
Опис матеріалу

Техніка пошарового нанесення матеріалу одного відтінку ще ніколи
не була такою простою.

Charisma Classic – перший композит, у якому використано наповнювач Microglass®

другого покоління. Ця нова передова технологія була розроблена нами у тісній співпраці
з лікарями з різних країн світу, щоб композит був зручним у роботі, а зроблені з нього
реставрації мали природний блиск. Ще ніколи техніка пошарового нанесення матеріалу
одного відтінку не була такою простою.

» Ефект Microglass II.  Ви отримаєте саме той результат, який очікуєте побачити!
Оскільки показники заломлення нашої матриці та системи наповнювача підібрані
оптимально, новий наповнювач забезпечує яскравий блиск і збільшену колірну
адаптацію – до +56%.

» Зручність у роботі. Матеріал Charisma Classic не тільки швидко і зручно
моделюється, завдяки своїй кремовій консистенції, але й чудово шліфується
та полірується. Тому його поверхні можна легко надати глянцевого блиску.
А завдяки зручній шкалі відтінків, підбір потрібного варіанту не становить
труднощів. Який ще матеріал дозволить вам так легко виконати вимоги,
передбачені стандартами якості та надійності? 

Допомога у збереженні здоров'я ротової порожнини.Проскануйте, щоб
дізнатися більше
про Microglass® II.

Досвід + дослідження = ефект Microglass® II
Charisma® Classic

®
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Charisma Classic Filtek® Z250

Tetric N-Ceram® Gradia® direct

Charisma

Amelogen® Plus
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Комбінований набір
Charisma Classic
Syringe Combi Kit 6 x 4 г +
GLUMA 2Bond
Шприци по 4 г, відтінки:
А2 и А3 – по 2 шт. кожного
Шприци по 4 г, відтінки:
А1 и А3,5 – по 1 шт. кожного
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.
GLUMA Etch 35 Gel,
2,5 мл – 2 шт.
Картки-схеми
Артикул: 66056109

Комбінований набір
Charisma Classic
Syringe Combi Kit 8 x 4 г +
GLUMA 2Bond
Шприци по 4 г, відтінки:
А1, А2, А3, А3.5, В2, С2, ОА2,
ОА3 – по 1 шт. кожного
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.
GLUMA Etch 35 Gel,
2,5 мл – 2 шт.
Шкала відтінків
Картки-схеми
Артикул: 66056108

Асорті-набір шприців
Charisma Classic Syringe
4 x 4 г
Шприци по 4 г, відтінки:
А1, А2, А3, ОА2 – по 1 шт.
кожного
Шкала відтінків
Картка-схема
Артикул: 66056110

Асорті-набір шприців
Charisma Classic Syringe
8 x 4 г
Шприци по 4 г, відтінки:
А2 и А3 – по 2 шт. кожного
Шприци по 4 г, відтінки:
А1, А3.5, В2, ОА2 – по 1 шт.
кожного
Картка-схема
Артикул: 66056111

Працюйте з комфортом.

кремова консистенція матеріалу дозволяє швидко й
легко проводити моделювання;

Досвід + дослідження = ефект Microglass® II

Отже, ви отримаєте саме той результат,
який очікуєте побачити!

Charisma Classic забезпечує ідеальну відповідність
кольору завдяки ефекту Microglass® II.
Для порівняння, традиційні композити, нанесені
у простій техніці – пошарово, одним відтінком,
часто не дають задовільної відповідності кольору.

Filtek® є товарним знаком 3М Company. Tetric N-Ceram® є товарним знаком Ivoclar Vivadent AG. Gradia® є товарним знаком GC Corporation.
Amelogen® є товарним знаком Ultradent Products, Inc.

Charisma® Classic 

Ми хочемо, щоб процес виготовлення реставрацій, що 
імітують природні зуби, був для вас максимально простим. 
Тому ми постійно працюємо над оптимізацією робочих 
характеристик Charisma, щоб зробити його зручним для 
вас. І світлотвердіючий, рентгеноконтрастний, 
мікрогібридний композит Charisma Classic не є винятком із 
цього правила. З моменту нанесення і до етапу 
засвічування працювати з Charisma Classic неймовірно 
просто:

Ми дуже пишаємося Charisma Classic – новим матеріалом у 
серії Charisma. Ви спитаєте, чому? Тому що ми 
використовуємо всі свої знання та багаторічний досвід, 
щоб розвивати матеріал, вже понад 20 років 
представлений на стоматологічному ринку і використаний 
стоматологами з різних країн для встановлення мільйонів 
пломб. І нам це вдається. Спеціально для Вас:

Charisma Classic – перший композит, в якому використано 
наповнювач Microglass другого покоління. Ця нова передова 
технологія була розроблена нами у тісній співпраці з лікарями з 
різних країн світу, щоб композит був зручним у роботі, а зроблені з 
нього реставрації мали природний блиск. Спільними зусиллями нам 
вдалося зробити техніку пошарового нанесення матеріалу одного 
відтінку набагато простішою. Charisma Classic стане для вас тим 
композитом, з якого можна легко виготовити надійну реставрацію з 
якісним крайовим приляганням та імітацією яскравого блиску 
природних зубів. І це тільки завдяки тому, що ми вивели 
наповнювач Microglass на новий рівень.

він настільки добре шліфується та полірується,
що надати яскравого блиску реставрації буде неважко;
завдяки зручній шкалі відтінків можна легко підібрати
необхідний варіант;
рентгеноконтрастність матеріалу дозволяє проводити
точну рентгенологічну діагностику.

Легка у виконанні техніка пошарового нанесення матеріалу
одного відтінку, а реставрації більше схожі на природні зуби.
Зручний підбір відтінків.
Спрощене маскування дисколоритів.Ознайомтеся з перевагами ефекту

Microglass® II.
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