
Giving a hand to oral health.

Charisma® Diamond
Charisma® Opal
Charisma® Opal Flow
Odkryj łatwość 
tworzenia naturalnego 
piękna.
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Charisma® Diamond – 
Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna.

Powierzamy w Twoje ręce naszą nową recepturę piękna i trwałości.

Rozpoczął się nowy rozdział historii sukcesu Charisma: Charisma Diamond poszerza granice 
estetyki, jakości i rezultatów. Po pięciu latach badań z dumą przedstawiamy kompozyt nano-
-hybrydowy. Dzięki innowacyjnej recepturze Charisma Diamond zapewnia wszystkie wyjątkowe 
właściwości, jakich oczekuje się od takiego estetycznego, nowoczesnego kompozytu.

Charisma® Diamond – korzyści na pierwszy rzut oka.

 ■ Skład chemiczny Charisma Diamond: 
Opatentowana matryca i nowo opracowany system wypełniacza nanohybrydowego skutkują 
lepszą estetyką, wytrzymałością i łatwością opracowywania. Oznacza to minimalny skurcz i 
naprężenie skurczowe, bardzo gładką powierzchnię, dużą elastyczność i zoptymalizowaną 
twardość powierzchni.

 ■ Wszechstronność Charisma Diamond: 
W taki sposób można tworzyć piękne wypełnienia. Charisma Diamond dostosowuje kolor do 
otaczającej struktury zęba w celu uzyskania wyjątkowo naturalnego wyglądu. Ponadto technika 
nakładania Charisma Diamond daje wyraźne korzyści estetyczne i zapewnia uzyskanie prak-
tycznie niewykrywalnych brzegów wypełnienia. Z łatwością można uzyskać bardzo dobre 
rezultaty za pomocą techniki jednego koloru w prostych przypadkach, a nade wszystko nad-
zwyczajne rezultaty za pomocą techniki wielowarstwowej.

 ■ Łatwość pacy Charisma Diamond: 
Charisma Diamond oferuje maksymalne możliwości, nawet w przypadku najtrudniejszych 
wypełnień. Charakteryzuje się minimalną lepkością i lepszą skutecznością w zakresie mode-
lowania. Oferuje również przedłużony czas pracy, nawet w warunkach oświetlenia roboczego. 
A ponadto ultradrobne cząsteczki wypełniacza tworzą połysk porównywalny z naturalnym 
szkliwem. Nasza innowacyjna receptura zapewnia wszystko, co jest niezbędne, do uzyskania 
wyjątkowo naturalnego wyglądu.
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Odkryj Charisma® Diamond.

Nadzwyczajnie duża wytrzymałość połączona z minimalnym naprężeniem skurczowym

Wyjątkowa charakterystyka mechaniczna

Źródło: Heraeus Kulzer F&E, Wehrheim, Niemcy. Dane niepublikowane. Dokumentacja dostępna.

  Naprężenie skurczowe w MPa   Wytrzymałość na zginanie w MPa

 Charisma Diamond automatycznie dopasowuje się do koloru otaczającego zęba i jego struktury, umożli-
wiając stworzenie wypełnienia o naturalnym wyglądzie.

Źródło: Prof. Claus-Peter Ernst, Uniwersytet w Moguncji, Niemcy.

Skorzystaj z koncepcji chemicznej Charisma® Diamond.

 ■ Struktura molekularna Charisma Diamond łączy wyjątkowo dużą wytrzymałość z minimalnym naprężeniem skurczowym, 
pozwalając na osiągnięcie wyjątkowego komfortu pracy.

 ■ Wytrzymałość na zginanie sprawia, że materiał jest odporny na siły żucia. Duża odporność jest kluczowa do stworzenia 
wytrzymałych i trwałych wypełnień.

 ■ Dzięki niskiemu naprężeniu skurczowemu poprawiona jest integralność brzeżna, co stanowi ochronę przed przebarwieniami i 
próchnicą wtórną.

 ■ Charisma Diamond przewyższa konkurentów, przy czym jest całkowicie kompatybilna z metakrylanowymi materiałami łączą-
cymi i technikami łączenia.

Nadzwyczajnie duża wytrzymałość połączona z minimalnym naprężeniem skurczowym
Zasady struktury niskoskurczliwych monomerów:

Sztywna struktura rdzenia – zapobieganie przemiesz-
czaniu się pod wpływem drgań w celu osiągnięcia więk-
szej gęstości upakowania cząstek, co skutkuje niską 
kurczliwością.

Łańcuchy boczne – optymalizacja wielkości skutkująca 
zwiększoną elastycznością oraz zmniejszonym napręże-
niem skurczowym, dzięki czemu ograniczona jest możli-
wość tworzenia nieszczelności brzeżnych.

Struktura uretanowa – generacja ulepszonej reaktywno-
ści monomeru usieciowanego w celu osiągnięcia wyż-
szej przemiany podwójnych wiązań, dzięki czemu uzy-
skiwana jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna i 
lepsza zgodność biologiczna.

Odkryj wszechstronność i łatwość pracy Charisma® Diamond.

 ■ Charisma Diamond wykazuje wspaniałe właściwości dopasowania koloru. Zastosowanie 
nanocząsteczek zapewnia idealne dopasowanie koloru, łatwość polerowania i wyjątkowo 
długotrwały wysoki połysk – w celu uzyskania wyjątkowo naturalnego wyglądu.

 ■ Technika nakładania Charisma Diamond zapewnia idealne rezultaty estetyczne. Odtwórz 
naturę z pomocą 21 kolorów o 3 różnych przeziernościach, naśladujących anatomię 
naturalnego zęba.

 ■ Charisma Diamond umożliwia uzyskanie praktycznie niewykrywalnych brzegów wypełnienia 
dzięki idealnemu współczynnikowi załamania światła wypełniaczy i macierzy.
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Spectrum TPHTetricFiltek Supreme XT Charisma Opal

Charisma® Opal – 
Odkryj łatwość tworzenia naturalnych wypełnień.

Źródło: Zdjęcia kliniczne – dr Marcus Holzemeier, Würzburg, Niemcy

Polerowalność 4 kompozytów z zastosowaniem różnych systemów polerowania

Źródło: Frauenhofer Institut IWM, Freiburg, Niemcy. Niepublikowane. Dane w kartotece.

Piękno w zasięgu ręki.

Marka Charisma stała się synonimem wygody pracy, niezawodności i naturalnej estetyki. Charisma Opal umożliwia tworzenie 
pięknych, niewidocznych wypełnień w jeszcze prostszy i wygodniejszy sposób. Dzięki rzeczywistej charakterystyce kolorów, 
naśladującej naturalną substancję zęba, oraz pełnemu zestawowi odcieni Charisma Opal spełnia wszelkie wymagania w zakresie 
zapewnienia pacjentom najlepszego leczenia w możliwie najkrótszym czasie.

Charisma Opal jest prosta w użyciu. Trudno wyobrazić sobie codzienną pracę bez niej. 

Charisma Opal – korzyści na pierwszy rzut oka

 ■ Piękno jest łatwo osiągalne: 
Charisma Opal zapewnia efekt naturalnej fluorescencji i opalizacji, jak również zoptymalizowaną przejrzystość pozwalające na 
tworzenie naturalnie pięknych wypełnień. Dzięki Charisma Opal naturalność i piękno są na wyciągnięcie ręki.

 ■ Dopasowanie kolorów jest łatwe: 
Można korzystać z kompaktowego systemu kolorów z 14 odcieniami dla każdego wskazania. Charisma Opal jest dostarczany 
z dwuwarstwowym kolornikiem, który jest nakładany ręcznie i wykonany z oryginalnego materiału w celu ustalenia właściwego 
koloru wypełnienia. Dopasowanie odcienia nigdy nie było tak łatwe i dokładne.

 ■ Można polegać na wyjątkowych cechach produktu: 
Rozwój Charisma Opal jest oparty na wieloletnim doświadczeniu stosowania Charisma. Według wielu grup badawczych na 
świecie, zajmujących się składem chemicznym Charisma, Charisma Opal spełnia wszelkie wymagania uniwersalnego systemu 
kompozytowego, dzięki połączeniu naturalnej estetyki i polerowalności z wyjątkową charakterystyką fizyczną.

Odkryj Charisma® Opal.

Korzyści z technologii Charisma Opal 

Charisma Opal jest uniwersalnym, światłoutwardzalnym kompozytem submikrohybrydowym. 
Technologia produkcji wypełniacza jest oparta na nieprzepuszczalności Microglass® dla pro-
mieniowania RTG i zawartości krzemionki o dużym stopniu dyspersji. Dzięki temu Charisma 
Opal zapewnia wyraźny efekt dopasowania koloru, przy równoczesnej wysokiej nieprzepusz-
czalności dla promieniowania RTG.

Korzyści z połysku Charisma Opal 

Charisma Opal wykazuje najniższą średnią szorstkość powierzchni ze wszystkich badanych 
materiałów. Jest łatwa do polerowania, co pozwala na osiągnięcie wysokiego połysku w trakcie 
polerowania, a także ograniczenie tworzenia się płytki nazębnej.
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Charisma® Opal – 
Prostota naturalnego piękna.

Wspaniała wytrzymałość, niski skurcz

Źródło: Heraeus Kulzer F&E, Wehrheim, Niemcy. Dane niepublikowane. Dokumentacja dostępna.

  Wytrzymałość na zginanie w MPa  Skurcz w %

Korzyści z możliwości odtworzenia naturalnego koloru i piękna.

Odtworzenie naturalnego koloru i piękna koloru zęba polega nie tylko na barwie, wartości i 
nasyceniu. Jest to złożona, kilkuwymiarowa kompozycja, składająca się z takich cech jak 
przezierność, opalizacja i fluorescencja. Aby uzupełnienie wyglądało naturalnie, materiał do 
wypełnień musi cechować się wszystkimi wymiarami koloru. 

Rzeczywista charakterystyka Charisma Opal pozwala odtworzyć kolor zęba pacjenta taki sam 
jak otaczająca substancja zębowa, uwzględniając przy tym te wszystkie wymiary. Nie ma już 
konieczności poświęcania dużej ilości czasu na uzyskanie rezultatów o dużej estetyce – 
Charisma Opal robi to za nas!

Opalizacja
Gdy światło przenika do 
szkliwa, dochodzi do rozpro-
szenia i refrakcji. Specjalna 
technologia wypełniaczy 
Charisma Opal zapewnia taki 
efekt opalizacji, co sprawia, 
że każde wypełnienie jest 
naturalne.

Przezierność
Przezierność szkliwa jest 
większa niż zębiny. Charisma 
Opal oferuje nieprzezierne 
kolory masy zębinowej i pół-
przezierne kolory szkliwa w 
celu odtworzenia tych cech.

Fluorescencja
Poprzez użycie fluoryzujących 
pigmentów w Charisma Opal 
światło ultrafioletowe pokazuje 
białą fluorescencję. Można 
wykonywać wypełnienia o 
cechach niemal idealnie 
takich samych jak naturalny 
ząb.

Charisma® Opal Flow – 
Idealna płynność we wszystkich wskazaniach.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo.

Charisma Opal Flow to idealne dopełnienie marki Charisma. Dzięki bardzo dobrze kontrolowanej 
lepkości prace minimalnie inwazyjne będą jeszcze prostsze. 

Charisma Opal Flow dzięki nieprzepuszczalności dla promieni RTG zapewnia bezpieczną diagnozę 
i łatwość użycia. Dzięki połączeniu Charisma Opal Flow z Charisma Diamond lub Charisma Opal 
można uzyskać wszystko, co jest potrzebne do stworzenia trwałych i bezpiecznych wypełnień.

Charisma® Opal Flow – korzyści na pierwszy rzut oka.

 ■ Doskonałe właściwości użycia: 
Charisma Opal Flow tworzy jednolitą, gładką powierzchnię w obszarach, gdzie ubytek jest 
trudnodostępny. Jest to idealna podbudowa dla kompozytu o większej lepkości, takiego jak 
Charisma Diamond lub Charisma Opal. Płynny kompozyt zachowuje swój kształt i położenie 
bezpośrednio po aplikacji. Nakłada się go przy użyciu niecieknącej strzykawki, a płynięcie 
następuje wyłącznie pod naciskiem instrumentu ze względu na właściwości tiksotropowe 
produktu. Sprawia to, że jest to idealny wybór w wielu wskazaniach.

 ■ Idealnie dopasowane, trwałe wypełnienia: 
Charisma Opal Flow oferuje korzyści potwierdzone najwyższymi wartościami w testach 
porównawczych. Wykazuje mały skurcz i dużą wytrzymałość na zginanie, umożliwiając two-
rzenie idealnie dopasowanych, trwałych wypełnień. Kompaktowy system 7 kolorów można 
łączyć ze wszystkimi dostępnymi na rynku kompozytami na bazie akrylanów.

 ■ Bezpieczna diagnoza: 
Wypełnienie kompozytowe można łatwo odróżnić od pozostałej struktury zęba ze względu na 
doskonałe właściwości w zakresie nieprzepuszczalności promieni RTG. Charisma Opal Flow 
zapewnia optymalną, wiarygodną diagnozę.
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Charisma® Opal Flow

Zestaw Charisma Opal Flow Asortyment
4 strzykawki x 1,8 g

A1, A2, A3, Baseliner

akcesoria

Nr art. 66043422

Odcień Strzykawka

1 x 1,8 g

Kolory uniwersalne

A1 66040900

A2 66040951

A3 66040952

A4 66040953

B2 66040954

Kolory nieprzezierne

OM (Opaque Medium) 66040955

Baseliner 66040956

Odcień Strzykawka

1 x 4 g

Kolory uniwersalne

A1 66037689

A2 66037690

A3 66037702

A3.5 66037701

A4 66037703

B1 66037704

B2 66037705

B3 66037706

C2 66037688

Kolory nieprzezierne

OL (Opaque Light) 66037684

OM (Opaque Medium) 66037683

OD (Opaque Dark) 66037685

Kolory masy siecznej
CO (Clear Opal) 66037687

Kolory do zębów 
wybielanych

BL (Bleach Light) 66037686

Charisma® Diamond – 
Odkryj gamę produktów.

Charisma® Opal / Charisma® Opal Flow – 
Odkryj gamę produktów.

Charisma® Opal

Zestaw podstawowy Charisma Opal Basic Kit 
+ GLUMA 2Bond
6 strzykawek x 4 g

A2, A3, A3.5, B2, OM, CO

1 x 4 ml GLUMA 2Bond

2 x 2,5 ml żel GLUMA Etch 35

kolornik, akcesoria

Nr art. 66055473

Zestaw mistrzowski Charisma Opal Master Kit 
+ GLUMA 2Bond
10 strzykawek x 4 g

A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OL, OM, OD, CO

1 x 4 ml GLUMA 2Bond

2 x 2,5 ml żel GLUMA Etch 35

kolornik, akcesoria

Nr art. 66055474

Kolornik Charisma Opal Shade Guide 
Nr art. 66037881

Charisma® Diamond

Zestaw wprowadzający 
Charisma Diamond Intro Kit
3 strzykawki x 4 g

A2, A3, OM

kolornik, akcesoria

Nr art. 66043863

Zestaw podstawowy 
Charisma Diamond Basic Kit
6 strzykawek x 4 g

2 x A2, A3, A3.5, OM, OD

akcesoria

Nr art. 66043864

Zestaw mistrzowski 
Charisma Diamond Master Kit
10 strzykawek x 4 g 

A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL

1 x 4 ml GLUMA 2Bond 

2 x 2,5 ml żel GLUMA Etch 35

kolornik, akcesoria

Nr art. 66043881

Kolornik Charisma Diamond
Nr art. 66044554

Odcień Strzykawka

1 x 4 g

Kolory uniwersalne

A1 66043882

A2 66043883

A3 66043884

A3.5 66043885

A4 66043886

B1 66043887

B2 66043888

B3 66043889

C2 66043890

C3 66043891

D3 66043892

Kolory nieprzezierne

OL (Opaque Light) 66043893

OM (Opaque Medium) 66043894

OD (Opaque Dark) 66043895

Kolory masy siecznej

CL (Clear Light) 66043899

AM (Amber) 66043800

CO (Clear Opal) 66043801

YO (Yellow Opal) 66043802

Kolory do zębów 
wybielanych
BL (Bleach Light) 66043896

BXL (Bleach Light Extra) 66043897

OB (Opaque Bleach) 66043898
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heraeus-kulzer.com

Przedstawiciele regionalni:
Łódź, Częstochowa, Katowice, 
Kraków i okolice – Konrad Kędziora
+48 600 976 698
konrad.kedziora@kulzer-dental.com
Poznań, Kalisz, Sieradz, 
Wrocław i okolice – Piotr Kupis
+48 604 241 425
piotr.kupis@kulzer-dental.com

Konsultant stomatologiczny:
Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska
+48 600 975 896
malgorzata.grzegorzak@kulzer-dental.com

Heraeus Kulzer w Polsce
ul. 1 Dywizji Pancernej 45
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 496 35 39
info-poland@kulzer-dental.com

GLUMA® 2Bond / GLUMA® Self Etch – Silne łączenie.

GLUMA 2Bond:

Ten jednobutelkowy system łączący oparty na 
technice totalnego wytrawiania łączy w sobie 
następujące korzyści:

 ■ Łatwe i szybkie użycie.
 ■ Nadzwyczajne właściwości.
 ■ Idealny efekt znoszenia nadwrażliwości.
 ■ Perfekcyjna konsystencja.
 ■ Zadowolenie pacjentów.

GLUMA Self Etch: 

Ten jednobutelkowy samowytrawiający system 
łączący zapewnia:

 ■ Oszczędność czasu.
 ■ Skuteczne zastosowanie w jednej warstwie.
 ■ Niezawodne, naukowo potwierdzone 
właściwości użytkowe.

 ■ Optymalne zastosowanie w nadwrażliwych 
obszarach.

 ■ Zadowolenie pacjentów.

44870_NCC_Charisma_Family_Produktinfo_PL.indd   1244870_NCC_Charisma_Family_Produktinfo_PL.indd   12 03.07.13   17:0303.07.13   17:03


