Има общо 36 различни форми – по 6 на размер.
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(За справка: измервания в университетите на Женева/Цюрих)

Общо износване след 1 200 000 цикъла (равнява се на до 5 г. в ест. условия)

  Антагонист естествен емайл

 Реставрация SYNERGY D6

 Естествен емайл

SYNERGY D6

Подобрена абразивна устойчивост 
Абразивната устойчивост на SYNERGY D6 е сравнима с 
тази на естествения емайл и защитава срещустоящите 
връхчета на зъбите.

One Coat Bond

Солидни стойности на свързване
One Coat Bond изисква само една стъпка по нанасянето, за 
да се постигне перфектна адхезия. COMPONEER в ком
бинация с One Coat Bond демонстрира отлична адхезия 
върху композит, емайл и дентин. Това гарантира надеждно 
и дълготрайно прилепване на реставрацията. Адхезив
ната сила на  COMPONEER е значително поголяма от тази 
на керамичните фасети поради специалната задържаща 
микроповърхност.

Три причини 
за усмивка. 
Тройна надеждност.

30

25

20

15

0

(За справка: данните от файла)

COMPONEER Керамични фасети One Coat Bond  
върху дентин

One Coat Bond  
върху емайл
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COMPONEER

Проверка на запечатката на ръба чрез наблюдение на 
проникването на боята
Здравината на запечатката на ръба след променяща се 
механична и термична обработка е изключителна. 92,5 % 
от пробите не показват проникване на боя; 7,5 % 
показват минимално обезцветяване по ръбовете.  
С други думи 100 % от пробите демонстрират никакво 
или слабо обезцветяване на ръбовете – изключително 
добър резултат. Адхезивната фиксация също демонстри
ра устойчивост на натоварване. Не се наблюдават загуби 
на фиксация.

(Източник: проучване, проведено в Женевския университет)

без
обезцветяване 

минимално
обезцветяване 

проникване до 
1,0 mm

проникване до 
0,5 mm 

проникване
> 1,0 mm

[%
]

  без обезцветяване по ръбовете – 92,5 %

 минимално обезцветяване по ръбовете – 7,5 %

 проникване до 0,5 mm дълбочина – 0 %

 проникване до 1,0 mm дълбочина – 0 %

 проникване > 1,0 mm дълбочина – 0 %

µm
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Усмивка  
практически за 
всички случаи.

Било то за удължаване на резец, за покриване на масивно обезцветяване или за затваряне на диастема, корекциите 
може да се извършат бързо и лесно с COMPONEER. Това запълва празнината между времеемката „фрихенд“ и скъпата 
инвазивна фасетна техника. Счупвания, неправилно положение или анатомична патология, разбира се могат също 
елегантно и трайно да се реставрират с помощта на системата за директно композитно фасетиране. Особено при 
екстензивна реконструкция, срещуположните зъби могат ефективно да се разположат симетрично.

Клинични показания

Лечение на кариес 

1.  Екстензивни шиечни и междузъбни 
кариеси, обезцветяване на емайла и леко 
изместване на зъбите

2.  Кариес, който предварително е лекуван и 
хомогенизиран с COMPONEER

Подобряване на стари реставрации

1.  Стари екстензивни и недостатъчни 
реставрации

2.  Възстановена функция с COMPONEER 

Изтъркване, абразия, ерозия

1.  Захапка връх до връх при изтрити и счу-
пени предни зъби със стара реставрация

2.  Функционални и естетични зъби с 
нормално издаване на горната челюст, 
направени с COMPONEER

Счупване на зъб

1.  Загуба на 1/3 от преден зъб поради  
счупване

2.  Опростено оформяне и изграждане с 
COMPONEER
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Естетични/козметични показания

Козметична корекция 

1.  Вродено неподлежащо на избелване жъл-
то потъмняване и малко по-къси зъби

2. Изсветлени зъби с COMPONEER

Неправилно разположение 

1. Екстензивно неправилно разположение  
 със скупчване

2.  Корекция по оста и преразположение с 
COMPONEER

Удължаване на резци 

1.  Леко скъсен край на резеца с умерено 
изместване

2.  Пропорциите на зъба са реконструирани 
и подравнени с помощта на COMPONEER

Обезцветяване 

1.  Екстензивно обезцветяване на емайла и 
дентина, шиечни лезии

2.  Възстановена функция и естетика с 
помощта на COMPONEER 

Анатомична деформация 

1.  Неравно оформени зъби, конични зъби, 
диастема и изместване

2.  Подравняване на зъбите, също и по  
устната, с помощта на COMPONEER

Диастема

1. Диастема и твърде дълги предни зъби

2.  Затваряне на празнината и преподреж-
дане с помощта на COMPONEER
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Толкова лесно, че 
те кара да  

се усмихваш.
Предимства за пациенти и  
зъболекари

Било то за отделен зъб или за цялостна реконструк
ция, COMPONEER е лесен и безопасен за употреба 
материал, покриващ широк спектър от показания. 
Пациентите печелят от постоянната директна рестав
рация, а зъболекарите имат нови ефективни опции за 
лечение. 

Анализ на клинични случаи

1.  Стари композитни фасети 
с недостатъчни ръбове

1.  С пукнатини в емайла,

деминерализация и старо

лечение с композит

2.  Премахване на стар компо-
зит и ецване на зъбите

2.  Минимално инвазивна  
препарация 

3.  Зъби, подравнени с 
 COMPONEER към контурите 
на горна и долна устна

3.  Оптимална яркост въпреки 
маркираната повърхностна 
структура

4.  Индивид. характеристики 
въпреки контралатерална-
та симетрия на COMPONEER

4.  Оптимална странична 
адаптация при най-малка 
дебелина на слоя
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Свойства при клинично използване

COMPONEER е цялостна, отлично подготвена система. Разра
ботени и специално пригодени са всички допълнителни 
инструменти, за да се гарантира лесна и безопасна работа.

3.  Идеално съответства-
щият COMPONEER се 
избира чрез синкавите 
прозрачни шаблони за 
контури.

4.  Адхезивната техника 
с кофердам улеснява 
работата.

8.  Последна проверка за 
идеални ръбове преди 
свалянето на коферда-
ма.

7.  Композитът се нанася 
върху зъба с помощ-
та на моделиращия 
инструмент MBC. 
Инстр. за поставяне се 
използва за гладко нана-
сяне на COMPONEER до 
финалната му позиция.

6.  Внимателно шлифо-
ване на COMPONEER за 
точно прилягане.

9.  Ситуацията след две 
седмици.

1.  Изходно положение:  
обезцветени зъби, 
екстензивен кариес, из-
местване, неправилно 
подравняване по оста.

2.  Изберете емайл и 
оттенък на дентина с 
шаблона за оттенъци 
преди изолиране, най-
добре на лампа с дневна 
светлина.

5.  Преди да отворите за-
печатания COMPONEER, 
формата се проверява 
отново след препараци-
ята.
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1308

1310

1305

6001 4222

1301

КОМПЛЕКТИ КЪМ СИСТЕМАТА Накрайници Шприци

COMPONEER PREMIUM System комплект

84 COMPONEER: 

всеки горен комплект: 11, 12, 13, 21, 22, 23 

всеки долен комплект: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 COMPONEER комплект горен S – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен M – универсален емайл

2 COMPONEER комплект горен L – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен XL – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен S – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект горен М – бял матов емайл

2 COMPONEER комплект горен L – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект горен XL – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект долен S – универсален емайл

1 COMPONEER комплект долен M – универсален емайл

1 COMPONEER комплект долен S – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект долен М – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект принадл./материал (вж. 1308 / 1309)

1 COMPONEER комплект принадл./инструменти (вж. 1310) 

1300 1301

COMPONEER BASIC System комплект

36 COMPONEER:

всеки горен комплект: 11, 12, 13, 21, 22, 23

всеки долен комплект: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 COMPONEER комплект горен M – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен L – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен М – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект горен L – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект долен M – универсален емайл

1 COMPONEER комплект долен М – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект принадл./материал (вж. 1308 / 1309)

1 COMPONEER комплект принадл./инструменти (вж. 1310)

1304 1305

COMPONEER INTRO System комплект

24 COMPONEER:

всеки горен комплект: 11, 12, 13, 21, 22, 23

1 COMPONEER комплект горен M – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен L – универсален емайл

1 COMPONEER комплект горен М – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект горен L – бял матов емайл

1 COMPONEER комплект принадл./материал (вж. 1308 / 1309)

1 COMPONEER комплект принадл./инструменти (вж. 1310)

6001 4221 6001 4222

COMPONEER Комплект принадлежности/материали

COMPONEER шаблон, 1 за вс. размери (г-н: S, M, L, XL д-н: S, M)

One Coat Bond (1 × 1,2 ml), Etchant Gel S (1 × 2,5 ml),

SYNERGY D6 дентин A1/B1, A2/B2; 

SYNERGY D6 бял матов емайл, универсален емайл 

(всеки цвят: 10 × 0,25 g накрайници; 1 × 4 g шприца) 

1 Шаблон за оттенък COMPONEER-SYNERGY D6, SYNERGY D6 Flow;

15 Игли за нанасяне с прегъване „Flow“

1308 1309

COMPONEER Компл. принадлежности/инструменти

1 MBC и-т за моделиране; 1 държач и 10 накрайника; 1 и-т за 

поставяне,

2 адаптера на инструмента за поставяне, 10 щампи на и-та; 

черен държач на четки и 1 пакет

четки × 50 бр.; Comprepol Plus чашка и връх, Composhine Plus

чашка и накрайник (по 1 бр. всяко); SwissFlex пробен комплект 

(1 глава, 11 диска)

1310
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COMPONEER КОМПЛЕКТИ И КОНСУМАТИВИ
Емайл

Бял матов
Емайл

Универсален

COMPONEER комплект горен S, 6 фасети: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1311 1316

COMPONEER консуматив горен S, 2 фасети 11 1321 1351

12 1322 1352

13 1323 1353

21 1324 1354

22 1325 1355

23 1326 1356

COMPONEER комплект горен M, 6 фасети: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1312 1317

COMPONEER консуматив горен M, 2 фасети 11 1327 1357

12 1328 1358

13 1329 1359

21 1330 1360

22 1331 1361

23 1332 1362

COMPONEER комплект горен L, 6 фасети: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1313 1318

COMPONEER консуматив горен L, 2 фасети 11 1333 1363

12 1334 1364

13 1335 1365

21 1336 1366

22 1337 1367

23 1338 1368

COMPONEER комплект горен XL, 6 фасети: 11, 12, 13, 21, 22, 23 6001 4010 6001 4012

COMPONEER консуматив горен XL, 2 фасети 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

COMPONEER комплект горен Премолар S, 2 фасети     14/24 6001 4393 6001 4392

COMPONEER комплект горен Премолар L, 2 фасети     14/24 6001 4396 6001 4394

COMPONEER комплект долен S, 6 фасети: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1314 1319

COMPONEER консуматив долен S, 2 фасети 31 1339 1369

32 1340 1370

33 1341 1371

41 1342 1372

42 1343 1373

43 1344 1374

COMPONEER комплект долен M, 6 фасети: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1315 1320

COMPONEER консуматив долен M, 2 фасети 31 1345 1375

32 1346 1376

33 1347 1377

41 1348 1378

42 1349 1379

43 1350 1380
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6001 1105

6001 1107

6001 1110

6001 3844

КОМПОЗИТИ И СВЪРЗВАЩИ АГЕНТИ

One Coat Bond, 1,2 ml 7879

Etchant Gel S, 2,5 ml 7373

SYNERGY D6

Накрайници
(всеки накрайник 

съдържа 0,25 g; 10 

накрайника/пакет)

Спринцовки
(всяка спринцовка 

съдържа 4,0 g;  

1 спринцовка/пакет)

Бял непрозрачен 6001 3813 6001 3814

Дентин бляскаво бяло 8375 8365

Дентин A1/B1 8376 8366

Дентин A2/B2 8377 8367

Дентин A3/D3 8378 8368

Дентин A3.5/B3 8379 8369

Дентин C2/C3 8380 8370

Дентин A4/C4 8383 8384

Емайл матово бяло 8382 8372

Емайл универсален 8381 8371

Connect Бял опалесцент 6001 4029 –

Connect Универсал 6001 4030 –

Диспенсер за композитни накрайници, 1 бр. 6671

Шаблон за оттенък SYNERGY D6, 1 бр. 8410

Шаблон за оттенък  COMPONEER™-SYNERGY D6 BL/O, 1 бр. 6001 3812

SYNERGY D6 FLOW  (1 шприца/пакет, 2,3 g всяка)

A1/B1 7651

A2/B2 7652

A3/D3 7653

A3.5/B3 7654

A4/C4 7655

Блестящо бяло 7656

Емайл универсален 7657

SYNERGY D6 FLOW игли, 1 пакет/20 бр. 8469

ИНСТРУМЕНТИ/АКСЕСОАРИ

MBC инструмент за моделиране, 1 бр. 6001 1110

Държач, 1 бр. 6001 1105

Капачета на държача, 40 бр. 6001 1106

Инструмент за поставяне, 1 бр. 6001 1107

Адаптери, 5 бр. 6001 1108

Щампи, 50 бр. 6001 1109

Държач на четки, черен, 1 бр. 6001 1111

Четки, 1 пакет: 500 бр. 6001 1112

COMPONEER шаблон, 7 разм., по 1 на разм. горен малък 7000

горен среден 7001

горен голям 7002

 горен екстра голям 6001 4011

горен премолар 6001 4401

долен малък 7003

долен среден 7004

Comprepol Plus, чашка, 2311RA, 5 бр. 230 295AA

Composhine Plus, чашка, 2411RA, 5 бр. 230 303AA

Comprepol Plus, връх, 2303RA, 5 бр. 230 293AA

Composhine Plus, връх, 2403RA, 5 бр. 230 301AA

SwissFlex набор 250 095AA

Сет борери за система COMPONEER селектиран от Д-р М. Безек 6001 3844
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Всичко,  
което е нужно за 
успешен старт.

DVD и CD
Брошура за пациента
Плакат 

COMPONEER  
рекламни материали

Всичко, от което се нуждаете, за да работите с COMPONEER, 
се съдържа в компактния COMPONEER System комплект 

Комплект COMPONEER 
Усмивка с незабавна поръчка

Шаблон за контур
One Coat Bond
SYNERGY D6 (накрайници или шприци) в от-
тенък дентин A1/B1 и дентин A2/B2, а също и
М/Б емайл и универсален емайл
SYNERGY D6 FLOW с игли за нанасяне
Различни полирни принадлежности
Аксесоари
COMPONEER – държач
COMPONEER – инструмент за поставяне 
MBC инструмент за моделиране

COMPONEER –
директни композитни фасети
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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

Нека пациентите се усмихват. 

С COMPONEER на Coltène/Whaledent. 
Ако желаете допълнителна ИНФОРМАЦИЯ или искате да направите 
поръчка, нашият екип по продажбите винаги е на ваше разположение.  

Просто ни посетете на адрес: www.componeer.info

Д-р Марио Безек
„Новата система на фасетиране с COMPONEER за реставриране на предни 
зъби разширява възможностите за лечение, като комбинира предимствата на 
минимално инвазивната композитна реставрация и технологията на лабораторно 
изработените фасети. Усъвършенстваната система предлага на пациенти и 
зъболекари нови икономически перспективи, и всичко това с едно единствено 
посещение.“

© 2014 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com


