
System kompozytowy do licowania bezpośredniego

Innowacyjna i niezwykle łatwa odbudowa zębów przednich
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System COMPONEER to spolimeryzowane, gotowe, na-
nohybrydowe licówki kompozytowe, które łączą w sobie 
zalety bezpośredniej odbudowy kompozytowej z estetyką 
gotowych licówek. Jest to pierwszy tego typu udoskonalony 
system, który umożliwia niezwykle łatwą odbudowę zębów 
przednich za pomocą dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb pacjenta licówek kompozytowych.

Innowacyjna i niezwykle łatwa odbudowa 
zębów przednich

Nowy system  
 kompozytowy do  

licowania  
bezpośrednego.
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Korzyści dla stomatologa:

• łatwe i efektywne zastosowanie

• praca możliwa do wykonania podczas jednej wizyty

• dobrej jakości odbudowy zębów zapewniające  
doskonałe efekty estetyczne

• brak konieczności pobierania wycisków i współpracy 
z laboratorium

• optymalne dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb (wybór koloru, poziomu jasności, kształtu 
i rozmiaru)

• ekonomiczny system dla stomatologa i pacjenta.

• rozwiązanie dla wielu pacjentów i rozsądna  
inwestycja dla stomatologa.

Argumenty dla pacjentów:

 • piękne zęby już podczas jednej wizyty

 • oszczędność  tkanek zęba

 • ograniczenie stresu związanego z leczeniem

 • rozwiązanie dostosowane do indywidualnych 
potrzeb

 • wysoka jakość powierzchni i duża szczelność 
brzeżna

 • rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż  
metody pośrednie

Dzięki systemowi COMPONEER dobrej jakości odbudowę 
estetyczną zębów przednich można z powodzeniem wyko-
nać podczas zaledwie jednej wizyty. Do tej pory stomatolo-
dzy mogli wybierać pomiędzy odbudową z zastosowaniem 
nakładanego bezpośrednio na ząb kompozytu a wykonaniem 
pośrednim - licówkami wykonanymi w pracowni protetycznej. 
System bezpośrednich licówek kompozytowych nadaje istnie-
jącym możliwościom leczenia nowy i interesujący wymiar, a 
stomatologom i pacjentom inne perspektywy ekonomiczne. 
Już podczas jednej wizyty pacjenci mogą uzyskać naturalnie 
estetyczny uśmiech, dzięki czemu będą mieli więcej powodów 
do uśmiechu.

Fabrycznie ukształtowane licówki COMPONEER są dostępne  
w różnych rozmiarach. Łatwo je zastosować zarówno w przy-
padku odbudowy pojedynczego zęba, jak i całego odcinka 
przedniego. Nie ma już potrzeby czasochłonnej odbudowy 
anatomicznego kształtu i powierzchni zęba, czy też skom-
plikowanej pracy protetycznej. Produkt COMPONEER można 
dowolnie dostosować do indywidualnych potrzeb przy użyciu 
materiału kompozytowego.

Wyjdź z uśmiechem
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Nowatorska powierzchnia wewnętrzna ze strukturą mikro
retencyjną dla zapewnienia mocnego wiązania  
(24 MPa; patrz badanie „One Coat Bond" strona 7).

Od 0,3 mm grubości licówki. 
Umożliwia minimalnie inwazyjne preparowanie zęba.

(Źródło: pomiary wewnętrzne)

Materiał COMPONEER - Dane techniczne:

Moduł sprężystości przy zginaniu  9000 MPa
Wytrzymałość na zginanie   127 MPa
Nasiąkliwość  16 µg/mm3

Rozpuszczalność w wodzie   0,9 µg/mm3

Gęstość / lub: Przepuszczalność dla  
promieni  RTG/:  2 mm Al
Twardość w skali Vickersa   73 kg/mm2

Wytrzymałość na ściskanie  392 MPa
Najmniejsza średnica cząsteczki  20 nm
ø wielkości cząsteczek wypełniacza 0,6 µm
zawartość wypełniacza /wagowo/ 80 %
zawartość wypełniacza /objetościowo/ 65 %
gęstość   2.0 g/mm3

COMPONEER  
Bleach Opaque (BL/O)

COMPONEER  
White Opalescent (WO)

COMPONEER  
Universal

Do efektów maskujących i 
rozjaśnienia koloru

Do białych i wybielanych 
zębów

Na odbudowy o  
naturalnym wyglądzie



5

S

M

L

XL

FDI1 13 12 11 21 22 23
US2 6 7 8 9 10 11

S

S

L

M

FDI1 43 42 41 31 32 33
US2 27 26 25 24 23 22

FDI1 14 24
US2 5 12

Tak wysoki poziom 
perfekcji sprawił, że 
nawet nasz zespół 
musiał uśmiechnąć 
się z dumą.

Produkt łatwy w użyciu. Fantastyczne rozwiązanie. Udoskonalo-
ny system. Bezpośrednie licówki kompozytowe COMPONEER to 
zupełnie nowa klasa licówek. Są one wytwarzane fabrycznie z 
kompozytu nanohybrydowego o dużej zawartości wypełniacza, 
który zapewnia doskonałą homogeniczność i stabilność odbudo-
wy. Niezwykle cienka (od 0,3 mm) grubość licówki zapewnia dużą 
oszczędność tkanek twardych zęba podczas procesu opracowania 
jego powierzchni. Lśniąca i naturalnie wyglądająca powierzchnia 
nadaje wykonanej odbudowie zęba witalny wygląd.

Nowatorska, mikro-retencyjna powierzchnia wewnętrzna liców-
ki pozwala na większe nasycenie klejem i zapewnia jej mocne 
połączenie z powierzchnią zęba. Nie ma konieczności poddawania 
licówki żadnym szczególnym procesom dostosowania. Wszystkie 
te cechy sprawiają, że system COMPONEER niesie ze sobą ogromny 
postęp w technologii wykonywania licówek. Tę linię produktów 
kształtuje nie tylko wachlarz przemyślanych narzędzi, ale także wy-
czerpujące materiały informacyjne dla stomatolgów i pacjentów. 
Dzięki nim użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich informacji 
potrzebnych do wykonania atrakcyjnych i naturalnych rekonstrukcji 
zębów w sposób skuteczny i ekonomiczny.

Szczęka

Pozostałe informacje dotyczące rozmiarów i wymiarów licówek znajdziesz na stronie www.componeer.info
FDI1  Federation Dentair International · US2  Universal numbering System

Żuchwa

Szczęka
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Materiał SYNERGY D6 i SYNERGY D6 Flow
Ten uniwersalny materiał nanokompozytowy jest idealnie 
dopasowany kolorystycznie do systemu COMPONEER. 
Duża paleta odcieni, doskonała plastyczność oraz duża 
reaktywność na światło stosowane do utwardzania wypeł-
nień sprawiają, że ten kompozyt jest idealnym materiałem 
do uszczelniania licówek. Znakomita  płynność materiału 
Synergy D6 Flow ułatwia kształtowanie i ostateczne wykoń-
czenie odbudowy.

Materiał wiążący One Coat Bond 
Total Etch Bond to światłoutwardzalny, jednoskładniko-
wy środek wiążący. Ponieważ materiał Componeer wiąże 
się głownie ze szkliwem, stanowi on najlepszy wybór w 
przypadku techniki adhezyjnej. Klej łatwo nakłada się na 
licówkę COMPONEER mikroaplikatorem lub bezpośrednio 
za pomocą strzykawki. Ze względu na doskonałą zdolność 
wchłaniania powierzchni wewnętrznej licówki wystarczy 
tylko jedna aplikacja. Mocne i trwałe wiązanie tworzy pod-
stawę dla doskonałych i długotrwałych efektów estetycz-
nych z zachowaniem niewidocznych brzegów wypełnienia.

Uchwyt COMPONEER
Uchwyt to specjalnie zaprojektowana pęseta trzyma-
jąca, która znacznie ułatwia korekcję kształtu licówki 
 COMPONEER, a także nakładanie materiału wiążącego. 
Wymienne czarne nasadki uchwytu chronią materiał  
COMPONEER przed uszkodzeniem. 

Aplikator COMPONEER
Narzędzie opracowane przez profesjonalistów dla pro-
fesjonalistów:  aplikator służy do umieszczania licówek 
we właściwym położeniu, minimalizując możliwość ich 
ześlizgnięcia.

Narzędzie do modelowania materiału COMPONEER MBC
Oryginalna konstrukcja końcówki tego narzędzia umożliwia 
swobodne ruchy. Końcówka szpatułki jest niezwykle cienka i 
ostra, co umożliwia odcinanie nadmiaru materiału kompo-
zytowego.

Wzornik kształtów COMPONEER 
Unikalne, niebiesko-przezroczyste wzorniki wielkości i 
kształtu zębów pozwalają na precyzyjne dobranie gotowej 
licówki. Do wyboru jest łącznie 36 różnych kształtów, po  
6 dla każdego rozmiaru.
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(Materiał źródłowy: pomiary prowadzone na uniwersytetach w Genewie/Zurychu)

Całkowite zużycie po 1 200 000 cyklach (co odpowiada 5 latom in vivo)

  Przeciwnie do naturalnego szkliwa

 Odbudowa z wykorzystaniem  

 materiału SYNERGY D6

 Naturalne szkliwo

MATERIAŁ SYNERGY D6

Zoptymalizowana odporność na ścieranie 
Odporność materiału Synergy D6 na ścieranie jest porówny-
walna do naturalnego szkliwa, co chroni powierzchnię zębów 
przeciwstawnych.

Materiał wiążący One Coat Bond

Silne właściwości wiążące
Wystarczy zaledwie jednokrotna aplikacja materiału wią-
żącego One Coat Bond dla uzyskania jego doskonałego 
przylegania. Materiał COMPONEER w połączeniu z materiałem 
wiążącym One Coat Bond wykazuje znakomite właściwości 
adhezyjne do innych materiałów, szkliwa oraz zębiny. Zapew-
nia to uzyskanie niezawodnego i długotrwałego utrzymania 
odbudowy. Dzięki specjalnej, mikro-retencyjnej powierzchni 
siła adhezji materiału COMPONEER jest znacznie większa niż 
w przypadku licówek porcelanowych.

Trzy powody do 
uśmiechu. 
Potrójna  
niezawodność.

30
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(Odwołanie: dane niepublikowane)

COMPONEER Licówka porcela
nowa

Mat.One Coat Bond  
na zębinie

Mat.One Coat Bond  
na szkliwie

Si
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COMPONEER
Badanie szczelności brzeżnej przez obserwację  
penetracji barwnika
Szczelność brzeżna materiału po przyłożeniu obciążeń 
mechanicznych i termicznych jest znakomita. W 92,5 % 
wszystkich próbek brak było penetracji barwnika; w 7,5 % 
nastąpiło minimalne przebarwienie w obrębie brzegu. 
Innymi słowy w 100 % próbek wykazano brak lub minimal-
ne przebarwienie brzeżne, co stanowi bardzo pozytywny 
wynik. Właściwości retencyjne tego preparatu adhezyjnego 
również wskazują na jego dużą wytrzymałość na obciąże-
nia. Nie odnotowano żadnych przypadków utraty retencji.

(Źródło: badanie prowadzone przez Uniwersytet w Genewie)

brak  
przebarwienia

minimalne
przebarwienie 

penetracja do 
1,0 mm

penetracja do 
0,5 mm 

penetracja
> 1,0 mm

[%
]

  bez przebarwienia brzeżnego – 92,5 %

 minimalne przebarwienie brzeżne – 7,5 %

 penetracja do głębokości 0,5 mm – 0 %

 penetracja do głębokości 1,0 mm – 0 %

 penetracja do głebokości > 1,0 mm – 0 %

µm
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Uśmiech na 
każdą okazję.

Wydłużanie siekaczy, pokrywanie znacznych przebarwień, czy zamykanie diastemy — dzięki materiałowi COMPONEER 
korekty estetyczne można wykonywać łatwo i szybko. Spełnia on dotychczas niezaspokojone zapotrzebowanie na metodę 
pośrednią pomiędzy czasochłonnym wykonaniem ręcznym a kosztownymi metodami inwazyjnymi zakładania licówek.  
Za pomocą systemu kompozytowego do licowania bezpośredniego można także w estetyczny i pewny sposób uzupełniać 
złamania zębów, korygować ich nieprawidłowe położenie oraz wady kształtu i budowy. Szczególnie w przypadku rozległych 
rekonstrukcji można skutecznie ustawiać zęby w położeniu symetrycznym.

Wskazania kliniczne

Leczenie próchnicy 

1.  Rozległa próchnica przyszyjkowa i między
zębowa, przebarwienia szkliwa i nieznaczne 
przesunięcie zębów

2.  Leczenie próchnicy i ujednolicanie kolorystyki 
zębów za pomocą materiału COMPONEER

Optymalizacja wcześniejszych wypełnień

1.  Rozległe i niewystarczające wcześniejsze 
wypełnienia

2.  Przywrócenie prawidłowej funkcji zębów za 
pomocą materiału COMPONEER 

Ścieranie, abrazja i erozja

1.  Zgryz prosty ze startymi i uszkodzonymi zęba
mi przednimi z wcześniejszymi wypełnieniami

2.  Prawidłowe i estetyczne uzębienie i wysunię
cie siekaczy za pomocą materiału Componeer 

Złamanie zęba

1.  Utrata 1/3 części zęba po złamaniu.

2.  Ułatwione kształtowanie i wypełnianie za 
pomocą materiału COMPONEER
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Wskazania estetyczne / kosmetyczne

Korekta kosmetyczna 

1. Wrodzone, niemożliwe do wybielenia żółte 
przebarwienia i zbyt krótkie zęby

2. Zęby rozjaśnione za pomocą materiału  
COMPONEER

Przesunięcie 

1. Nadmierne przesunięcie ze stłoczeniem 
zębów

2. Prawidłowe ustawienie koron po ich przesu
nięciu za pomocą materiału COMPONEER

Wydłużanie siekaczy 

1. Nieznacznie skrócone brzegi sieczne siekaczy 
z umiarkowanym przesunięciem

2. Proporcje zębów skorygowane i wyrównane 
za pomocą materiału COMPONEER

Przebarwienie 

1. Rozległe przebarwienie szkliwa i zębiny, 
defekty dziąseł

2. Prawidłowa funkcja i estetyczny wygląd 
zębów przywrócony za pomocą materiału 
COMPONEER 

Anatomicznie nieprawidłowe ukształtowa-
nie zębów 

1. Nierówno ukształtowane, stożkowate żeby, 
diastema i przesunięcie zębów

2. Wyrównanie zębów, także względem wargi 
za pomocą materiału COMPONEER

Diastema

1. Diastema i zbyt długie zęby przednie

2. Zamknięcie przestrzeni międzyzębowych i 
ponowne wyrównanie za pomocą materiału 
COMPONEER
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Tak łatwy 
w użyciu, że 

wywołuje uśmiech.
Korzyści dla pacjentów i lekarzy

COMPONEER to łatwy w użyciu i bezpieczny system kom-
pozytowy o szerokim zakresie wskazań terapeutycznych od 
odbudowy pojedynczego zęba do całkowitej rekonstrukcji 
uzębienia. Pacjenci zyskują stałą i bezpośrednią odbudowę 
zębów, a stomatolodzy nowe i skuteczne metody leczenia. 

Analizy przypadków klinicznych

1.  Poprzednie licówki kompozy
towe ze zbyt krótkimi brzegami 
siecznymi

1. Ząb nr 11 z pęknięciami szkliwa,  
 demineralizacją i starym  
 wypełnieniem kompozytowym

2.  Usunięcie poprzedniego 
materiału kompozytowego i 
wytrawienie zębów

2.  Minimalnie inwazyjne  
 przygotowanie 

3.  Zęby wyrównane do zarysu 
górnej i dolnej wargi za pomo
cą materiału Componeer

3.  Optymalny odcień licówki po
mimo istniejącego przebarwie
nia na powierzchni zęba

4.  Zindywidualizowane cechy 
materiału COMPONEER z 
zachowaniem symetrii zębów

4.  Optymalne dostosowanie 
brzegów wypełnień z użyciem 
cienkiej warstwy materiału
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Właściwości w zastosowaniu klinicznym

Materiał COMPONEER stanowi doskonale przemyślany 
system. Narzędzia do systemu zostały specjalnie opracowane 
i są dostosowane tak, by zapewnić ich łatwe i bezpieczne 
zastosowanie.

3.  Korzystanie z wzornika 
wielkości i kształtu zębów 
zapewnia Idealny dobór
licówek COMPONEER.

4.  Pracę ułatwia zastosowa
nie koferdamu.

8.  Końcowe sprawdzenie  
idealnej szczelności 
brzeżnej przed usunięciem 
koferdamu.

7.  Kompozyt jest rozprowa
dzany na zębie za pomocą 
narzędzia do modelowa
nia MBC. Aplikator służy 
do beznaciskowej aplikacji 
licówki COMPONEER w 
docelowym położeniu.

6.  Ostrożna korekta kształtu 
licówki COMPONEER w 
celu uzyskania idealnego 
jej przylegania.

9.  Sytuacja po dwóch  
tygodniach.

1.  Sytuacja początkowa: 
przebarwienia, rozległa 
próchnica, przesunięcie i 
nieprawidłowe ustawienie 
w osi.

2.  Przed osuszeniem zęba 
należy wybrać odcień 
szkliwa i zębiny według 
kolornika, najlepiej przy 
świetle dziennym.

5.  Ponowna kontrola wzorni
kiem po opracowaniu 
powierzchni zęba (przed 
otwarciem szczelnego 
opakowania z licówką). 
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ZESTAWY SYSTEMU Końcówki Strzykawki

Zestaw systemu COMPONEER PREMIUM

84 COMPONEER: 

każdy zestaw do zębów górnych: 11, 12, 13, 21, 22, 23 

każdy zestaw do zębów dolnych: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. S - odcień szkliwny uniwersalny

1 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. M - odcień szkliwny uniwersalny

2 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. L - odcień szkliwny uniwersalny

1 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. XL - odcień szkliwny uniwersalny

1 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. S - odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. M - odcień szkliwny biały opalizujący

2 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. L - odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. XL - odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. S - odcień szkliwny uniwersalny

1 Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. M - odcień szkliwny uniwersalny

1 Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. S - odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. M -odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw Akcesoriów COMPONEER* 

1300 1301

System-zestaw COMPONEER BASIC

36 COMPONEER:

każdy zestaw do zębów górnych: 11, 12, 13, 21, 22, 23

każdy zestaw do zębów dolnych: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1. Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. M - odcień szkliwny universalny

1. Zesatw COMPONEER do zębów górnych w rozm. L - odcień szkliwny universalny

1. Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. M - odcień szkliwny biały opalizujący

1. Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. L - odcień szkliwny biały opalizujący

1. Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. M - odcień szkliwny uniwersalny

1. Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. M - odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw Akcesoriów COMPONEER* 

1304 1305

System-zestaw COMPONEER INTRO

24 COMPONEER:

każdy zestaw do zębów górnych: 11, 12, 13, 21, 22, 23

1. Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. M - odcień szkliwny universalny

1. Zesatw COMPONEER do zębów górnych w rozm. L - odcień szkliwny universalny

1. Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. M - odcień szkliwny biały opalizujący

1. Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. L - odcień szkliwny biały opalizujący

1 Zestaw Akcesoriów COMPONEER*  

6001 4221 6001 4222

* Zestaw Akcesoriów COMPONEER zawiera:

SYNERGY D6 Zębinowy A1/B1, A2/B2, Szkliwny Biały Opalizujący, Szkliwny Uniwersalny

SYNERGY D6 Flow Szkliwny Uniwersalny, 15 szt. igły do aplikacji Flow

1 Kolornik COMPONEER-SYNERGY D6

One Coat Bond 1.2 ml, Wytrawiacz 2.5 ml

1 Instrument Modelujący MBC, 1 Aplikator, 2 Łączniki do aplikatora, 10 Stempli do aplikatora, 1 Uchwyt,  

12 Końcówek do uchwytu

1 Czarny uchwyt na szczoteczkę, 50 szt. szczoteczek

COMPONEER wzornik kształtów, po jednym każdego rozmiaru

1 Zestaw SwissFlex

1 Comprepol Plus, Cup, 2311RA, 1 Comprepol Plus, Point 2303RA

1 Composhine Plus, Cup, 2411RA, 1 Composhine Plus, Point, 2403RA

COMPONEER Płyta DVD 
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ZESTAWY I UZUPEŁNIENIA MATERIAŁU COMPONEER
Enamel
White  

Opalescent

Enamel
Universal

Dentin  
Bleach 

Opaque

Zestaw COMPONEER do zębów górnych w rozm. S, 6 licówek: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1311 1316

Uzupełnienie COMPONEER  do zębów górnych w rozm. S, 2 licówki 11 1321 1351

12 1322 1352

13 1323 1353

21 1324 1354

22 1325 1355

23 1326 1356

Zestaw COMPONEER  do zębów górnych w rozm. M, 6 licówek: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1312 1317 6001 4500

Uzupełnienie COMPONEER  do zębów górnych w rozm. M, 2 licówki  11 1327 1357 6001 4502

12 1328 1358 6001 4504

13 1329 1359 6001 4505

21 1330 1360 6001 4506

22 1331 1361 6001 4507

23 1332 1362 6001 4508

Zestaw COMPONEER  do zębów górnych w rozm. L, 6 licówek: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1313 1318 6001 4509

Uzupełnienie COMPONEER  do zębów górnych w rozm. L, 2 licówki 11 1333 1363 6001 4510

12 1334 1364 6001 4511

13 1335 1365 6001 4512

21 1336 1366 6001 4513

22 1337 1367 6001 4514

23 1338 1368 6001 4515

Zestaw COMPONEER  do zębów górnych w rozm. XL, 6 licówek:  11, 12, 13, 21, 22, 23 6001 4010 6001 4012 6001 4516

Uzupełnienie COMPONEER  do zębów górnych w rozm. XL, 2 licówki  11 6001 3998 6001 4004 6001 4517

12 6001 3999 6001 4005 6001 4518

13 6001 4000 6001 4006 6001 4519

21 6001 4001 6001 4007 6001 4520

22 6001 4002 6001 4008 6001 4521

23 6001 4003 6001 4009 60014522

Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. przedtrzonowy S, 2 Veneers 14/24 6001 4393 6001 4392 6001 4523

Zestaw COMPONEER do zębów dolnych w rozm. przedtrzonowy L, 2 Veneers 14/24 6001 4396 6001 4394 6001 4524

Zestaw COMPONEER  do zębów dolnych w rozm. S, 6 licówek: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1314 1319

Uzupełnienie COMPONEER  do zębów dolnych w rozm. S, 2 licówk 31 1339 1369

32 1340 1370

33 1341 1371

41 1342 1372

42 1343 1373

43 1344 1374

Zestaw COMPONEER  do zębów dolnych w rozm. M, 6 licówek: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1315 1320

Uzupełnienie COMPONEER  do zębów dolnych w rozmiarze M, 2 licówki 31 1345 1375

32 1346 1376

33 1347 1377

41 1348 1378

42 1349 1379

43 1350 1380
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6001 1105

6001 1107

6001 1110

6001 3844
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MATERIAŁY KOMPOZYTOWE I WIĄZANIA

One Coat Bond, 1,2 ml 7879

Etchant Gel S, 2,5 ml 7373

MATERIAŁ SYNERGY D6

Końcówki
(każda końcówka zawiera 

0,25 g; 10 końcówek/

opakowanie)

Strzykawki
(każda strzykawka 

zawiera 4,0 g;  

1 strzykawka/opakowanie)

Opaker do wybielanych zębów 6001 3813 6001 3814

Zębina, biały wybielający 8375 8365

Dentin A1/B1 8376 8366

Dentin A2/B2 8377 8367

Dentin A3/D3 8378 8368

Dentin A3.5/B3 8379 8369

Dentin C2/C3 8380 8370

Dentin A4/C4 8383 8384

Szkliwo, biały opalizujący 8382 8372

Szkliwo, uniwersalny 8381 8371

Connect White Opalescent 6001 4029 –

Connect Universal 6001 4030 –

Dozownik do końcówek aplik. na materiał kompozytowy, 1 szt. 6671

Kolornik SYNERGY D6, 1 szt. 8410

Kolornik COMPONEER-SYNERGY D6 BL/O, 1 szt. 6001 3812

SYNERGY D6 FLOW  (1 strzyk./opak., każde o poj. 2,3 g)

A1/B1 7651

A2/B2 7652

A3/D3 7653

A3.5/B3 7654

A4/C4 7655

Odcień wybielający 7656

Szkliwo, uniwersalny 7657

Igły SYNERGY D6 FLOW, 1 opak./20 szt. 8469

NARZĘDZIA/AKCESORIA

Narzędzie do modelowania MBC, 1 szt. 6001 1110

Uchwyt, 1 szt. 6001 1105

Nasadka uchwytu, 40 szt. 6001 1106

Aplikator, 1szt. 6001 1107

Łącznik do aplikatora, 5 szt. 6001 1108

Stempel aplikatora, 50 szt. 6001 1109

Czarny uchwyt na szczoteczkę, 1 szt. 6001 1111

Szczoteczki, 1 opakowanie: 500 szt. 6001 1112

Wzornik wielkości i kształtu zębów COMPONEER, górne, małyl 7000

7 rozm., 1 dla każdego rozm. górne średni 7001

górne duży 7002

górne bardzo duży 6001 4011

górne przedtrzonowy 6001 4401

dolne, małyl 7003

dolne, średni 7004

Comprepol Plus, Cup, 2311RA, 5 szt. 230 295AA

Composhine Plus, Cup, 2411RA, 5 szt. 230 303AA

Comprepol Plus, Point, 2303RA, 5 szt. 230 293AA

Composhine Plus, Point, 2403RA, 5 szt. 230 301AA

Zestaw testowy SwissFlex 250 095AA

Zestaw COMPONEER Rotary Instrument by Dr M. Besek 6001 3844
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Wszystko, czego 
potrzebujesz na 
pomyślny początek.

Płyta DVD i CD
Broszura dla pacjenta
Plakat 

Elementy promocyjne systemu 
COMPONEER

Kompaktowy zestaw systemu COMPONEER obejmuje wszyst-
ko, czego potrzeba do zastosowania materiału COMPONEER. 

Materiał COMPONEER, opakowanie
Uśmiech na natychmiastowe zamówienie 

Wzornik wielkości i kształtu zębów

Materiał wiążący One Coat Bond

Materiał SYNERGY D6 (końcówki lub strzykawka)  
w odcieniach

zębina A1/B1 i zębina A2/B2, a także

szkliwo, biały opalizujący i szkliwo, uniwersalny

Materiał SYNERGY D6 FLOW z igłami aplikacyjnymi

inne środki polerujące

Akcesoria

Uchwyt COMPONEER

Aplikator COMPONEER 

Narzędzie do modelowania MBC

COMPONEER-
Bezpośrednie licówki kompozytowe
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Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. + 1 330 916 8800
Fax + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

Podaruj uśmiech swoim pacjentom. 

Za pomocą systemu COMPONEER firmy Coltène/Whaledent. 
Jeśli chcą Państwo uzyskać dalsze INFORMACJE lub złożyć zamówienie, 
nasz zespół ds. sprzedaży jest zawsze do Państwa dyspozycji.  

Wystarczy odwiedzić nas pod adresem: www.componeer.info

Dr. Mario Besek
„Nowy System licówek COMPONEER do odbudowy zębów przednich poszerza zakres 
możliwości leczenia, łącząc w sobie zalety minimalnie inwazyjnej odbudowy kompo-
zytowej z technologią laboratoryjnego wykonania licówek. Ten zaawansowany system 
daje pacjentom i stomatologom nowe perspektywy ekonomiczne dzięki umożliwieniu 
wykonania całej procedury już podczas jednej wizyty.”

© 2015 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com


