
Опис матеріалу

Створити красу – дуже просто.

Charisma® Opal
Charisma® Opal Flow
Відкрийте для себе простоту виготовлення естетичних реставрацій.

» Charisma Opal. Зручний у роботі, міцний і, завдяки ефекту флуореценції та
опалесценції, високоестетичний матеріал Charisma Opal дозволяє робити реставрації
красивими й непомітними.

» Charisma Opal Flow. Завдяки своїй дуже добрій, контрольованій текучості,
високій рентгеноконтрастності, яка гарантує точну діагностику, і чудовим механічним
характеристикам, цей текучий композит ідеально доповнює лінійку Charisma.

Зручність у роботі, надійність і естетичний вигляд – це те, на що слід розраховувати у разі
використання матеріалів серії Charisma. За допомогою Charisma Opal і Charisma Opal Flow
можна зробити красиву й непомітну реставрацію у набагато простіший спосіб.

Допомога у збереженні здоров'я
ротової порожнини.
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6605 5473 Базовий набір Charisma® Opal Syringe Basic Kit +
GLUMA® 2Bond

Шприци по 4 г, A2, A3, A3.5, B2, OM, CO – 6 шт.
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.; GLUMA Etch 35 Gel, 2,5 мл – 2 шт.;
шкала відтінків; допоміжні засоби

6605 5474 Основний набір Charisma® Opal Syringe
Master Kit + GLUMA® 2Bond

Шприци по 4 г, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OL, OM, OD, CO – 10 шт.;
GLUMA 2Bond, 4 мл – 1 шт.; GLUMA Etch 35 Gel, 2,5 мл – 2 шт.;
шкала відтінків; допоміжні засоби

6604 3422 Асорті Charisma® Opal Flow Assortment Шприци по 1,8 г, A1, A2, A3, Baseliner – 4 шт.; допоміжні засоби

Відкрийте для себе простоту виготовлення естетичних реставрацій.

Короткий огляд переваг, які ви отримаєте.

Charisma® Opal

Charisma® Opal.

Charisma® Opal Flowі

Створити красу – дуже просто.
Зручність у роботі, надійність і висока естетичність – ось ті асоціації, які виникають, якщо згадати назви матеріалів лінійки 
Charisma. З Charisma Opal можна створювати гарні й непомітні реставрації у набагато простіший та практичніший спосіб. 
Завдяки особливим кольоровими характеристиками, які дозволяють імітувати природні зубні структури, та інтуїтивно зрозумілій 
системі відтінків, Charisma Opal допоможе виконати будь-які бажання, і пацієнт в найкоротший термін отримає найкращий 
варіант лікування з наявних.

Досягти краси тепер легко.
Charisma Opal має ефект природної флуоресценції та опалесценції, а також оптимізованим ступенем опаковості відтінків, і тому 
виготовлені з нього реставрації виглядають чудово. З Charisma Opal природність і краса – завжди під рукою.

Зручна текучість незалежно від показань.Charisma® Opal Flow.
Поєднання надійності та міцності
Charisma Opal Flow є ідеальним доповненням лінійки Charisma. Завдяки його дуже добрій, контрольованій текучесті, мінімально 
інвазивні маніпуляції будуть ще простішими. Charisma Opal Flow – це зручність у роботі та висока рентгеноконтрастність на 
діагностичних знімках. З таким доповненням до матеріалу Charisma Diamond або Charisma Opal у ваших руках буде весь 
необхідний арсенал для створення довговічних реставрацій.

Підібрати необхідний відтінок – простіше за просте.
Вашою перевагою буде компактна система з 14 відтінків, яку можна використовувати незалежно від показань.
До Charisma Opal додається двошарова шкала відтінків, виготовлена вручну з оригінального матеріалу. З її допомогою ви зможете 
підібрати правильний колір для пломби. Ще ніколи процедура підбору кольору не була настільки простою та точною.

Можна повністю довіритися збалансованим характеристикам.
Для розроблення Charisma Opal ми скористалися всім своїм досвідом, накопиченим протягом тривалого періоду виробництва 
матеріалів Charisma. Charisma Opal відповідає всім вимогам, висунутим щодо універсальної композитної системи, оскільки він 
поєднує в собі високу естетику та полируємість із вивіреними фізичними властивостями.

Поліруємість 4-х композитів

Артикул Форма випуску Вміст
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Джерело: Інститут механіки матеріалів ім. Фраунгофера, Фрайбург,
Німеччина. Неопубліковані дані.
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© 2018 Kulzer GmbH. Всі права захищені.

Filtek® Supreme XT є товарним знаком 3M, Tetric® є товарним знаком Ivoclar, Spectrum® TPH є товарним знаком Dentsply.

Kulzer GmbH, Німеччина, 63450 м. Ханау-ам-Майн, Лейпциґер штрассе, 2, kulzer.com


