
Compozit universal

Frumuseţea simplificată



SYNERGY D6 EStE uN matERial DE obtuRaRE DE 
ultimă GENERaţiE, cE pREziNtă caRactERiStici 
impRESioNaNtE  

nelipicios �
bună sculptabilitate �
rezistenţă sporită la lumina lămpii operatorii �
contracţie redusă �
lustruire rapidă, excelentă �

 
Compozitul universal din nanoparticule sYnerGY D6 sim-
plifică în mod considerabil tratamentul de obturare. Gama 
sYnerGY D6 cuprinde doar 6 nuanţe de dentină, 2 nuanţe 
de smalţ şi o nuanţă bleach. proprietăţile optice excelente 
de auto-mixare ale compozitului asigură faptul că sistemul 
poate furniza o gamă amplă de nuanţe. Două nuanţe de 
smalţ transparente sunt ideale ca şi substitute de smalţ în 
tehnica de aplicare a două straturi succesive şi pentru opti-
mizarea aspectului estetic natural.

SYNERGY®D6  
simplu şi estetiC

Dr. med. dent. Mario J. Besek
Swiss Dental Center, Zürich, Elveţia 
 
Spre deosebire de „materialele compozitele este-
tice” disponibile comercial, SYNERGY D6 este un 
sistem simplificat pentru utilizarea de rutină, care 
necesită mai puţin efort, însă produce rezultate 
comparabile sau mai bune. Sunt disponibile şase 
nuanţe de dentină, care se combină astfel încât 
sunt necesare mai puţine nuanţe individuale. Se-
cretul constă în efectul cameleon cu o opacitate 
echilibrată şi transparenţă omogenizată, care 
sunt utilizate pentru reproducerea estetică a nu-
anţei dintelui natural. Două nuanţe de smalţ,  uni-
versal şi opalescent, completează sistemul şi pot fi 
aplicate de asemenea, în straturi succesive, după 
cum este necesar. 
 
Consistenţa de lucru a fost selectată la un nivel 
optim pentru utilizator, conform tuturor parame-
trilor necesari, importanţi în timpul sculptării şi fi-
nisării.  
 
Pentru a rezuma, SYNERGY D6 este un sistem via-
bil, universal, care produce cu succes rezultate es-
tetice în regiunea anterioară şi posterioară utili-
zând o tehnică simplă.
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ExEmplu | În majoritatea cazurilor, este necesară numai 
dentina sYnerGY D6 pentru un tratament de obturare la 
standarde ridicate, în scopul obţinerii de obturații estetice 
şi absolut discrete.
 
Dacă este necesar, poate fi adăugată şi o individualizare ex-
trem de estetică prin utilizarea celor două nuanţe de smalţ 
(universal şi alb opalescent) şi nuanţa de bleach pentru a 
obţine obturații cu un aspect estetic şi complet natural.

dinte vita™* dinte vita™*

A2 B2

Dentina a2/B2 sYnerGY D6 corespunde dentinei naturale 
cu o gamă de nuanţe situată între nuanţele vita a2 şi B2. 
proprietăţile uimitoare de auto-mixare reprezintă o parte 
integrantă din conceptul de nuanţe şi simplifică selectarea 
nuanţei care corespunde dentinei naturale.

ConCeptul Bazat pe Două nuanţe

Dr. med. dent. Ralph Schönemann 
Augsburg, Germania 
 
SYNERGY D6 promite o mulţime de lucruri şi oferă 
mult mai mult. În opinia mea, acest material are 
consistenţa ideală pentru sculptarea atât a supra-
feţei netede a dinţilor laterali, cât şi morfologia 
complexă a unui molar. O adaptare reuşită a nu-
anţei este previzibilă şi uşor de reprodus. Gama de 
nuanţe a sistemului acoperă 90 % din cazuri. Ma-
terialul este foarte uşor de lustruit şi atinge un lu-
ciu de durată. Avem mulţi pacienţi ai cabinetului 
nostru care sunt extrem de satisfăcuţi de rezulta-
tele pe termen lung, atât în tehnica de restaurare 
directă, cât şi indirectă, utilizând compozitul SY-
NERGY D6.

* nu este marcă inregistrată Coltène/Whaledent.



StabilitatE DimENSioNală | Can-
tităţi egale de compozit au fost presa-
te  la aceeaşi grosime la o temperatură 
de 37°C/98°F, utilizând o grilă. urmă-
toarele fotografii au fost realizate după 
1 minut.

la temperatura intra-orală, compozi-
tul sYnerGY D6, stabil din punct de 
vedere dimensional, a reţinut conturu-
rile preparate până când a fost uşor 
polimerizat.

aSpEct EStEtic DE DuRată | sYnerGY D6 este perfect 
adaptat la cerinţele cotidiene, asigurând o obturație exce-
lentă, estetică şi economică.

«Studiul „Stabilitatea dimensională în timpul conturării materialului com-
pozit” de Yu-Chih Chiang, Alena Knezevic şi Karl-Heinz Kunzelmann a de-
mostrat faptul că SYNERGY D6 şi Miris au prezentat valori de deformare 
comparabile, minime. Fluxul de deformare al altor materiale era cu până 
la de 400 % de ori mai mare decât cel al SYNERGY D6 şi Miris.»

pRopRiEtăţi ExcElENtE DE luStRuiRE | obturaţiile 
realizate cu sYnerGY D6 pot fi lustruite pentru a obţine un 
luciu durabil într-un interval minim de timp. acest fapt este 
datorat dimensiunii particulelor şi distribuției materialelor 
de umplere.

proprietăţi exCelente De manevrare

luCiu rapiD şi DuraBil 

Produsul X

SYNERGY D6

Produsul Y

Obturație finisatăPrelustruire Lustruire superioară
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Cheia De Culori uniCă e SYNERGY D6

Cheia de culori este realizată din sYnerGY D6. acest aspect garantează faptul că nuanţa aleasă şi restaurarea protetică se 
potrivesc.

Smalţul este plasat  
deasupra dentinei.

Rezultatul: Combinaţie  
individualizată de nuanţe  
între dentină şi smalţ

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

White  
Bleach

Smalț Universal  
Smalț White Opalescent 

FluoREScENţa | sYnerGY D6 include un agent fluores-
cent care emite lumină vizibilă atunci când este expus la 
lumina ultravioletă. acest aspect produce o strălucire şi o 
vitalitate naturală în cele mai diferite condiţii de iluminare.

REziStENţa la abRaziuNE | un studiu de un an efec-
tuat de către publicaţia “the Dental advisor” (volumul 26, 
nr. 2 sYnerGY D6) a verificat faptul că 98% dintre utilizato-
rii sYnerGY D6 au evaluat rezistenţa la abraziune ca fiind 
excelentă. 

proprietăţi FiziCe exCelente

modul de flexiune  9000 mpa 
rezistenţa la încovoiere  127 mpa 
absorbţia apei  16µg/mm3 
solubilitatea în apă 0.9µg/mm3 
radioopacitate 2 mm al 
Duritatea vickers 73 kg/mm2 
Contracţia volumetrică 2.1% 
rezistenţa la compresie 392 mpa 
Dimensiunea minimă a particulelor 20 nm 
Dimensiunea medie a particulelor  0.6μm 
Conţinutul de particule din punct de  
vedere al greutăţii 80% 
Conţinutul de particule din punct de  
vedere al volumului 65%  
Densitate 2.0 g/cm3

Date tehnice Rezistenţa la abraziune  
optimizată 

Uzura totală după 1.200.000 de cicluri (echivalent cu 5 ani in 
vivo), măsurătoare efectutată în cadrul Universităţii din Geneva 
/ Zürich

� smalțul natural al antagonistului 

� restaurarea protetică din sYnerGY D6 

� smalţ natural

SYNERGY D6

Produsul X



tratament De oBturare FaCil utilizânD  
un sinGur material

DiNtE poStERioR | materialul nelipicios, stabil din punct de vedere dimensi-
onal permite o conturare foarte facilă şi crearea punctelor de contact. Caracte-
risticile suplimentare ale sYnerGY D6 sunt excelenta sa flexibilitate şi proprietăți 
hidrofile, aspecte care asigură o aplicare facilă.

DiNtE aNtERioR | proprietăţile excelente de auto-mixare ale materialului sY-
nerGY D6 permit  alegerea rapidă a nuanţelor. sYnerGY D6 este ideal pentru 
realizarea unei obturaţii excelente, extrem de estetice şi eficiente din punct de 
vedere al costurilor. Gama de gume pentru lustruit DiateCh este recomandată 
pentru o preparaţie optimă şi un luciu superior, durabil.

Status iniţial Obturație finală Cavitatea preparată

Sculptarea facilă Lustruirea cu guma pentru lustruit 
DIATECH

Status iniţial Cavitatea preparată Obturație finalizată



Obturatie finalizatăAplicarea de SYNERGY D6 FlowAplicarea de SYNERGY D6 Flow

sYnerGY®D6 FloW este un material compozit fluid din nanoparticule, bazat pe 
compozitul sYnerGY D6, care şi-a dovedit calităţile. obiectivul central în timpul 
dezvoltării a fost acela de a îmbunătăţi radioopacitatea şi de a minimiza con-
tracţia.

SYNERGY®D6 FloW
FluiDitate Controlată

StabilitatE | Comportamentul de curgere al sYnerGY D6 Flow este foarte 
uşor controlat datorită consistenţei sale stabile şi fluidităţii sale sub presiune.  
materialul poate fi aplicat direct şi precis.

alEGEREa NuaNţEi | şi materialul sYnerGY D6 FloW  încorporează concep-
tul „duo shade”. proprietăţile  excelente de auto-mixare asigură faptul că mate-
rialul corespunde ca nuanţă cu dintele natural. alegerea simplă a nuanţei facili-
tează considerabil activitatea de rutină din cadrul cabinetului stomatologic.

SYNERGY D6 Flow 
este uşor de 
aplicat şi este 
distribuit fără 
probleme.

5 mg de sYnerGY D6 Flow şi din „produsul x” au fost supuse unei forţe de com-
presiune  şi fotografiate după 20 de secunde pentru a compara stabilitatea.

Produsul X

SYNERGY D6 Flow 
are o radioopacita-
te mult mai mare.

Imaginea originală:
Radioopacitatea a fost 
testată în conformitate 
cu standardul ISO 4049: 
2000.
 
Sursă: Toate datele 
provin din documentare 
internă.

SYNERGY D6 Flow Produsul X
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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

www.coltenewhaledent.com 
© 2010 Coltène/Whaledent aG

FoRmulaRE pENtRu comaNDă

accesorii  SYNERGY D6  
8410 Cheia de culori SYNERGY D6  
6671 Dispenser pentru compozit

one coat 7.0  este un sistem adeziv de generația a 
Vii-a, autogravant, fotopolimerizabil, monocompo-
nent, care se combină optim cu materialul compozit 
SYNERGY D6.

7047 one coat 7.0 intro Kit 
Conţinut: 1 sticluţă (5 ml))
one Coat 7.0 
microbrush, negru, 50 perii 
recipient pentru malaxare, 1 recipient 
Capac pentru recipientul de malaxare, 1 capac

7049 one coat 7.0 Refill 
Conţinut: 1 sticluţă (5 ml)
one Coat 7.0

SYNERGY D6 Refill-uri tips-uri 
Conţinut: 1 pachet (10 tips-uri x 0.25 g/0.125 ml) 
8375 Dentină White Bleach (WB)  

8376 Dentină a1/B1  

8377 Dentină a2/B2  

8378 Dentină a3/D3  

8379 Dentină a3.5/B3  

8380 Dentină C2/C3 

8383 Dentină a4/C4   

8381 Smalţuniversal  

8382 Smalţ White opalescent (Wo)  

8362 SYNERGY D6 intro Kit Syringes - seringi
Conţinut: 8 seringi (4g/2 ml) + accesorii
sYnerGY D6 nuanţe dentină: 
White Bleach, a1/B1, a2/B2, a3/D3, a3.5/B3, C2/C3 
sYnerGY D6 nuanţe de smalţ: universal, White opalescent 
Cheia de culori sYnerGY D6 shade Guide 

8363 SYNERGY D6 intro Kit tips -uri
Conţinut: 80 de tips-uri (0.25g/0.125ml fiecare) + accesorii
sYnerGY D6 nuanţe dentină: 
White Bleach, a1/B1, a2/B2, a3/D3, a3.5/B3, C2/C3 
sYnerGY D6 nuanţe de smalţ: universal, White opalescent 
Cheia de culori  sYnerGY D6 

SYNERGY D6 Refill-uri – seringi 
Conţinut: 1 seringă (4 g/2 ml) 
8365 Dentină White Bleach (WB)  

8366 Dentină a1/B1  

8367 Dentină a2/B2  

8368 Dentină a3/D3  

8369 Dentinăa3.5/B3  

8370 Dentină C2/C3  

8384 Dentină a4/C4  

8371 Smalţ universal  

8372 Smalţ White opalescent (Wo) 

SYNERGY D6 Flow 
7650 SYNERGY D6 Flow intro Kit 
Conţinut: 4 seringi (2.3 g/1.25 ml)

sYnerGY D6 Flow 

a2/B2, a3/D3, WB, smalţ enamel universal 

2 vârfuri curbe pentru aplicare 

SYNERGY D6 Flow
7660 SYNERGY D6 Flow Kit
Conţinut: 4 seringi (2.3 g/1.25 ml)
sYnerGY D6 Flow 
a1/B1, a2/B2, a3/D3, a3.5/B3 
32 vârfuri curbe pentru aplicare

SYNERGY D6 Flow Refill-uri 
Conţinut: refill (2.3 g/1.25 ml) 
7656 Dentină White Bleach (WB) 

7651 Dentină a1/B1 

7652 Dentină a2/B2 

7654 Dentină a3.5/B3 

7653 Dentină a3/D3 

7655 Dentină a4/C4 

7657 Smalţ universal 

8469 vârfuri curbe pentru aplicare 

8454 sYnerGY Flow super White, 1 × 2.3g

Dentex Trading Srl 
tel. 021 256 91 33 

Helios Medical & Dental 
tel. 021 408 71 04 

MEDIDENT EXIM 
tel. 0268 31 55 44; 0268 31 22 02

SaniDent 
tel. 021 308 57 51

SC Tehnical Dent Srl 
tel. 021 230 33 64 


