
UNIWERSALNY NANOKOMPOZYT

piękno jest proste



SYNERGY D6 to impoNującY  
i SupERNowoczESNY  
matERiał wYpEłNiającY 

bez klejenia się �
dobra możliwość modelowania �
duża wytrzymałość na lampę zabiegową �
mała kurczliwość �
możliwość szybkiego, nadzwyczajnego polerowania �

 
Wypełniony nano cząsteczkami uniwersalny kompozyt  
SYNERGY D6 znacznie ułatwia leczenie z użyciem materia-
łów wypełniających. Asortyment SYNERGY D6 obejmuje 
tylko 6 odcieni do zębiny, 2 odcienie do szkliwa i 1 odcień 
wybielający. Dzięki właściwościom doskonałego optycz-
nego dopasowywania się kompozytu system można sto-
sować do szerokiego wachlarza odcieni. Dwa przezierne 
odcienie do szkliwa są idealne jako zamienniki szkliwa w 
technice dwuwarstwowej i do optymalizacji naturalnej es-
tetyki.

SYNERGY®D6  
ŁATWY I ESTETYCZNY

dr med. dent. Mario J. Besek
Swiss Dental Center, Zurych, Szwajcaria 
 
W odróżnieniu od dostępnych na rynku „kompo-
zytów estetycznych”, SYNERGY D6 jest uprosz-
czonym systemem do normalnego zastosowa-
nia, wymagającym mniejszych nakładów pracy, 
a jego rezultaty są porównywalne lub lepsze. Do-
stępnych jest sześć odcieni do zębiny, które dopa-
sowują się do odcieni zębów, tak więc  potrzeb-
nych jest mniej odcieni. Sekretem jest tu efekt ka-
meleona ze zrównoważoną nieprzezroczystością 
i ujednoliconą przeziernością, które są stosowane 
do estetycznego odtworzenia odcienia natural-
nego zębów. Dwa odcienie do szkliwa - uniwer-
salny i opalizujący - uzupełniają system i można 
je również nakładać warstwami w miarę potrzeby. 
 
Konsystencję roboczą dobrano optymalnie dla 
użytkownika pod kątem wszystkich wymaganych 
parametrów ważnych podczas modelowania i 
wykańczania. 
 
Podsumowując: SYNERGY D6 jest opłacalnym 
wielofunkcyjnym systemem, pozwalającym z po-
wodzeniem uzyskiwać estetyczne rezultaty dla zę-
bów przednich i tylnych przy wykorzystaniu pro-
stej techniki.
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pRzYkłaD | W większości przypadków wymagany jest 
tylko odcień do zębiny SYNERGYD6 do standardowego 
leczenia o wysokiej jakości, aby uzyskać estetyczną i całko-
wicie nierzucającą się w oczy odbudowę.
 
W miarę potrzeby możliwe jest uzyskanie wysokich war-
tości estetycznych poprzez użycie dwóch kompozytów 
do szkliwa (uniwersalnego i białego opalizującego) oraz 
odcienia wybielającego, aby odbudowa była estetyczna  
i całkowicie realistyczna.

Odcień zęba wg 
Vita™ *

Odcień zęba wg 
Vita™ *

A2 B2

Odcień do zębiny A2/B2 SYNERGY D6 odpowiada natu-
ralnej zębinie o odcieniu między A1 i B2 według kolornika 
Vita. Niesamowite właściwości dopasowywania się odcieni 
są integralną częścią koncepcji odcieni i znacznie ułatwiają 
dobór odcienia odpowiadającego naturalnej zębinie.

KONCEPCjA DWóCh ODCIENI

dr med. dent. Ralph Schönemann 
Augsburg, Niemcy 
 
SYNERGY D6 obiecuje bardzo dużo, ale uzyskany 
rezultat jest jeszcze lepszy. Według mnie materiał 
ten ma idealną konsystencję do modelowania za-
równo gładkich bocznych powierzchni zębów, jak 
również skomplikowanych uwarunkowań anato-
micznych zębów trzonowych. Udane dopasowa-
nie odcieni jest przewidywalne i łatwe do uzyska-
nia. Gama systemu odcieni pokrywa zapotrzebo-
wanie 90% przypadków. Materiał jest łatwy do po-
lerowania i uzyskuje trwały połysk. W naszej prak-
tyce mamy wielu pacjentów bardzo zadowolo-
nych z długoterminowych rezultatów zarówno 
bezpośredniej, jak i pośredniej techniki uzupełnień  
protetycznych z użyciem SYNERGY D6.

* Nie jest to zarejestrowany znak towarowy firmy Coltène/Whaledent



StabilNość wYmiaRów | Równe 
ilości kompozytu były sprasowane na 
taką samą grubość w temperaturze 
37 °C/98 °F przy użyciu kratki. Poniż-
sze zdjęcia zrobiono po 1 minucie.

W temperaturze panującej wewnątrz 
jamy ustnej stabilny pod względem 
wymiarów materiał SYNERGY D6 za-
chował opracowane kształty aż do 
momentu utwardzenia go światłem.

tRwała EStEtYka | SYNERGY D6 jest idealnie dostoso-
wany do codziennych potrzeb – zapewnia doskonałe, es-
tetyczne i opłacalne wypełnienie.

«Badanie “Stabilność wymiarów podczas kształ-
towania materiału kompozytowego” przepro-
wadzone przez Yu-Chih Chianga, Alenę Kne-
zevic i Karl-Heinza Kunzelmanna wykazało, że  
SYNERGY D6 i Miris miały porównywalne wartości mi-
nimalnego odkształcenia. Odkształcenie innych mate-
riałów było do 400% większe niż w przypadku SYNERGY 
D6 i Miris.»

NaDzwYczajNa polERowalNość  | Wypełnienia 
SYNERGY D6 można polerować w minimalnym czasie osią-
gając trwały połysk. Powodem tego jest rozmiar cząsteczek 
i rozkład materiałów wypełniaczy.

ZNAKOMITE  
WŁAśCIWOśCI OBRóBKI

SZYBKO UZYSKANY, TRWAŁY POŁYSK 

Produkt X

SYNERGY D6

Produkt Y

Ukończona odbudowaWstępne polerowanie Polerowanie o wysokim 
połysku
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WYjąTKOWY KOLORNIK SYNERGY D6

Kolornik jest wytworzony z SYNERGY D6. Gwarantuje to dopasowanie dobranego odcienia do odbudowy.

Próbka szkliwa 
 nakładana na zębinę

Wynik: Ustalone połączenie odcieni 
do zębiny i szkliwa

Odcienie Duo do zębiny 
A1/B1, A2/B2, A3/D3,  
A3.5/B3, C2/C3 
Nowość: A4/C4

Odcień  
wybielający

Odcień uniwersalny do szkliwa  
Odcień biały opalizujący do 
szkliwa 

FluoREScENcja | SYNERGY D6 zawiera środek fluore-
scencyjny, emitujący światło widzialne w promieniowaniu 
UV. Dzięki temu uzyskany jest naturalny blask i witalność w 
różnych warunkach oświetleniowych.

oDpoRNość Na ściERaNiE | Trwające 1 rok badanie 
przeprowadzone przez “The Dental Advisor” (Volume 26, 
No. 2 SYNERGY D6) potwierdziło, że 98% użytkowników 
SYNERGY D6 oceniło odporność na ścieranie jako znako-
mitą.

ZNAKOMITE WŁAśCIWOśCI FIZYCZNE

Współczynnik zginania 9000 MPa 
Wytrzymałość na zginanie 127 MPa 
Absorpcja wody 16µg/mm3 
Rozpuszczalność w wodzie 0,9µg/mm3 
Pochłanianie promieniowania RTG 2 mm Al 
Twardość w skali Vickersa 73 kg/mm2 
Skurcz objętościowy 2,1% 
Wytrzymałość na ściskanie 392 MPa 
Minimalna wielkość cząsteczki wypełniacza 20 nm 
średnia wielkość cząsteczki wypełniacza  0,6μm 
Zawartość wypełniacza wagowo 80% 
Zawartość wypełniacza objętościowo 65%  
Gęstość: 2,0 g/cm3

Dane technicznezoptymalizowana odporność  
na ścieranie 

Całkowite zużycie po 1 200 000 cyklach (co odpowiada 
5 latom in vivo) - pomiary wykonane na Uniwersytecie w 
Genewie/Zurychu.

� Antagonista naturalnego szkliwa 

� Odbudowa przy użyciu SYNERGY D6 

� Naturalne szkliwo

SYNERGY D6

Produkt X



ŁATWA ODBUDOWA PRZY UżYCIU TYLKO  
jEDNEGO MATERIAŁU

zębY tYlNE | Nieklejący się, stabilny wymiarowo materiał umożliwia bardzo 
łatwe kształtowanie i odtwarzanie punktów stycznych. Inne cechy SYNERGY D6 
to nadzwyczajna elastyczność i zwilżalność umożliwiające łatwą aplikację.

zębY pRzEDNiE | Znakomite właściwości dopasowywania odcieni materiału 
SYNERGY D6 umożliwiają szybki dobór właściwego odcienia. SYNERGY D6 jest 
idealnym materiałem do uzyskania dobrego, bardzo estetycznego i opłacalnego 
wypełnienia. W celu osiągnięcia optymalnego opracowania oraz trwałego i du-
żego połysku zalecane jest korzystanie z produktów do polerowania DIATECh.

Sytuacja początkowa Ukończona odbudowaOpracowany ubytek

Łatwe modelowanie Polerowanie przy użyciu gumki 
DIATECH

Sytuacja początkowa Opracowany ubytek Ukończona odbudowa



Ukończona odbudowaAplikacja SYNERGY D6 FlowAplikacja SYNERGY D6 Flow

SYNERGY D6 FLOW jest wypełnionym nano cząsteczkami, płynnym materiałem 
opartym na sprawdzonym kompozycie SYNERGY D6. Głównym celem podczas 
rozwoju tego produktu była poprawa widoczności w promieniowaniu RTG oraz 
zminimalizowanie kurczliwości.

SYNERGY®D6 Flow
KONTROLOWANA PŁYNNOść

oDpoRNY matERiał| Płynięcie materiału SYNERGY D6 Flow można bardzo 
łatwo kontrolować dzięki jego odpornej konsystencji i płynności pod ciśnie-
niem. Materiał można nakładać bezpośrednio i precyzyjnie.

DopaSowaNiE oDciENi | SYNERGY D6 FLOW również stosuje koncepcję 
dwóch odcieni. Nadzwyczajne właściwości dopasowywania się odcieni gwa-
rantują dostosowanie odcienia materiału Flow do odcienia naturalnego zęba. 
Łatwy dobór odcienia znacznie ułatwia codzienną pracę.

SYNERGY D6 Flow 
można bez 
żadnego 
problemu łatwo 
nakładać 
i rozprowadzać. 

5 mg materiału SYNERGY D6 Flow i “produktu X” wyciśnięto i po 20 sekundach 
zrobiono zdjęcie w celu porównania właściwości odporności materiału.

Produkt X

SYNERGY D6 Flow 
charakteryzuje się 
znacznie większą 
widocznością  
w promieniowaniu 
RTG.Zdjęcie oryginalne:

Widoczność w promie-
niowaniu RTG badano  
zgodnie z ISO 4049: 
2000.
 
Źródło: Wszystkie 
dane z dokumentacji 
wewnętrznej.

SYNERGY D6 Flow Produkt X



92
38

 P
L 

02
-1

1

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

Poldent Sp. z o.o.
Al. jana Pawła II 80 lok. 6
00-175 Warszawa
Tel. (022) 351 7 650 -655
Fax (022) 351 7 679
poldent@poldent.pl
http://www.poldent.pl

www.coltenewhaledent.com 
© 2011 Coltène/Whaledent AG

iNFoRmacjE Dla zamawiającYch

akcesoria SYNERGY D6 
8410 Kolornik SYNERGY D6 

6671 Dozownik kompozytu

one coat 7.0 to samowytrawiający, światłoutwardzal-
ny, jednoskładnikowy materiał wiążący 7. generacji 
optymalnie uzupełniający SYNERGY D6.

7047 zestaw wprowadzający one coat 7.0 
Zawartość: 1 butelka (5 ml)
One Coat 7.0 
mikroszczoteczka czarna, 50 szczoteczek 
Tacka do mieszania, 1 tacka 
Pokrywka tacki do mieszania, 1 pokrywka

7049 zestaw uzupełniający one coat 7.0 
Zawartość: 1 butelka (5 ml)
One Coat 7.0

kapsułki uzupełniające SYNERGY D6
Zawartość: 1 opakowanie (10 kapsułek x 0,25 g/0,125 ml) 

8375 odcień wybielający do zębiny (WB)  

8376 odcień do zębiny A1/B1  

8377 odcień do zębiny A2/B2  

8378 odcień do zębiny A3/D3  

8379 odcień do zębiny A3.5/B3  

8380odcień do zębiny C2/C3  

8383 odcień do zębiny A4/C4  

8381 odcień uniwersalny do szkliwa 

8382 odcień biały opalizujący do szkliwa (WO) 

8362 zestaw wprowadzający strzykawki SYNERGY D6 
Zawartość: 8 strzykawek (4 g/2 ml) + akcesoria
Odcienie do zębiny SYNERGY D6:  
White Bleach (wybielający), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3 
Odcienie do szkliwa SYNERGY D6: Universal (uniwersalny), White Opalescent (biały opalizujący)  
Kolornik SYNERGY D6

8363 zestaw wprowadzający kapsułki SYNERGY D6
Zawartość: 80 kapsułek (po 0,25g/0,125ml) + akcesoria 
Odcienie do zębiny SYNERGY D6:  
White Bleach (wybielający), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3  
Odcienie do szkliwa SYNERGY D6: Universal (uniwersalny), White Opalescent (biały opalizujący)  
Kolornik SYNERGY D6 

Strzykawki uzupełniające SYNERGY D6
Zawartość: 1 strzykawka (4 g/2 ml) 

8365 odcień wybielający do zębiny (WB)  

8366 odcień do zębiny A1/B1  

8367 odcień do zębiny A2/B2  

8368 odcień do zębiny A3/D3  

8369 odcień do zębiny A3.5/B3  

8370 odcień do zębiny C2/C3  

8384 odcień do zębiny A4/C4  

8371 odcień uniwersalny do szkliwa 

8372 odcień biały opalizujący do szkliwa (WO) 

SYNERGY D6 Flow 
7650 zestaw wprowadzający SYNERGY D6 Flow 
Zawartość: 4 strzykawki (2,3 g/1,25 ml)
SYNERGY D6 Flow 
A2/B2, A3/D3, WB, Enamel Universal  
(odcień uniwersalny do szkliwa) 
Igły aplikacyjne, 32 igły

SYNERGY D6 Flow
7660 zestaw SYNERGY D6 Flow
Zawartość: 4 strzykawki (2,3 g/1,25 ml)
SYNERGY D6 Flow 
A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3 
Igły aplikacyjne zakrzywione, 32 igły

SYNERGY D6 Flow uzupełnienie 
Zawartość: 1 strzykawka (2,3 g/1,25ml) 

7656 odcień wybielający do zębiny (WB) 

7651 odcień do zębiny A1/B1 

7652 odcień do zębiny A2/B2 

7654 odcień do zębiny A3.5/B3 

7653 odcień do zębiny A3/D3 

7655 odcień do zębiny A4/C4 

7657 odcień uniwersalny do szkliwa 

8469 Igły aplikacyjne zakrzywione, 20 igieł  

8454 SYNERGY Flow Super White, 1 × 2,g


