
Componeer™

Sistemul direct de aplicare a faţetelor de compozit prefabricate 
Restaurarea inovatoare şi uimitor de uşoară  
a dinţilor frontali
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COMPONEER sunt faţete de smalţ din compozit nano-hibrid, 
polimerizate, prefabricate, care combină avantajele  
restaurării directe cu materiale compozite cu avantajele 
faţetelor prefabricate. Acesta este primul sistem perfecţionat 
pentru a permite restaurarea uimitor de uşoară a dinţilor 
anteriori cu faţete personalizate din compozit.

pentru restaurarea inovatoare şi  
uimitor de uşoară a dinţilor anteriori

Componeer™

Noul sistem direct  
de aplicare a faţetelor  

de compozit  
prefabricate.
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Avantaje pentru stomatolog:

•	 utilizare	facilă	şi	eficientă

•	 necesitatea	unei	singure	şedinţe

•	 	restaurări	dentare	de	calitate	cu	rezultate	 

estetice	excelente

•	 nu	sunt	necesare	mulaje	sau	operaţii	de	laborator

•	 	personalizare	optimă	(alegerea	culorii,	evidenţie-

rea	formei	şi	a	structurii)

•	 	economic	pentru	stomatologi	şi	pacienţi	graţie	

ratei	ridicate	a	reuşitei	şi	eficienţei

•	 	valoare	adăugată	ridicată:	soluţia	pentru	 

numeroşi	pacienţi	cu	investiţii	rezonabile	pentru	

stomatolog

Motive	bune	pentru	pacient:

	•	 dinţi	frumoşi	după	o	singură	programare

	•	 	nivel	ridicat	de	conservare	a	substanţei	dentinare

	•	 stres	redus	din	cauza	tratamentului

	•	 soluţie	personalizată

	•	 calitate	ridicată	la	nivelul	suprafeţei	şi	al	 

 marginilor

	•	 mai	economic	decât	restaurările	indirecte

Cu COMPONEER, restaurarea calitativ-estetică a dinţilor ante-
riori poate fi executată eficient în doar o singură şedinţă. Până 
acum, stomatologul putea alege doar între restaurarea com-
pozită direct modelată sau tehnologia indirectă de faţetare 
elaborată. Sistemul direct de aplicare a faţetelor de compozit 
prefabricate adaugă o nouă şi interesantă dimensiune opţiuni-
lor de tratament existente şi oferă stomatologilor şi pacienţilor 
noi perspective economice. Pacienţilor li se poate oferi un 
zâmbet estetic natural într-o singură şedinţă, fiind trimişi acasă 
cu zâmbetul pe buze - cu un “zâmbet la purtător”.

Faţetele prefabricate COMPONEER sunt disponibile la dimen-
siuni diferite şi sunt uşor de utilizat pentru reconstrucţiile de 
dinţi singulari, precum şi ca reconstrucţie completă în regiunea 
anterioară. Formarea consumatoare de timp a formei şi su-
prafeţei anatomice, precum şi şlefuirea elaborată nu mai sunt 
necesare. COMPONEER este un sistem care poate fi personali-
zat în orice moment la cerinţele individuale în ceea ce priveşte 
compozitul.

Plecaţi acasă cu 
zâmbetul pe buze
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Suprafaţă interioară nouă cu structură micro-retentivă  
pentru o priză permanentă (24 MPa, vezi studiul  
"Adezivul într-un singur strat" de la pagina 7).

De la o grosime de 0,3 mm a faţetei. 
Aceasta permite o pregătire minim invazivă.

COMPONEER	-	Date	tehnice:

modul de îndoire   9000 mpa
Rezistenţă	îndoire		 	 127	MPa
Absorbţie	apă	 	 16	µg/mm3

Solubilitate	în	apă		 	 0,9	µg/mm3

Opacitate	la	raxe	X		 	 2	mm	Al
Duritate	Vickers		 	 73	kg/mm2

Rezistenţă	la	compresiune	 	 392	MPa
Cea	mai	mică	dimensiune	a	 
particulei		 	 20	nm
ø	dimensiune	particulă	ciment	 	 0,6	µm
Conţinut	ciment	după	greutate		 80	%
Conţinut	ciment	după	volum	 								65	%
Densitate		 	 2,0	g/mm3

(Referinţă: măsurători interne)
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FDI1 13 12 11 21 22 23
US2 6 7 8 9 10 11

S
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L

M

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

FDI1 14 24
US2 5 12

Perfecţiune, aşa că 
echipa noastră de 
dezvoltare a zâmbit 
cu mândrie.

Un produs uşor de folosit. O soluţie fantastică. Un sistem per-
fecţionat. COMPONEER, faţetele directe din compozit, repre-
zintă o clasă complet nouă de faţete. Acestea sunt fabricate in-
dustrial din compozit nano-hibrid performant cimentat, ceea 
ce asigură o omogenitate şi o stabilitate excelentă a faţetelor 
din smalţ. Straturile extrem de subţiri ale faţetelor, începând 
de la 0,3 mm, permit un nivel ridicat de conservare a sub-
stanţei dentare dure în timpul pregătirii. Suprafaţa lucioasă şi 
concepută natural adaugă un aspect de vitalitate restaurării.

Noua suprafaţă interioară micro-retentivă sporeşte higro-
scopicitatea şi asigură o priză de durată. Nu este necesară 
tratarea specială a faţetei. Toate acestea fac din COMPONEER 
un produs de referinţă în tehnologia faţetării. O gamă bine 
gândită de instrumente, precum şi materialul informativ com-
prehensiv pentru stomatologi şi pacienţi completează seria 
de produse. Acestea furnizează rapid utilizatorului informaţiile 
necesare pentru executarea restaurărilor atractive şi naturale 
în mod eficient şi economic.

Pentru mai multe informații despre mărimi şi dimensiuni, vă rugăm accesați www.componeer.info
FDI1  Numerotare dupa Federația Dentară Internațională · US2  Sistem de numerotare universal

Maxilar

Mandibula

Maxilar
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SYNERGY	D6	şi	SYNERGY	D6	Flow
Nanocompozitul universal este perfect adaptat cromatic  
la COMPONEER. Alegerea facilă a nuanţelor, proprietăţile 
modelante excelente şi rezistenţa ridicată la lumina lămpii 
dentare fac acest compozit ideal pentru lipirea faţetelor. 
SyNERgy D6 FlOw, cu proprietăţile sale de curgere exce-
lente, este disponibil pentru conturarea şi adăugarea acelei 
note finale.

one Coat Bond  
Acest adeziv cu demineralizare totală este un agent de lipi-
re cu o singură componentă, polimerizant. Dat fiind faptul 
că produsul COMPONEER se lipeşte în primul rând pe smalţ, 
aceasta este soluţia ideală în materie de adezivi. Adezivul 
este pur şi simplu aplicat pe perie sau pe COMPONEER cu 
ajutorul seringii. graţie higroscopicităţii excelente, este 
necesară aplicarea unui singur strat. Priza puternică, perma-
nentă formează baza pentru margini invizibile şi o estetică 
perfectă pentru toată viaţa.

Suportul Componeertm

Suportul este o pereche de pensete de susţinere special 
concepute, care simplifică mult corecţiile de formă la 
COMPONEER, precum şi aplicarea adezivului. Capsulele in-
terschimbabile ale suportului (căpăcele negre de protecţie)  
protejează COMPONEER. 

DiSpozitivul De AmplASAre Componeertm

Un instrument conceput de către experţii practicieni 
pentru practicienii experimentaţi: dispozitivul de amplasare 
este folosit pentru a alinia şi a poziţiona corect faţetele, fără 
a aluneca.

Componeertm	-	instrumentul	de	modelare	MB5
Capătul drept al acestui instrument este excepţional în ter-
meni de design şi permite rotaţia liberă în timpul tratamen-
tului. Capătul tip spatulă este extrem de subţire şi ascuţit, 
pentru tăierea excesului de compozit.

GhiDAjul De Contur Componeertm 
ghidajele de contur unice, transparent albăstrui, permit 
o conformitate precisă a conturului şi, implicit, selectarea 
formei corecte a dintelui. Sunt disponibile în total 36 de 
forme diferite: câte 6 per dimensiune.
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(Referinţă: măsurători la universităţile din Geneva/Zurich)

Uzură totală după 1.200.000 cicluri (echivalentul a 5 ani in vivo)

  Smalţ natural opus
 Restaurare SYNERGY D6
 Smalţ natural

SYNERGY	D6

Rezistenţă	optimizată	la	abraziune 
Rezistenţa la abraziune a SyNERgy D6 este comparabilă  
cu cea a smalţului natural şi protejează cuspizii opuşi.

one Coat Bond

Valori	de	aderenţă	puternică
One Coat Bond necesită doar o singură etapă de aplicare  
pentru aderenţă perfectă. COMPONEER, în combinaţie cu One 
Coat Bond, demonstrează o aderenţă excelentă pe compozit, 
smalţ şi dentină. Aceasta asigură aderenţa fiabilă şi de durată 
a restaurării. Forţa adezivă a  COMPONEER este considerabil 
mai mare decât cea pentru faţetele ceramice, graţie suprafeţei 
micro-retentive speciale.

Trei motive 
pentru a zâmbi. 
Triplă fiabilitate.
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(Referinţă: date aflate la dosar)

COMPONEER Faţetă ceramică One Coat Bond  
pe dentină

One Coat Bond  
pe smalţ

Fo
rţ

ă 
ad

ez
iv

ă 
/ M

Pa

Componeer
Testarea	închiderii	marginile	prin	observarea	penetrării	
culorii
Etanşeitatea la nivelul marginii după alternarea sarcinii me-
canice şi termice este remarcabilă. 92,5 % din toate mostrele 
nu au prezentat penetrarea culorii; 7,5 % au demonstrat 
doar o decolorare minimă pe margini. Cu alte cuvinte, 100 % 
din mostre au demonstrat decolorare zero sau minimă pe 
margini - un rezultat deosebit de pozitiv. Retenţia adezivă 
s-a dovedit a fi de asemenea rezistentă la stres. Nu s-au 
observat pierderi de retenţie. (Sursa: Studiu realizat de Universitatea din Geneva)

fără
decolorare 

decolorare
minimă 

penetrare până 
la 1,0 mm

penetrare până 
la 0,5 mm 

penetrare
> 1,0 mm

[%
]

  fără decolorare pe margini – 92,5 %
 decolorare minimă pe margini – 7,5 %
 penetrare până la o adâncime de 0,5 mm – 0 %
 penetrare până la o adâncime de 1,0 mm – 0 %
 penetrare > 1,0 mm adâncime – 0 %

µm
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Un zâmbet  
pentru toate 

ocaziile.
Fie pentru alungirea incisivilor, acoperirea decolorărilor masive, fie închiderea diastemelor, corecţiile estetice pot fi efectu-
ate uşor şi rapid cu COMPONEER. Aceasta închide golul dintre tehnicile de faţetare manuală consumatoare de timp şi cele 
invazive şi costisitoare. Fracturile, poziţionările incorecte sau malformaţiile anatomice pot fi, desigur, restaurate de asemenea 
elegant şi permanent cu ajutorul sistemului direct de aplicare a faţetelor prefabricate din compozit. În special în cazul recon-
strucţiilor extinse, dinţii colaterali pot fi plasaţi eficient în poziţii simetrice.

Indicaţii	clinice

Tratamentul cariilor 
1.  Cariile extinse cervicale şi interdentare,  

decolorarea smalţului şi uşoare defecte de 
poziţionare

2.  Cariile tratate şi omogenizate anterior cu 
COMPONEER

Optimizarea restaurărilor vechi
1.  Restaurări extinse vechi şi insuficiente
2.  Funcţie reconstruită cu COMPONEER 

Măcinare, abraziune, eroziune
1.  Ocluzie cap la cap cu dinţi anteriori abrazaţi 

şi sparţi, cu restaurări vechi
2.  Dinţi funcţionali şi estetici cu mărime  

normală a treptei sagitale construiţi cu 
COMPONEER

Fractură dentară
1.  Pierderea a 1/3 din dintele anterior prin  

fractură
2.  Formarea şi construcţia simplificată cu  

COMPONEER
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Indicaţii	estetice	/	cosmetice

Corecţie cosmetică 
1.  Decolorare gălbuie intrinsecă, imposibil de 

albit, şi dinţi uşor prea scurţi
2. Dinţi albiţi cu COMPONEER

Defect de poziţionare 
1. Defect extins de poziţionare, cu înghesuire
2.  Corecţie şi repoziţionare aliniată axial cu 

COMPONEER

Alungirea incisivilor 
1.  Margine incizală uşor scurtată cu defect 

moderat de poziţionare
2.  Proporţiile dintelui sunt reconstruite şi  

aliniate cu COMPONEER

Decolorare 
1.  Decolorare extinsă a smalţului şi dentinei, 

leziuni cervicale
2.  Funcţie şi estetică realizată cu 

COMPONEER 

Malformaţie anatomică 
1.  Dinţi cu formă neuniformă, dinte conic, 

diastemă şi defect de poziţionare
2.  Alinierea dinţilor, şi faţă de buză, cu 

COMPONEER

Diastemă
1. Diastemă şi dinţii anteriori prea lungi
2.  Obturarea diastemei şi realiniere cu 

COMPONEER
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Componeer™

Atât de uşor de  
folosit că te face  

să zâmbeşti.
Beneficiile	pentru	pacienţi	şi	stomatologi

Fie pentru o reconstrucţie de dinte individual, fie totală, 
COMPONEER este un concept uşor de folosit şi sigur, care 
acoperă o varietate largă de indicaţii. Pacienţii beneficiază de 
pe urma tratamentului permanent direct de restaurare, iar 
stomatologii dispun de noi opţiuni eficiente de tratament. 

Studii	clinice	de	caz

1.  Faţete vechi din compozit, cu 
margini insuficiente

1.  11 cu fracturi de smalţ, demi-
neralizare şi tratament vechi cu 
compozit

2.  Îndepărtarea compozitului 
vechi şi demineralizarea dinţilor

2.  Pregătire minim invazivă 

3.  Dinţi aliniaţi cu  COMPONEER 
la contururile buzelor superioa-
ră şi inferioară

3.  Strălucire optimă în pofida 
structurii marcate a suprafeţei

4.  Caracteristici individualizate 
în pofida simetriei colaterale a 
COMPONEER

4.  Adaptare marginală optimă la 
grosimea minimă a stratului
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Proprietăţi	în	utilizarea	clinică

COMPONEER este un sistem complet,  
bine gândit. Toate instrumentele auxiliare au fost dezvoltate 
special şi adaptate pentru a asigura utilizarea facilă şi rapidă.

3.  Este selectată faţeta  
COMPONEER potrivită 
perfect, cu ajutorul ghida-
jelor de contur transpa-
rent-albăstrui.

4.  Tehnica de lipire cu diga 
din cauciuc facilitează 
lucrul funcţional.

8.  Verificare finală cu privire 
la margini perfecte înainte 
de îndepărtarea digăi din 
cauciuc.

7.  Compozitul este distribuit 
pe dinte cu ajutorul instru-
mentului de moderlare 
MB5. Instrumentul de 
amplasare este utilizat 
pentru aplicarea fără stres 
a COMPONEER în poziţia 
sa finală.

6.  Șlefuirea atentă a faţetei 
COMPONEER pentru a-i 
conferi o formă perfectă.

9.  Situaţia după două 
săptămâni.

1.  Situaţia iniţială:  
dinţi decoloraţi, carii extin-
se, defecte de poziţionare, 
aliniere axială incorectă.

2.  Selectaţi nuanţa smalţului 
şi a dentinei înainte de 
izolare, ideal sub lampa cu 
lumină de zi.

5.  Înainte de a deschide faţe-
ta COMPONEER selectată, 
forma este verificată din 
nou după pregătire.
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1308

1310

1305

6001 4222

1301

Kituri DiSponiBile Vârfuri Seringi

Componeertm	PREMIUM	sistem	kit
84	Componeertm: 
fiecare set superior: 11, 12, 13, 21, 22, 23 
fiecare set inferior: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 Set COMPONEERTM  superior S - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  superior M - Smalţ universal
2 Set COMPONEERTM  superior L - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  superior XL - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  superior S - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  superior M - Smalţ alb opalescent
2 Set COMPONEERTM  superior L - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  superior XL - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  inferior S - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  inferior M - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  inferior S - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  inferior M - Smalţ alb opalescent
1 Set accesorii COMPONEERTM  / Materiale (vezi 1308 / 1309)

1 Set accesorii COMPONEERTM  / Instrumente (vezi 1310) 

1300 1301

 Componeertm	BASIC	sistem	kit
36	Componeertm:
fiecare set superior: 11, 12, 13, 21, 22, 23
fiecare set inferior: 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 Set COMPONEERTM superior M - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM superior L - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  superior M - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  superior L - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  inferior M - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  inferior M - Smalţ alb opalescent
1 Set accesorii COMPONEERTM  / Materiale (vezi 1308 / 1309)

1 Set accesorii COMPONEERTM  / Instrumente (vezi 1310)

1304 1305

 Componeertm	INTRO	sistem	kit
24	Componeertm:
fiecare set superior: 11, 12, 13, 21, 22, 23

1 Set COMPONEERTM superior M - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM superior L - Smalţ universal
1 Set COMPONEERTM  superior M - Smalţ alb opalescent
1 Set COMPONEERTM  superior L - Smalţ alb opalescent
1 Set accesorii COMPONEERTM  / Materiale (vezi 1308 / 1309)

1 Set accesorii COMPONEERTM  / Instrumente (vezi 1310)

6001	4221 6001	4222

Set	accesorii	COMPONEERtm	/	Materiale
Ghidaj contur COMPONEERTM, câte 1 pentru fiecare dimensiune 
(superior: S, M, L, XL; inferior: S, M)
One Coat Bond (1 × 1,2 ml), gel demineralizant S (1 × 2,5 ml),
 SYNERGY D6 Dentină A1/B1, A2/B2; 
 SYNERGY D6,Smalţ alb opalescent smalţ universal 
(fiecare culoare: 10 vârfuri × 0,25 g; 1 seringă × 4 g) 
1 Ghid de nuanţe COMPONEER-SYNERGY D6, SYNERGY D6 Flow;
15 vârfuri aplicatoare pentru compozit fluid "

1308 1309

Set	accesorii	COMPONEERtm	/	Instrumente
1 instrument de modelare MB5; 1 suport şi 10 capsule de suport; 1 
dispozitiv de amplasare,
2 adaptoare dispozitiv amplasare, 10 ştanţe dispozitiv de amplasare; 
suport pensulă negru şi 1 pachet
de pensule × 50 buc.; cupă şi vârf Comprepol Plus, Composhine Plus
cupă şi vârf (1 buc. fiecare); kit probă SwissFlex (1 mandrin, 11 discuri)

1310
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SETURI	ŞI	REFILL-URI	COMPONEERtm Smalţ 
alb	opalescent

Smalţ 
universal

Set COMPONEERTM superior S, 6 faţete: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1311 1316

Refill-uri COMPONEERTM  superior S, 2 faţete 11 1321 1351

12 1322 1352

13 1323 1353

21 1324 1354

22 1325 1355

23 1326 1356

Set COMPONEERTM  superior m, 6 faţete: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1312 1317

Refill-uri COMPONEERTM  superior m, 2 faţete 11 1327 1357

12 1328 1358

13 1329 1359

21 1330 1360

22 1331 1361

23 1332 1362

Set COMPONEERTM  superior l, 6 faţete: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1313 1318

Refill-uri COMPONEERTM  superior l, 2 faţete 11 1333 1363

12 1334 1364

13 1335 1365

21 1336 1366

22 1337 1367

23 1338 1368

Set COMPONEERTM 	superior	XL, 6 faţete: 11, 12, 13, 21, 22, 23 6001 4010 6001 4012

Refill-uri COMPONEERTM		superior	XL, 2 faţete 11 6001 3998 6001 4004

12 6001 3999 6001 4005

13 6001 4000 6001 4006

21 6001 4001 6001 4007

22 6001 4002 6001 4008

23 6001 4003 6001 4009

Set COMPONEERTM  superior premolar S, 2 faţete     14/24 6001	4393 6001	4392

Set COMPONEERTM  superior premolar l, 2 faţete     14/24 6001	4396 6001	4394

Set COMPONEERTM inferior	S, 6 faţete: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1314 1319

Refill-uri COMPONEERTM inferior	S, 2 faţete 31 1339 1369

32 1340 1370

33 1341 1371

41 1342 1372

42 1343 1373

43 1344 1374

Set COMPONEERTM inferior	M, 6 faţete: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1315 1320

Refill-uri COMPONEERTMl inferior	M, 2 faţete 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

Compozite şi ADezivi

One Coat Bond, 1,2 ml 7879

Gel demineralizant S, 2,5 ml 7373

SYNERGY	D6

Carpule
(fiecare	carpulă	conţine	

0,25	g;	10	carpule/
pachet)

Seringi
(fiecare	seringă	conţine

4,0	g;	 
1	seringă	/pachet)

Alb opac 6001	3813 6001	3814

Dentină alb 8375 8365

Dentină A1/B1 8376 8366

Dentină A2/B2 8377 8367

Dentină A3/D3 8378 8368

Dentină A3.5/B3 8379 8369

Dentină C2/C3 8380 8370

Dentină A4/C4 8383 8384

Smalţ alb opalescent 8382 8372

Smalţ universal 8381 8371

Conect alb opalescent 6001	4029 –

Conect universal 6001	4030 –

Dispencer pentru carpulele de compozit, 1 buc. 6671

Ghid de nuanţe SYNERGY D6, 1 buc. 8410

Ghid de nuanţe COMPONEER™-SYNERGY D6, BL/O, 1 buc. 6001	3812

SYNERGY	D6	FLOw		(1	seringă	/	pachet,	2,3	g	fiecare)

A1/B1 7651

A2/B2 7652

A3/D3 7653

A3.5/B3 7654

A4/C4 7655

White Bleach 7656

Smalţ universal 7657

VÂRFURI APLICATOARE SYNERGY D6 FLOW, 1 pachet/20 buc. 8469

INSTRUMENTE/ACCESORII

Instrument de modelare MB5, 1 buc. 6001	1110

Suport, 1 buc. 6001	1105

Capsulă suport, 40 buc. 6001	1106

Dispozitiv amplasare, 1 buc. 6001	1107

Adaptor dispozitiv de amplasare, 5 buc. 6001	1108

Ştanţă dispozitiv amplasare, 50 buc. 6001	1109

Suport pensule negru, 1 buc. 6001	1111

Pensule, 1 pachet: 500 buc. 6001	1112

Ghid contur COMPONEERTM, 6 dimensiuni, superior mic 7000

1 de fiecare dimensiune        superior mediu 7001

superior mare 7002

superior XL 6001	4011

inferior mic 7003

inferior mediu 7004

Comprepol Plus, cupă, 2311RA, 5 buc. 230	295AA

Composhine Plus, cupă, 2411RA, 5 buc. 230	303AA

Comprepol Plus, vârf, 2303RA, 5 buc. 230	293AA

Composhine Plus, vârf, 2403RA, 5 buc. 230	301AA

SwissFlex kit 250	095AA

COMPONEERTM Kit de freze Dr. Mario Besek 6001	3844
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Tot ceea ce  
aveţi nevoie pentru  
un start de succes.

DvD şi CD
Broşură	pentru	pacienţi
poster 

Articole	promoţionale	 
ComponeerTM

Tot ceea ce aveţi nevoie pentru aplicarea faţetelor COMPONEER 
este inclus în kitul compact COMPONEERTM SISTEM 

Cutia ComponeerTM

Un	zâmbet	pentru	comandă	imediată

Ghid	de	contur
Adeziv	One	Coat	Bond
SYNERGY	D6	(carpule	sau	seringi)	în	nuanţele
dentină	A1/B1	şi	dentină	A2/B2,	precum	şi
smalţ	A/O	şi	smalţ	universal
SYNERGY	D6	FLOw	cu	vârfuri	aplicatoare
Diferite	gume	de	finisare
Accesorii
Suport Componeertm 
DiSpozitiv De AmplASAre Componeertm 
Instrument	de	modelare	MB5

ComponeerTM-
Faţete	directe	din	compozit



Coltène/whaledent	AG
Feldwiesenstr. 20 
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com 92
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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

Faceţi-vă pacienţii să zâmbească. 
Cu ComponeerTM de la Coltène/whaledent. 
Dacă aveţi nevoie de INFORMAŢII suplimentare sau doriţi să faceţi o comandă, 
echipa noastră de vânzări este permanent la dispoziţia dumneavoastră.  

Vizitaţi-ne la: www.componeer.info

Dr.	Mario	Besek
“Noul sistem de faţetare COMPONEER pentru restaurarea dinţilor anteriori extinde  
opţiunile de tratament prin combinarea avantajelor restaurării minim invazive cu com-
pozit cu tehnologia faţetelor fabricate în laborator. Sistemul avansat oferă pacienţilor şi 
stomatologilor noi perspective economice, toate într-o singură şedinţă.”


