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proste piękno



SYNERGY®D6

Kompozyt Synergy D6 jest kompozytem 
znacznie upraszczającym proces odbu-
dowy przy jednoczesnym osiągnięciu 
efektu estetycznego. Bardzo prosty w 
użyciu asortyment Synergy D6 to tylko 
7 odcieni dentynowych i 2 odcienie szk-
liwne. Dzięki doskonałym właściwościom 
samo mieszającym Duo Shade System 
można osiągnąć szeroką gamę odcie-
ni zębowych w bardzo prosty sposób. 
Każdy komponent Duo Shade zawiera 
po 2 odcienie Vita™ (np. A1/B1 lub A2/B2). 
Dwa transparentne odcienie szkliwne 
stanowią idealne, zastąpienie szkliwa po-
przez zastosowanie techniki podwójnej 
warstwy jak i optymalizację naturalnej 
estetyki.

Synergy D6 jest nowoczesnym mate-
riałem wypełnieniowym. Nie klei się, 
jest  łatwy w modelowaniu.
Nie klejąca się oraz łatwa w modelo-
waniu formuła ułatwia w odtworzeniu 
kształtów oraz punktów stycznych. Wyso-
ka odporność na skurcz polimeryzacyjny, 
oraz łatwość w polerowaniu to pożądane 
parametry w celu zaspokojenia potrzeb 
lekarza praktyka.

REFERENCJE

* VitaTM nie jest to znak towarowy firmy Coltène/Whaledent

SYNERGY D6 ŁATWOŚĆ  
STOSOWANIA, DOSKONAŁA 
ESTETYKA  

proste piękno

„Na przykład w US, Synergy D6 jest jedną z ciekaws-
zych niespodzianek stomatologii. Testowanie przez 
mnie tego Nano-hybrydowego kompozytu przez 
kilka ostatnich lat udowodniło tę jego cechę jaką jest 
niezawodność. Kompletny zestaw zawiera sześć od-
cieni „duo” oraz dwa szkliwne, a w 95% występująca 
rozpiętość kolorystyczna jest spełniana bez żadnego 
problemu. Czy wspomniałam, że Synergy D6 pole-
ruje się do wysokiego połysku przy użyciu większości 
nawet starszych instrumentów polerskich? Ten kom-
pozyt zasługuje na zainteresowanie z Twojej strony.“  
Martin B. Goldstein DMD; USA



Kompozyt Synergy D6 posiada unikalną 
nieklejącą się, konsystencje pozwalającą 
na łatwe odbudowywanie anatomiczny-
ch konturów zębowych z użyciem lampy 
polimeryzacyjnej.

Przygotowano równe ilości kompozy-
tów. Następnie w każdej próbce wymo-
delowano rowki tworzące kratkę (37 C /  
98 F). Po 1 minucie wykonano poniższe 
fotografie. Jak widać materiał konkuren-
cyjny uległ odkształceniu. Taka reakcja 
kompozytu zmusza do ponownego na-
dania kształtu tworzonej odbudowy, co 
wydatnie zwiększa czas pracy i ryzyko 
utraty szczelności. 

Fluorescencja: Kompozyt Synergy D6 za-
wiera środek fluorescencyjny, emitujący 
światło widzialne w promieniowaniu UV. 
Dzięki takiemu działaniu, efekt naturalne-
go blasku i wit alności odbudowy estety-
cznej dostoso wuje się do różnorodnych 
warunków świetlnych.

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

Wybielający odcień do zębiny

Uniwersalny odcień do zębiny

Biały opalizujący odcień do szkliwa  

UNIKAlNY „NAKŁADAlNY„  
KOlORNIK

Dentin duo shade

Enamel shade

“Nesting” of enamel over dentin

Final “nested” shade

Wszystkie odcienie w komorniku Synergy D6  sa wytworzone z rzeczywistego kompozytu Synergy D6, stąd ostateczny dobór kolorów dokładnie odpowi-
ada ostatecznej odbudowie. Dla odbudowy zębów ciemniejszych, nowy odcień A4/C4 jest dostępny ( brak koloru w komorniku).

IDEALNE   
WŁAŚCIWOŚCI

Konsystencja Synergy D6 utrzymuje wym-
odelowany kształt w temperaturze jamy 
ustnej aż do chwili utwardzenia światłem.

Product x

Synergy D6 Restauration Product x

Synergy D6

Kolornik Synergy D6, dzięki możliwości 
nakładania na siebie próbek odcieni sz-
kliwa i zębiny, jest szczególnie użyteczny 
przy wyborze odcieni do odbudowy 
techniką warstwową.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

Test odporności na odkształcanie

Moduł giętkości  9000 MPa
Wytrzymałość na zginanie  127 MPa
Sorbcja wody  16μg/mm3

Rozpuszczalność w wodzie  0.9μg/mm3

Nieprzepuszczalność dla promieniowania  2 mm Al
Twardość Vickersa  73 kg/mm2

Skurcz pojemnościowy  2.1%
Wytrzymałość na ściskanie  392 MPa
Najmniejszy rozmiar wypełniacza  20 nm
Średni rozmiar wypełniacza  0.6μm
Zawartośc wagowa wypełniacza  80%
Zawartość objętościowa wypełniacza  65%
Gęstość  2.0 g/cm3



SYNERGY®D6 FLOW
UNIKAlNY „NAKŁADAlNY„  
KOlORNIK

Nowy kompozyt Synergy D6 Flow 
Coltène/Whaledent jest płynnym mate-
riałem opakerowym zawierającym na- 
nocząsteczki, stworzonym w oparciu 
klinicznie sprawdzonej technologii kom-
pozytu Synergy D6. W celu osiągnięcia 
najwyższych standardów Synergy D6 
Flow został stworzony w celu poprawy 
właściwości opakerowych jak i redukcji 
skurczu polimeryzacyjnego.

Nowy Synergy D6 Flow posiada szcze-
gólne cechy płynności. Materiał jest 
stabilny, zapływa łagodnie umożliwiając 
łatwą pracę i precyzję aplikacji. 

Dostosowanie odcienia: Tak jak 
Synergy D6, Synergy D6 Flow jest 
oparty na systemie Duo Shade, po- 
zwalającym na łatwą i szybką aplikację. 
Rezultat estetycznej odbudowy jest 
zagwarantowana poprzez unikalną cechę 
dopasowywania się kolorem do odcienia 
zęba odbudowywanego.

NIEPŁYNąCA 
KONSYSTENCJA 

Synergy Flow

Dla porównania właściwości płynności, 5 mg  
Synergy D6 Flow oraz Synergy Flow zostało zaapli-
kowane na plaska powierzchnię, zdjęcie po 20 se-
kundach

 Synergy Flow

Synergy D6 Flow

Zdjęcie oryginalne :
Kontrast w promieniach RTG wg ISO 4049:2000

Źródło: wszystkie dane pochodzą z dokumentacji krajowej.

Synergy D6 Flow

Idealne zapływanie



A2 B2

3mm Verkürzung

1-Year Clinician Performance
Volume 26, No.2 Synergy D6

Synergy D6 posiada unikalną cechę 
dopasowywania sie kolorem do odci-
enia odbudowywanego zęba. Materiał 
powstał poprzez połączenie kolorów 
Vita™ o podobnym odcieniu, nasyceniu 
barwy i przejaśnieniach/zaciemnieniach. 
Następnie udoskonalono stworzone od-
cienie, wzmacniając ich przezroczystość  
(głębię) i nasycenie barwy.

Na przykład: odcień do zębiny Synergy 
D6 Duo A2/B2 sam dopasowuje się do tych 
zębów, których kolor mieści się pomiędzy 
A2 a B2. W rezultacie otrzymany materiał 
znacznie ułatwia dobór właściwego od-
cienia. W większości przypadków jeden 

odcień Synergy D6 wystarczy do stworze-
nia niewykrywalnej odbudowy.

Można wykonać odbudowę Euniką war-
stwową wykorzystując odcienie szkliwne 
(Uniwersalny i Biały Opalescencyjny).

ExAMPlE: Vita™ 
Tooth

Vita™ 
Tooth

PEŁNA GAMA KOLORÓW 
PRZY UŻYCIU TYLKO  
7 ODCIENI

Używam Synergy D6 z wielka przyjemnością oraz pełną 
satysfakcją. Materiał jest bardzo dobrym w porównaniu 
do innych materiałów wypełnieniowych, jest także 
odporny na uszkodzenia i ścieranie. Wytrzymałość 
Synergy D6 pozwala na odbudowywanie przednich 
scian kłów. Estetyka kompozytu jest zapewniona  
poprzez idealny dobór kolorów oraz polerowność 
powierzchni. Materiał jest łatwy w zastosowaniu. 
Maarit Salonen-Kemppi, Finnland. PhD,DDS, 
Specialist in prosthodontics and stomatognathic 
treatment
Po wszystkich doświadczeniach jakie miałem z systemami 
kompozytowymi zdecydowałem, że nastąpił czas by 
ocenić wszystkie dostępne kompozyty. Oszacowałem 
wszystkie systemy dostępne w południowej Afryce 
gdzie zdecydowałem, że Synergy D6 spełnia wszystkie 
moje wymagania, perfekcyjną estetykę, łatwość w 
zastosowaniu, odpowiedni czas roboczy jak również to że, 
nie ulega szybkiej polimeryzacji w świetle dziennym. Jest 
bardzo opłacalnym systemem kompozytowym na rynku 
stomatologicznym, warto z nim pracować. Używam 
go już od 6 miesięcy i ciągle polecam go znajomym 
lekarzom. Johan Hartshorne, South Africa  (B.Sc., 
B.Ch.D., M.Ch.D., M.P.A., Ph.D., FFPH.RCP (UK))



One Coat 7.0 jest samo wytrawiającym, światło  
utwardzalnym systemem wiążącym do kompozytu  
Synergy D6.

7047 One Coat 7.0 Intro Kit
One Coat 7.0 - 1 × 5 ml
Mikroszczoteczka czarna - 50 sztuki
pojemniczek do mieszania - 1 sztuk Pojemniczek do mieszania, przykrywka
przykrywka do pojemniczka -1 sztuk

7049 One Coat 7.0 uzupełnienie
One Coat 7.0 - 1 × 5 ml

SYNERGY D6 Akcesoria
8410 Kolornik  Synergy D6 
6671 Pistolet do kompozytów

SYNERGY D6 Flow
7650 SYNERGY D6 Flow Intro Kit
Zawartość: 4 strzykawki (2.3 g / 1.25 ml)
SYNERGY D6 Flow
A2/B2, A3/D3, WB, uniwersalna zębina
igły do aplikacji 32 sztuki

SYNERGY D6 Flow uzupełnienie 
Zawartość: 1 uzupełnienie (2.3 g / 1.25 ml)
7651 zębina A1/B1
7652 zębina A2/B2
7654 zębina A3.5/B3
7653 zębina A3/D3
7655 zębina A4/C4
7656 zębina wybielająca WB
7657 szkliwo, uniwersalne

8469 igły do aplikacji 20 sztuk 
8454 Synergy Flow  Super White 1 × 2.3g

8362 SYNERGY D6 Intro Kit Syringes
Zawartość: 8 strzykawek (4g/2ml) 
SYNERGY D6 odcienie zębinowe:
Wybielający, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3
SYNERGY D6 odcienie szkliwne: uniwersalny, biały opalizujący, kolornik
Kolornik Synergy D6

8363 SYNERGY D6 Intro Kit Tips
Zawartość: 80 końcówek (0,25g/0,125ml każda) + akcesoria 
SYNERGY D6 odcienie zębinowe:
Wybielający, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3
SYNERGY D6 odcienie szkliwne: uniwersalny, biały opalizujący, kolornik
Kolornik Synergy D6

SYNERGY D6 UZUPEŁNIENIA-STRZYKAWKA 
Zawartość: (4g/2ml) 
8365 zębina- wybielająca (WB) 
8366 zębina A1/B1 
8367 zębina A2/B2 
8368 zębina A3/D3 
8369 zębina A3.5/B3 
8370 zębina C2/C3 
8384 zębina A4/C4 
8371 szkliwo, uniwersalny
8372 szkliwo, biały opalizujący (WO) 

SYNERGY D6 UZUPEŁNIENIE-końcówki 
Zawartość: 1 opakowanie (10 końcówek) 0,25g/0,125ml
8375 zębina –wybielająca (WB) 
8376 zębina A1/B1 
8377 zębina A2/B2 
8378 zębina A3/D3 
8379 zębina A3.5/B3 
8380 zębina C2/C3
8383 zębina A4/C4  
8381 szkliwo, uniwersalny 
8382 szkilwo, biały opalizujący (WO)  
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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
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Generalny Dystrybutor w Polsce
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
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