
UNIVERSEEL NANOCOMPOSIET

de eenvoud van het mooie 



SYNERGY D6 iS EEN iNDRukwEkkEND EN ultRa-
moDERN vulmatERiaal  

plakt niet �
goed vorm te geven �
goed bestand tegen licht van de operatielamp �
lage krimp �
snel en goed polijstbaar �

 
Het universele, nanogevulde SYNERGY D6-composiet 
maakt vulbehandelingen eenvoudig. Het SYNERGY D6- 
assortiment omvat maar 6 dentinekleuren, 2 glazuur-
kleuren en 1 bleachkleur. Door de uitstekende optische 
menging van het composiet voldoet het systeem voor het 
samenstellen van vele verschillende kleurtinten. De twee 
translucente glazuurkleuren zijn in tweelaagstechniek  
ideale vervangers van tandglazuur en zorgen voor een 
nog natuurlijkere esthetiek.

SYNERGY®D6  
EENVOUDIG EN ESTHETISCH

Dr. med. dent. Mario J. Besek
Swiss Dental Center, Zürich, Zwitserland

In tegenstelling tot andere in de handel verkrijg-
bare ‘esthetische composieten’ berust SYNERGY D6 
op een eenvoudiger toe te passen systeem, maar 
geeft vergelijkbare of zelfs betere resultaten. Het 
materiaal is verkrijgbaar in zes dentinekleuren. 
Deze kunnen ook worden gemengd, waardoor 
minder afzonderlijke kleuren nodig zijn. Het ge-
heim is het kameleoneffect, gecombineerd met een 
uitgebalanceerde opaciteit en homogene translu-
centie. Zo kunnen de kleurtinten van natuurlijke 
elementen op een esthetische manier worden gere-
produceerd. Het systeem wordt gecompleteerd met 
twee glazuurkleuren – Universal en Opalescent – 
die ook in lagen kunnen worden aangebracht. 
 
De verwerkbaarheid van het materiaal is op-
timaal afgestemd op de behoeften van de ge-
bruiker tijdens het vormgeven en afwerken. 
 
Kortom, SYNERGY D6 is een handig, veelvuldig in-
zetbaar systeem dat met eenvoudige technieken es-
thetische resultaten oplevert, zowel bij anterior- als 
posteriorrestauraties.
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vooRbEElD | In de meeste gevallen is alleen SYNERGYD6-
dentinemateriaal nodig om bij standaard vulbehandel- 
ingen esthetische en volledig onopvallende restauraties 
van hoge kwaliteit te kunnen maken.
 
Voor een esthetisch nog hoogwaardigere en volledig le-
vensechte restauratie kunnen eventueel karakteriserin-
gen worden toegevoegd door middel van de twee gla-
zuurcomposieten (Universal en White Opalescent) en de  
bleachkleur. 

Vita™ *-tand Vita™ *-tand

A2 B2

SYNERGY D6 dentine A2/B2 correspondeert met natuurlijk 
dentine in een kleurtint tussen de Vita-kleuren A2 en B2. 
Het kleurconcept berust mede op zeer goede optische 
menging, waardoor het kiezen van kleuren die passen bij 
het natuurlijke dentine veel eenvoudiger wordt. 

CONCEPT MET TWEE kLEURTINTEN

Dr. med. dent. Ralph Schönemann 
Augsburg, Duitsland

SYNERGY D6 belooft veel, maar presteert nog veel 
meer. Voor mij heeft dit materiaal de ideale consis-
tentie, zowel voor het vormgeven van de vlakke la-
terale oppervlakken als voor de complexe morfolo-
gie van een kenmerkende molaar. Het samenstel-
len van een goed passende kleur gaat snel en valt 
goed in te schatten. Het kleursysteem is geschikt 
voor 90% van alle gevallen. Het materiaal is ge-
makkelijk polijstbaar en krijgt een blijvende glans. 
Veel van de patiënten in onze praktijk zijn heel te-
vreden met de langetermijnresultaten van de bij 
hun toegepaste directe en indirecte restauratie van  
SYNERGY D6.

* Geen geregistreerd handelsmerk van Coltène/Whaledent



voRmStabilitEit | Gelijke hoeveel-
heden composiet werden met behulp 
van een rooster tot dezelfde dikte  
samengeperst bij een temperatuur 
van 37°C. Na 1 minuut werden de vol-
gende foto’s genomen.

Op de gebruikelijke intraorale tem-
peratuur behield het vormstabiele  
SYNERGY D6 de geprepareerde con-
touren tot het materiaal met licht 
werd uitgehard.

blijvEND ESthEtiSch | SYNERGY D6 is ideaal voor da-
gelijkse toepassingen – voor een uitstekende, esthetische 
en kostenefficiënte vulling.

“Uit het onderzoek ‘Vormstabiliteit tijdens het vorm-
geven van composietmateriaal’ van Yu-Chih Chiang, 
Alena Knezevic en Karl-Heinz Kunzelmann bleek dat  
SYNERGY D6 en Miris een vergelijkbare, minimale ver-
vorming vertoonden. De vervorming van andere ma-
terialen was soms wel 400% sterker dan bij SYNERGY 
D6 en Miris.”

uitStEkEND polijStbaaR | SYNERGY D6-vullingen krij-
gen in een mum van tijd een blijvende polijstglans. Dit is 
toe te schrijven aan de deeltjesgrootte en de verdeling van 
de vulstoffen.

UITSTEkENDE  
HANTEERBAARHEID

SNELLE EN BLIjVENDE GLANS 

Product X

SYNERGY D6

Product Y

Afgeronde restauratieVoorpolijsten Hoogglanspolijsten
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UNIEkE SYNERGY D6 kLEURSLEUTEL

De kleursleutel is gemaakt met SYNERGY D6. Hierdoor is gewaarborgd dat de gekozen kleurtint en de restauratie over-
eenstemmen. 

Het glazuur wordt  
over het dentine  
aangebracht

Resultaat: gedefinieerde kleur-
combinatie dentine en glazuur

Dentin Duo Shades  
A1/B1, A2/B2, A3/D3,  
A3.5/B3, C2/C3 
Nieuw: A4/C4

White  
Bleach

Enamel Universal  
Enamel White Opalescent 

FluoREScENtiE | SYNERGY D6 bevat een fluorescerende 
stof, die zichtbaar licht uitstraalt als hij aan UV-licht wordt 
blootgesteld. Daardoor krijgt de restauratie een natuurlijke 
helderheid en vitaliteit bij verschillende lichtverhoudingen.

abRaSiEbEStENDiGhEiD | Uit een 1 jaar durend onder-
zoek door ‘The Dental Advisor’ (Volume 26, No. 2 SYNERGY 
D6) bleek dat 98% van de gebruikers van SYNERGY D6 de 
abrasiebestendigheid als uitstekend beoordeelden.

UITSTEkENDE fYSIEkE EIGENSCHAPPEN

Buigmodulus 9000 MPa 
Buigsterkte 127 MPa 
Waterabsorptie 16 µg/mm3 
Wateroplosbaarheid 0,9 µg/mm3 
Opaciteit 2 mm Al 
Vickershardheid 73 kg/mm2 
Volumekrimp 2,1% 
Compressiesterkte 392 MPa 
Minimale deeltjesgrootte vulstoffen 20 nm 
Gemiddelde deeltjesgrootte vulstoffen  0,6 μm 
Gewichtspercentage vulstoffen 80% 
Volumepercentage vulstoffen 65%  
Dichtheid 2,0 g/cm3

technische gegevensoptimaal bestand tegen abrasie 

Totale slijtage na 1.200.000 cycli (vergelijkbaar met 5 jaar in 
vivo), gemeten door de Universiteit van Genève/Zürich

� Antagonist, natuurlijk glazuur 

� SYNERGY D6-restauratie 

� Natuurlijk glazuur

SYNERGY D6

Product X



EENVOUDIGE VULBEHANDELING MET ééN MATERIAAL

poStERioRElEmENt | Door het niet-klevende, vormstabiele materiaal zijn 
de vulling en de contactpunten gemakkelijk te vormen. Doordat SYNERGY D6 
bovendien heel flexibel en goed te bevochtigen is, laat het zich gemakkelijk 
appliceren.

aNtERioRElEmENt | Door de uitstekende optische kleurmenging van  
SYNERGY D6 is een snelle kleurkeuze mogelijk. SYNERGY D6 is ideaal voor het 
maken van een goede, zeer esthetische en kostenefficiënte vulling. Voor opti-
male afwerking en een blijvend sterke glans wordt aangeraden om polijstmid-
delen uit de DIATECH-reeks te gebruiken.

Beginsituatie Afgeronde restauratieGeprepareerde caviteit

Eenvoudige vormgeving Polijsten met een DIATECH-polijst- 
instrument

Beginsituatie Geprepareerde caviteit Afgeronde restauratie



Afgeronde restauratieAppliceren van SYNERGY D6 FlowAppliceren van SYNERGY D6 Flow

SYNERGY D6 fLOW is een nanogevuld vloeibaar materiaal op basis van het 
beproefde SYNERGY D6-composiet. Tijdens de ontwikkeling is gestreefd naar 
verbetering van de opaciteit en beperking van de krimp.

SYNERGY®D6 Flow
CONTROLEERBARE VLOEIBAARHEID

NiEt-uitzakkEND | Het vloeigedrag van SYNERGY D6 flow kan heel ge- 
makkelijk onder controle worden gehouden doordat het niet uitzakt en de 
vloeibaarheid onder druk beheersbaar is. De vloeibaarheid kan zo direct en 
nauwkeurig worden toegepast.

klEuRbEpaliNG | Ook SYNERGY D6 fLOW werkt met het concept met twee 
kleurtinten. Door de uitstekende kleurmenging is het flow-materiaal goed aan 
te passen aan de natuurlijke gebitselementkleur. De gemakkelijke kleurkeuze 
vergemakkelijkt de praktijkwerkzaamheden.

SYNERGY D6 Flow 
kan gemakkelijk 
en zonder 
problemen 
worden 
geappliceerd 
en verdeeld.

5 mg SYNERGY D6 flow en ‘product X’ werden uitgeperst en na 20 seconden 
gefotografeerd om de uitzakking te vergelijken.

Product X

SYNERGY D6 Flow 
heeft een veel 
grotere opaciteit.

Originele afbeelding:
De opaciteit is getest 
conform  
ISO 4049: 2000.
 
Bron: alle gegevens zijn 
afkomstig uit interne 
documentatie.

SYNERGY D6 Flow Product X
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Coltène/Whaledent Inc. 
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Tel. +1 330 916 8800 
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bEStElovERzicht

SYNERGY D6 accessoires 
8410 SYNERGY D6 kleursleutel 

6671 Composite dispenser

one coat 7.0 is een zelfetsend, lichtuithardend, één-
componentadhesief van de zevende generatie en is 
een optimale aanvulling op SYNERGY D6.

7047 one coat 7.0 intro kit 
inhoud: 1 fles (5 ml)
One Coat 7.0 
Microbrush, zwart, 50 brushes 
Mengblok, 1 mengblok 
Deksel voor mengblok, 1 deksel

7049 one coat 7.0 Refill 
inhoud: 1 fles (5 ml)
One Coat 7.0

SYNERGY D6 Refills tips
inhoud: 1 verpakking (10 tips x 0,25 g/0,125 ml) 

8375 Dentin White Bleach (WB)  

8376 Dentin A1/B1  

8377 Dentin A2/B2  

8378 Dentin A3/D3  

8379 Dentin A3.5/B3  

8380 Dentin C2/C3  

8383 Dentin A4/C4  

8381 Enamel Universal  

8382 Enamel White Opalescent (WO) 

8362 SYNERGY D6 intro kit spuiten 
inhoud: 8 spuiten (4 g/2 ml) + accessoires
SYNERGY D6 dentinetinten:  
White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3 
SYNERGY D6 glazuurtinten: Universal, White Opalescent  
SYNERGY D6 kleursleutel

8363 SYNERGY D6 intro kit tips
inhoud: 80 tips (0,25 g/0,125 ml p.st.) + accessoires 
SYNERGY D6 dentinekleuren:  
White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3  
SYNERGY D6 glazuurkleuren: Universal, White Opalescent  
SYNERGY D6 kleursleutel 

SYNERGY D6 Refills spuiten
inhoud: 1 spuit (4 g/2 ml) 

8365 Dentin White Bleach (WB)  

8366 Dentin A1/B1  

8367 Dentin A2/B2  

8368 Dentin A3/D3  

8369 Dentin A3.5/B3  

8370 Dentin C2/C3  

8384 Dentin A4/C4  

8371 Enamel Universal  

8372 Enamel White Opalescent (WO) 

SYNERGY D6 Flow 
7650 SYNERGY D6 Flow intro kit 
inhoud: 4 spuiten (2,3 g/1,25 ml))
SYNERGY D6 flow 
A2/B2, A3/D3, WB, Enamel Universal 
applicatienaalden, 32 naalden

SYNERGY D6 Flow
7660 SYNERGY D6 Flow kit
inhoud: 4 spuiten (2,3 g/1,25 ml)
SYNERGY D6 flow 
A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3 
applicatienaalden, gebogen, 32 naalden

SYNERGY D6 Flow Refills 
inhoud: 1 refill (2,3 g/1,25 ml) 

7656 Dentin White Bleach (WB) 

7651 Dentin A1/B1 

7652 Dentin A2/B2 

7654 Dentin A3.5/B3  

7653 Dentin A3/D3  

7655 Dentin A4/C4  

7657 Enamel Universal  

8469 applicatienaalden, gebogen, 20 naalden 

8454 SYNERGY flow Super White, 1 × 2,3g


