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πωλήσεών της COLTENE. Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο

σε επιλεγμένους συνεργάτες διανομής των προϊόντων της COLTENE.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Εξοικονομήστε 
έως και 50%

από τις προτεινόμενες τιμές 
λιανικής.

BRILLIANT EverGlow®
• Εξαιρετική στιλβωσιμότητα και 

λάμψη μακράς διαρκείας. 

• Αισθητικές αποκαταστάσεις με μια 
μόνο απόχρωση.

• Ευέλικτο σύστημα αποχρώσεων με 
τρία επίπεδα διαφάνειας

• Εξαιρετική δυνατότητα 
μορφοποίησης και απαλή σύσταση.

• Καλή διαβροχή της οδοντικής 
επιφάνειας και ελάχιστα κολλώδες 
στο εργαλείο.

productofthemonth.coltene.com

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ι προσφορά ισχύει ΜΟΝΟ για 3 + 3 τεμάχια
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*
πωλήσεών της COLTENE. Η προσφορά είναι διαθέσιμη

μόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες διανομής των προϊόντων της COLTENE.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

BRILLIANT EverGlow® Flow
• Εξαιρετικά σταθερό αλλά παράλλη-

λα και ρευστό!

• Καλή διαβροχή της οδοντικής επιφά-
νειας για εκτεταμένες καλύψεις 

• Λειτουργικό σύστημα αποχρώσε-

opaque απόχρωσης.

• Ιδανικός συνεργάτης για το universal 
εμφρακτικό υλικό BRILLIANT 
EverGlow

• Δύο μεγέθη βελόνας εφαρμογής για

• πολλαπλές ενδείξεις

Εξοικονομήστε 
έως και 33%

από τις προτεινόμενες τιμές 
λιανικής.

productofthemonth.coltene.com

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ι προσφορά ισχύει ΜΟΝΟ για 2 + 1 τεμάχια



Product insights 
you can trust.

RATING SYSTEM: Excellent + + + + +     Very Good + + + +     Good + + +

Consultants’ Comments
• “Excellent consistency and handling. It is 

easy to dispense, flows well and doesn’t slump.”

• “Packs well, good marginal adaptation and can be sculpted.” 

• “Great chameleon-like properties and one of the easiest 
composites to finish that I’ve tried.”

• “Great polishability!”

• “Blends well. The blended shade is brilliant for that one patient 
who’s in between shades.”

• “Love all the shade options.”

•  “A little hard to dispense and adapt well.”

• “Layers were challenging without having visible lines/seams.”

“SUPERB 
LIFE-LIKE 
ESTHETICS 
AND LUSTER.” 

Coltène/Whaledent
www.everglow.coltene.com

Description 
BRILLIANT EverGlow is a highly esthetic and user-friendly universal 
submicron hybrid composite. Its filler technology is designed for gloss 
properties such as a high polishability and long-lasting high luster. It 
also has convenient sculptability without slumping and good wettability 
for easy handling. The BRILLIANT EverGlow shade system has three 
translucency levels and exceptional blending properties allowing for 
highly esthetic and flexible single-shade and multi-shade restorations. The 
medium-translucent Universal shades provide an exceptional blending 
effect, making them ideal for seamless, single-shade restorations. Duo 
Shades, which match two VITA shades in one (e.g. A2/B2), help reduce 
decision time and the amount of material in storage. For use in multi-
shade restorations, the Universal shades can be combined with opaque 
masses and translucent enamel masses. Each BRILLIANT EverGlow 
shade is available separately as a syringe (3 g) or in boxes with 20 uni-
dose tips (0.2 g each). Kits containing 4 or 9 shades are also provided 
and include a Shade Guide with original material for free. 

Special Features 
• Excellent sculptability, smooth consistency and non-slumping
• High polishability and gloss retention
• Adheres to the bonded tooth surfaces rather than sticking to the 

instrument
• Esthetic single-shade restorations
• Versatile shade system with three translucencies

Indications
• All anterior and posterior direct composite 

single and multi-shade restorations
• Luting and repairing of ceramic and 

composite restorations

Clinical Tips
• The opaque shades match/adapt well with porcelain repairs and 

endodontic access opening restorations.
• For shade matching, extrude a little bit on the tooth and light cure it to check. 
• Great for teeth with minimum remaining coronal structure.

Evaluation Highlights
BRILLIANT EverGlow was evaluated by 33 consultants, and used 771 times.
• Versatile system with multiple translucency levels
• Easy to handle and place
• Good adaptability
• Esthetic and high luster
• Unique hard plastic syringe sleeve to avoid cross contamination and 

damage to label when disinfecting.  Syringe sleeve may be wiped down 
with a surface disinfectant

d e n ta l a d v i s o r. c o m
DENTAL ADVISOR    3110 West Liberty, Ann Arbor, Michigan 48103   l  (800) 347-1330   l  connect@dentaladvisor.com  l  © 2018 Dental Consultants, Inc.

BRILLIANT EverGlow
E D I T O R ’ S  C H O I C E

96% 
overall
rating



BRILLIANT EverGlow®

ΥΠΟΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαχρονική στιλπνότητα – λαμπρός σχεδιασμός

 ΝΈΟ
Βελτιωμένο ρύγχος!
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Με τη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης BRILLIANT 
EverGlow μπορούν να επιτευχθούν χωρίς κόπο 
αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής και μεγάλης 
διάρκειας.

Αναπτύχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική 
και την ευχρηστία. Ως εκ τούτου, υπερέχει χάρη 
στον βολικό χειρισμό, αποχρώσεις που ενσωματώ-
νονται εξαιρετικά καλά και ιδιότητες υψηλής 
στιλπνότητας.

ΤΟ BRILLIANT EverGlow δεν παρέχει μόνο ευκολία 
στίλβωσης. Χάρη στην αυξημένη αντοχή στην 
αποτριβή και τη βελτιωμένη διατήρηση της 
στιλπνότητας, υποστηρίζει επίσης λαμπρά 
μακροχρόνια αποτελέσματα.

• Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης και μακροχρόνια λάμψη

• Αισθητικές αποκαταστάσεις μίας απόχρωσης

• Ευέλικτο σύστημα αποχρώσεων με τρία επίπεδα ημιδιαφάνειας

• Εξαιρετική δυνατότητα σμίλευσης και λεία υφή

• Καλή διαβρεξιμότητα με ελάχιστη προσκόλληση στο εργαλείο

ΛΑΜΠΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Tetric Evo Ceram* 

BRILLIANT EverGlow®

Gloss after tooth brushing / Gloss Units
G
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tssehr gut

gut

durchschnittlich

schlecht

76.9 %

23.1 %

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΉΣ ΚΑΙ  
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΑΜΨΉ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 1

Ακόμα και μετά από επιβάρυνση με πάνω από 20.000 κινή-
σεις βουρτσίσματος σε προσομοιωτή οδοντόβουρτσας, το 
BRILLIANT EverGlow διατηρεί υψηλό επίπεδο στιλπνότητας.

Η καλή δυνατότητα στίλβωσης έχει 
επιβεβαιωθεί από τους οδοντιάτρους. Σε 
μια έρευνα μεταξύ 39 οδοντιάτρων στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 100% των οδοντιά-
τρων έδωσαν θετική βαθμολογία. Επιπλέ-
ον, 76,9% αξιολόγησαν το προϊόν με τη 
μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

1 Πηγή: εσωτερικά δεδομένα | * δεν είναι εμπορικό σήμα της COLTENE

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ 1

Μετά την έκθεση στον προσομοιωτή οδοντόβουρτσας, 
μετρούμενη σε μονάδες στιλπνότητας (GU)

Η ΣΥΝΘΈΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΈΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  
ΈΣΤΙΑΖΈΙ ΣΤΗ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ

Χάρη στη σύνθεσή του σε υπομικρομετρικές ανόργανες ενισχυτικές ουσίες,  
το BRILLIANT EverGlow εμφανίζει μια εξαιρετικά λεία επιφάνεια και σατινέ λάμψη 
αμέσως μετά την τοποθέτηση της έμφραξης. Αυτό απλουστεύει τη στίλβωση, 
επιτρέποντας τη διενέργεια αποκαταστάσεων υψηλής αισθητικής σε ελάχιστο 
χρόνο. Επίσης, μακροπρόθεσμα, το BRILLIANT EverGlow διασφαλίζει εξαιρετική 
διατήρηση της στιλπνότητας.

πολύ καλή

καλή

μέτρια

κακή
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VITA* A2

A2 / B2

VITA* B2

A3 / D3 A3.5 / B3 C2 / C3A2 / B2A1/ B1 A4 / C4Bleach

everglow.coltene.com/lit/en

ΑΙΣΘΉΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΉΣ 
ΜΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

Το BRILLIANT EverGlow προσφέρει αποχρώσεις γενικής 
χρήσης στο καταξιωμένο σύστημα Duo Shades που  
εφευρέθηκε από την COLTENE. Οι αποχρώσεις Duo Shades 
απλουστεύουν τη διαχείριση συνδυάζοντας δύο αποχρώσεις 
VITA* σε μία απόχρωση (για παράδειγμα, A1/B1 ή A2/B2). 
Αυτό είναι δυνατό χάρη στις οπτικές ιδιότητες των Duo 
Shades, οι οποίες τους επιτρέπουν να ενσωματώνονται 
αρμονικά με τα παρακείμενα δόντια.

* Το VITA δεν είναι εμπορικό σήμα της Coltène/Whaledent

Για το BRILLIANT EverGlow, η έννοια των Duo Shades 
μεταφέρθηκε στο επόμενο επίπεδο: Αποχρώσεις γενικής 
χρήσης. Μέσω της χρήσης μίας απόχρωσης γενικής 
χρήσης, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αποκατα-
στάσεις μίας απόχρωσης χωρίς ατέλειες, εξαλείφοντας 
την ανάγκη προσθήκης ημιδιαφανούς υλικού αδαμαντί-
νης. Η επίτευξη υψηλής αισθητικής δεν ήταν ποτέ 
απλούστερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΈ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ DR. MED.DENT. 
MARKUS LENHARD ΚΑΙ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ 
ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η COLTENE ΈΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ  
ΑΠΟΧΡΩΣΈΩΝ

7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

  «Duo Shades» βασισμένες σε VITA*
 Για εμφράξεις προσθίων και οπισθίων
 Για αισθητικές αποκαταστάσεις μίας απόχρωσης
  Για αντικατάσταση της οδοντίνης σε αποκαταστάσεις  

πολλαπλών αποχρώσεων

Αρχική κατάσταση Θεραπεία

Θεραπεία Τελικό αποτέλεσμα

Κλινική περίπτωση με χρήση A3/D3 μόνο
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Opaque A1
(OA1)

Opaque A3
(OA3)

Opaque 
Bleach
(OBL)

Translucent
(Trans)

Bleach
Translucent
(BL Trans)

everglow.coltene.com/tips/en

ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εκτός από τις αποχρώσεις γενικής χρήσης, διατίθενται 
πέντε συμπληρωματικές αποχρώσεις για προσαρμογές με 
την τεχνική της διαστρωμάτωσης αποχρώσεων. Αυτό 
επιτρέπει ένα αρμονικό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο 
πολύπλοκες περιπτώσεις.

Οι ημιδιαφανείς αποχρώσεις μιμούνται ιδιαιτέρως έντονες 
περιοχές αδαμαντίνης, ενώ οι τρεις αδιαφανείς αποχρώσεις 
δημιουργούν τη βάση για αποχρωματισμένα δόντια ή 
δυσχρωμίες από αμάλγαμα.

Αποκαταστάσεις μίας  
απόχρωσης

Απόχρωση γενικής  
χρήσης + ημιδιαφανές  

στρώμα επικάλυψης

Αδιαφανής απόχρωση +  
απόχρωση γενικής  

χρήσης

Αδιαφανής απόχρωση +  
απόχρωση γενικής χρήσης +  

ημιδιαφανές στρώμα επικάλυψης

7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

  «Duo Shades» βασισμένες σε VITA*
 Για εμφράξεις προσθίων και οπισθίων
 Για αισθητικές αποκαταστάσεις μίας απόχρωσης
  Για αντικατάσταση της οδοντίνης σε αποκαταστάσεις  

πολλαπλών αποχρώσεων

2 ΉΜΙΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• Για τον εξατομικευμένο  
χαρακτηρισμό ιδιαίτερα  
ημιδιαφανούς αδαμαντίνης

3 ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• Για τη συγκάλυψη χρωματικών 
αποκλίσεων και δυσχρωμιών  
από αμάλγαμα

ΣΥΣΤΑΣΈΙΣ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟΧΡΩΣΈΩΝ



6 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ceram•X duo +*

Venus Pearl*

G-aenial Anterior*

Tetric Evo Ceram*

BRILLIANT EverGlow®

Klebrigkeit am Instrument / N

very good

good

moderate

bad

55.3 %

36.8 %

5.3 %
2.6 %

sehr gut

gut

durchschnittlich

schlecht

76.9 %

23.1 %

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΣΜΙΛΕΥΣΉΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΥΦΉ

Η λεία υφή του και η σταθερότητα διαστάσεων καθιστούν 
το τελευταίας τεχνολογίας εμφρακτικό υλικό BRILLIANT 
EverGlow εύκολο και βολικό στην εφαρμογή του σε 
κοιλότητες. Περίπλοκα διαμορφωμένα φύματα, βάθρα  
και σημεία επαφής παραμένουν ανέπαφα και δεν αρχίζουν 
να παραμορφώνονται. Υψηλή αντοχή στην εγχειρητική 
λυχνία και χαμηλή προσκόλληση σε συνδυασμό με καλή 
διαβρεξιμότητα ολοκληρώνουν τον βολικό χειρισμό.

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΈΡΓΑΛΈΙΟ 1

Μετρημένη σε Newton

Λόγω της καλής διαβρεξιμότητάς του, το BRILLIANT 
EverGlow προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση στις οδοντικές 
επιφάνειες αντί να προσκολλάται στα εργαλεία. Αυτό έχει 
επίσης επιβεβαιωθεί σε μια διεθνή έρευνα χρηστών: πάνω 
από 90% των συμμετεχόντων αξιολόγησαν τις ιδιότητες 
διαβροχής ως «πολύ καλές» ή «καλές».

ΔΙΑΒΡΈΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 1

Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη BRILLIANT COMPONEER

πολύ καλή

καλή

μέτρια

κακή

Ή λεία υφή και η εξαιρετική διαβρεξιμότητα του 
BRILLIANT EverGlow το καθιστούν ιδανικό για τη 
συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων όπως το 
BRILLIANT COMPONEER, το σύστημα άμεσων 
όψεων από σύνθετη ρητίνη της COLTENE.

«Το BRILLIANT EverGlow είναι  
μια ρητίνη στην οποία μπορώ  
να βασιστώ, είναι απλή στη  
χρήση, εύκολη στον χειρισμό  
και παράγει εξαιρετική στίλβω-
ση οποιαδήποτε στιγμή.»

Dr Monik Vasant  
BChD MFGDP MSc
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everglow.coltene.com/
guide/en

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΈΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ BRILLIANT EVERGLOW
Η τεχνολογία ανόργανων ενισχυτικών ουσιών του BRILLIANT 
EverGlow είναι σχεδιασμένη για να παρέχει έναν ιδανικό 
συνδυασμό αισθητικής μεγάλης διάρκειας, ευκολίας στον 
χειρισμό και μηχανικής αντοχής. Οι υπομικρομετρικές ανόργανες 
ενισχυτικές ουσίες υάλου υποστηρίζουν την εξαιρετική δυνατό-
τητα στίλβωσης και διατήρηση της στιλπνότητας. Πρόσθετες 
προπολυμερισμένες ανόργανες ενισχυτικές ουσίες, οι οποίες 
έχουν την ίδια σύνθεση με την απολυμέριστη σύνθετη ρητίνη, 
μειώνουν τη συρρίκνωση του όγκου και βελτιώνουν τις ιδιότητες 
σμίλευσης της πάστας. Οι επιφάνειες των ανόργανων ενισχυτι-
κών ουσιών είναι ειδικά επεξεργασμένες ώστε να διασφαλίζουν 
βέλτιστη αντοχή της ένωσης εντός της μήτρας ρητίνης. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά παρέχουν τις ιδανικές προϋποθέσεις για την 
εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης και διατήρηση της στιλπνότη-
τας του BRILLIANT EverGlow. Το αποτέλεσμα είναι ένα τελευταίας 
τεχνολογίας σύνθετο υλικό που επιτρέπει «λαμπρές» αποκατα-
στάσεις.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΈΛΈΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων έναντι του ανταγωνισμού στην 
Οδηγία Προϊόντων.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΆΠΟΤΡΙΒΗ 1

ΑΠΛΑ  
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM)  
του BRILLIANT EverGlow

Σε σύγκριση με τις άλλες συμβατικές σύνθετες ρητίνες,  
το BRILLIANT EverGlow επιδεικνύει σημαντικά  
χαμηλότερες τιμές αποτριβής.

ΥΨΗΛΗ ΆΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ
Ιδανικό για αποκαταστάσεις οπίσθιων 
δοντιών λόγω της υψηλής αντοχής στις 
μασητικές δυνάμεις.

ΧΆΜΗΛΗ ΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ή βελτιστοποιημένη σύνθεση 

μονομερούς οδηγεί σε χαμηλή  
ρόφηση νερού, γεγονός το οποίο με 

τη σειρά του υποστηρίζει την εξαιρετι-
κή μακροχρόνια χρωματική σταθερότητα 

της σύνθετης ρητίνης.

1 Πηγή: εσωτερικά δεδομένα | * δεν είναι εμπορικό σήμα της COLTENE

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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BRILLIANT EVERGLOW FLOW

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Η υπομικρομετρική υβριδική σύνθετη ρητίνη  
BRILLIANT EverGlow είναι επίσης διαθέσιμη σε  
ρευστή σύσταση. Εκτός από τις αισθητικές  
ιδιότητες του υλικού, έχει επίσης δοθεί ιδιαίτερη  
έμφαση σε βέλτιστες ιδιότητες χειρισμού.

Αρχική σταθερότητα

Με το BRILLIANT EverGlow Flow, η εξαιρετική σταθερότητα 
και η καλή ρευστότητα δεν αποτελούν πλέον αντίφαση.  
Το BRILLIANT EverGlow Flow κατορθώνει να συνδυάσει 
αυτές τις ιδιότητες σε ένα και μόνο υλικό, καθιστώντας το 
εξαιρετικά ευέλικτο στη χρήση.

Με υψηλή σταθερότητα και τέλεια θιξοτροπική ιδιότητα, 
το BRILLIANT EverGlow Flow μπορεί να εφαρμοστεί  
με απόλυτη ακρίβεια με ελεγχόμενο και εύκολο τρόπο.

«Η θιξοτροπία είναι τέλεια, το 
οποίο αποτελεί σημαντικό χαρα-
κτηριστικό! Εξαιρετική εφαρμογή 
χωρίς να λερώνει και να τρέχει. Το 
υλικό μπορεί να μεταφερθεί στη 
θέση που πρέπει να βρίσκεται και 
παραμένει εκεί για χρονικό διά-
στημα που επαρκεί για να παρέχει 
άφθονο χρόνο για την εφαρμογή 
του φωτός πολυμερισμού.»

Dr. med. dent. Ralph Schönemann, 
Γερμανία

«Ρέει αλλά δεν 
τρέχει!»

Dr. med. dent.  
Christoph G. Hüskens, Ελβετία

ΥΨΉΛΉ ΣΤΑΘΕΡΟΤΉΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΉΣ  
ΥΨΉΛΉ ΡΕΥΣΤΟΤΉΤΑ
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0.4 mm0.4 mm

0.8 mm

ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΉ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Κάθε σύριγγα BRILLIANT EverGlow Flow διατίθεται με δύο μεγέθη βελόνας εφαρμογής. Εκτός από το 
τυπικό μέγεθος με εσωτερική διάμετρο 0,8 mm, τα παρεχόμενα παρελκόμενα έχουν επεκταθεί με 
ένα λεπτό μέγεθος. Με μόνο 0,4 mm εσωτερική διάμετρο, επιτρέπει την ύψιστη ακρίβεια εφαρμογής.

Ενώ η συμπεριφορά ελεγχόμενης ροής διευκολύνει την 
εστιασμένη εργασία, το χαμηλό ιξώδες του υλικού παρέχει 
καλή διαβροχή, η οποία, για παράδειγμα, είναι σημαντική 

στην περίπτωση των στρωμάτων επικάλυψης και των 
μικρών εμφράξεων κοιλοτήτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ –  
ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΔΙΑΦΑΝΉ ΑΠΟΧΡΩΣΉ

Το BRILLIANT EverGlow Flow διαθέτει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της τεχνολογίας ανόργανων ενισχυτικών ουσιών του BRILLIANT 
EverGlow, όπως δυνατότητα στίλβωσης και διατήρηση της στιλπνότη-
τας. Έχει υιοθετηθεί επίσης η σειρά αποχρώσεων, προσφέροντας τα 
βολικά Duo Shades και τρία επίπεδα ημιδιαφάνειας.

Παρότι οι αποχρώσεις γενικής χρήσης και οι ημιδιαφανείς αποχρώσεις 
εξυπηρετούν τις περισσότερες περιπτώσεις, οι σκούρες περιοχές και οι 
χρωματικές αποκλίσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το τελικό 
αισθητικό αποτέλεσμα μιας αποκατάστασης και απαιτούν μια 
αδιαφανή επικάλυψη της κοιλότητας. Η απόχρωση «Opaque A2» 
αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη, δημιουργώντας 
τη βάση για μια αισθητική αποκατάσταση με αρμονική απόχρωση.

Ως αποτέλεσμα, το BRILLIANT EverGlow Flow παρέχει 
πειστικά αισθητικά αποτελέσματα και αποτελεί τον τέλειο 
συνεργάτη για τη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης BRILLIANT 
EverGlow.



 

BRILLIANT EverGlow
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

BRILLIANT EverGlow
Ανταλλακτικές σύριγγες (1 × 3 g)
60019743  Opaque Bleach (OBL)
60019744  Opaque A1 (OA1)
60019745  Opaque A3 (OA3)
60019697 Bleach (BL)
60019698 A1 / B1
60019699 A2 / B2
60019700 A3 / D3
60019701 A3.5 / B3
60019702 C2 / C3
60019703 A4 / C4
60019704 Translucent (Trans)
60019705 Bleach Translucent (BL Trans)

BRILLIANT EverGlow
Ανταλλακτικά ρύγχη (20 × 0,2  g)
60019746  Opaque Bleach (OBL)
60019747  Opaque A1 (OA1)
60019748  Opaque A3 (OA3)
60019706 Bleach (BL)
60019707 A1 / B1
60019708 A2 / B2
60019709 A3 / D3
60019710 A3.5 / B3
60019716 C2 / C3
60019717 A4 / C4
60019718 Translucent (Trans)
60019719 Bleach Translucent (BL Trans)
 

60021919 BRILLIANT EverGlow Οδηγός αποχρώσεων
60022485 Διανομέας ρύγχους σύνθετου υλικού
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 ΝΈΟ
Βελτιωμένο ρύγχος!

ΝΕΟ

ΠΑΛΙΟ

Κιτ BRILLIANT Ever-
Glow

Αδιαφανείς αποχρώσεις Αποχρώσεις γενικής χρήσης Ήμιδιαφανείς αποχρώσεις

Opaque 
Bleach
(OBL)

Opaque 
A1

(OA1)

Opaque 
A3

(OA3)

Bleach
(BL)

A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3.5 / B3 C2 / C3 A4 / C4 Bleach 
Translucent

(BL Trans)

Translucent
(Trans)

Δοκιμαστικά κιτ

60019720 | 4 σύριγγες των 3 g

60019721 | 32 ρύγχη των 0,2 g

1 1 1 1

8 8 8 8

Κιτ συστήματος

60019722 | 9 σύριγγες των 3 g

60019723 | 60 ρύγχη των 0,2 g

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 8 8 8 8 5 5 5 8

Κανονικά κιτ

60019726 | 9 σύριγγες των 3 g
60019727 | 60 ρύγχη των 0,2 g

1 1 1 1 2 1 1 1

5 5 5 10 12 10 5 8

Παρελκόμενα των κιτ: οδηγίες χρήσης, πλακίδιο ανάμειξης, οδηγός αποχρώσεων



 

BRILLIANT EverGlow Flow
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

BRILLIANT EverGlow Flow
Ανταλλακτικά (1 × 2 g + 10 βελόνες εφαρμογής)
60019751  Opaque A2 (OA2)
60019752  Bleach (BL)
60019753  A1 / B1
60019754 A2 / B2
60019755 A3 / D3
60019756 A3.5 / B3
60019757 A4 / C4
60019758 Translucent (Trans)

8469 20 βελόνες εφαρμογής τυπικές (Ø 0,8 mm)
60022137 20 βελόνες εφαρμογής λεπτές (Ø 0,4 mm)
 
 

ONE COAT 7 UNIVERSAL
Φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός 
παράγοντας ενός συστατικού για συγκόλλη-
ση με την τεχνική αυτοαδροποίησης, ολικής 
αδροποίησης ή επιλεκτικής αδροποίησης.

60019538  ONE COAT 7 UNIVERSAL Intro Kit

BRILLIANT COMPONEER
Προκατασκευασμένα κελύφη για την απο-
κατάσταση πρόσθιων δοντιών. Οι όψεις με 
βάση την τεχνολογία ανόργανων ενισχυτι-
κών ουσιών του BRILLIANT EverGlow είναι 
διαθέσιμες στις αποχρώσεις Translucent και 
Bleach Translucent.

60023214  Σύριγγες BRILLIANT COMPONEER Intro Kit
60023215 Ρύγχη BRILLIANT COMPONEER Intro Kit

DIATECH ShapeGuard
Στιλβωτικό σιλικόνης για την προστίλβωση 
(μοβ) και τη στίλβωση υψηλής στιλπνότητας 
(μπλε) των αποκαταστάσεων από σύνθετη 
ρητίνη. Λόγω των εύκαμπτων ελασμάτων 
του, το DIATECH ShapeGuard προσαρμόζεται 
στην επιφανειακή δομή.

60019916  ShapeGuard Composite Polishing Plus Kit

BRILLIANT EverGlow Flow
Intro Kit

Opaque
A2 (OA2)

Bleach
(BL)

A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3.5 / B3 A4 / C4 Translucent
(Trans)

60019760 | 4 σύριγγες των 2 g 1 1 1 1

Παρελκόμενα των κιτ: οδηγίες χρήσης, πλακίδιο ανάμειξης, 40 βελόνες εφαρμογής

Κιτ BRILLIANT Ever-
Glow

Αδιαφανείς αποχρώσεις Αποχρώσεις γενικής χρήσης Ήμιδιαφανείς αποχρώσεις

Opaque 
Bleach
(OBL)

Opaque 
A1

(OA1)

Opaque 
A3

(OA3)

Bleach
(BL)

A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3.5 / B3 C2 / C3 A4 / C4 Bleach 
Translucent

(BL Trans)

Translucent
(Trans)

Δοκιμαστικά κιτ

60019720 | 4 σύριγγες των 3 g

60019721 | 32 ρύγχη των 0,2 g

1 1 1 1

8 8 8 8

Κιτ συστήματος

60019722 | 9 σύριγγες των 3 g

60019723 | 60 ρύγχη των 0,2 g

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 8 8 8 8 5 5 5 8

Κανονικά κιτ

60019726 | 9 σύριγγες των 3 g
60019727 | 60 ρύγχη των 0,2 g

1 1 1 1 2 1 1 1

5 5 5 10 12 10 5 8

Παρελκόμενα των κιτ: οδηγίες χρήσης, πλακίδιο ανάμειξης, οδηγός αποχρώσεων



 

everglow.coltene.
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Switzerland
Τηλ. +41 71 757 53 00
Φαξ +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Τηλ. +1 330 916 8800
Φαξ +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

© 2018 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

ΣΥΝΔΈΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΈΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BRILLIANT 

EVERGLOW

ΣΥΝΔΈΣΜΟΣ ΣΈ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΣΥΝΔΈΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΈΡΑΙΤΈΡΩ 
ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ

«Ως διαμορφωτής γνώμης πολλών 
οδοντιατρικών εταιρειών, είχα την 
ευκαιρία να δοκιμάσω και να 
εργαστώ με διάφορα σύνθετα 
υλικά. 'Ερωτεύτηκα' το BRILLIANT 
EverGlow αμέσως.  Παρά τη χρήση 
μειωμένου αριθμού αποχρώσεων, 
είναι πολύ εύκολο να αντιστοιχιστεί 
το χρώμα και να συγκαλυφθούν οι 
οριακές παρασκευές, καθώς και να 
επιτυγχάνονται προβλέψιμα και 
υψηλής ποιότητας αποτελέσματα 
κάθε μέρα – τόσο από αισθητική 
όσο και από κλινική άποψη. »

Dr. Monaldo Saracinelli,  
Style Italiano group, Ιταλία

«Εντυπωσιάστηκα πολύ με τις επιδόσεις του COLTENE 
BRILLIANT EverGlow. Δεν κολλάει στα εργαλεία, το 
οποίο, σε συνδυασμό με το ότι υπακούει στις 
συμπιεστικές κινήσεις του χειριστή, διασφαλίζει την 
αξιόπιστη προσαρμογή του στη μορφή της κοιλότη-
τας. Παρέχει έτσι εκπληκτική αισθητική – χωρίς να 
απαιτεί πολύπλοκο πρωτόκολλο φινιρίσματος, χαρίζει 
ένα ομαλό στιλπνό, φυσικό τελικό αποτέλεσμα. 
Διαθέτει εξαιρετική χρωματική προσαρμογή και το 
συνιστώ ανεπιφύλακτα για το οπλοστάσιο κάθε 
οδοντιάτρου.»

Dr. Nalin Karunaratne, Ηνωμένο Βασίλειο

Coltène/Whaledent  
GmbH + Co.KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Τηλ +49 7345 805 0
Φαξ +49 7345 805 201
info.de@coltene.com
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BRILLIANT EVERGLOW 
Universal Submicron Hybrid Composite 
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GET INSPIRED… 
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https://www.youtube.com/watch?v=vNiwOuK1JWQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/Fnf-2VbhpUU
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vNiwOuK1JWQ 

A world wide success 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vNiwOuK1JWQ
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«BRILLIANT EverGlow allowed an extremely userfriendly, fast and very good 
aesthetic rehabilitation of the maxillary anterior by only using a single 
universal shade.» 

 
Dr. Markus Lenhard, Switzerland 

BRILLIANT EverGlow – The right choice 
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«I was massively impressed with COLTENE BRILLIANT EverGlow's performance on 
many levels. It does not stick to your instruments and this as well as it's obedience 
to packing movements of the operator ensure it will reliably adapt to the cavity 
form. Thereafter you have the finish which is stunning - it does not demand a 
complex finishing protocol and you will achieve a smooth glassy finish. It has 
excellent shade adaptation and I cannot recommend it enough to the 
armamentarium of any dentist.» 

 
Dr. Nalin Karunaratne, UK 

 

BRILLIANT EverGlow – The right choice 

5 



Version: 02-20-EN- 
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 

«As an opinion leader of many dental companies, I had the opportunity to work 
and to test various composites. With BRILLIANT EverGlow, it was “love at first 
sight”. It is very easy to match the colour and to hide margin preparations, despite 
the use of a reduced number of shades, and to achieve predictable and high 
quality results every day – both from an aesthetic and clinical point of view. » 
  
 Dr. Monaldo Saracinelli, Style Italiano group, Italy 

BRILLIANT EverGlow – The right choice 
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«With BRILLIANT EverGlow, an aesthetically perfect restoration became simple and 
easy.  The shades let the filling seem borderless. In the truest sense of the word, the 
brilliance and gloss persistence of BRILLIANT EverGlow is impressive even after very 
little polishing. The shape of the fissure relief remain beautifully and the consistency 
of BRILLIANT EverGlow is perfect for modelling by hand.  

For me, the future of restorative dentistry lies in the minimally invasive adhesive 
technique and in this means BRILLIANT EverGlow is THE filling and luting material 
for everyday use – it is simply fun to work with this composite and to see the 
enthusiasm of the patients! » 

 
Dr. Sylvia Rahm, Germany 

BRILLIANT EverGlow – The right choice 
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Award Winner  
This material convinces! 

Version: 01-20-EN-BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 
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Brilliant D.I. (1986) 

COLTENE’s composite history 

Brilliant (1983) 

Brilliant Esthetic Line (1988)

Micro-hybrid composite. Advanced concept at this time. 

Synergy  (1998) 

Invention of the duo shade concept, and shade guide with original material provided  

Miris2 (2008) 

Invention of special natural layering technique shade concept  
in collaboration with Dr. Didier Dietschi 

COMPONEER (2011) 

Invention of first industrially produced  
composite veneers.  

Fill-Up! (2014) 

COLTENE’s first bulk filling material.  

BRILLIANT EverGlow (2015/6) 

Synergy D6 (2006) 

Miris (2001) 

COLTENE’s first composite with prepolymerised fillers 

DRS (<1980) 

COLTENE’s first composite (chemical curing) 

Brilliant Lux (1985) 

COLTENE’s first light-curing composite 

Invention but no launch of first composite for posterior restorations (amalgam replacement) with university.  

COLTENE’s first nano-hybrid composite 
Synergy Nano Formula (2004) 

9 



Version: 02-20-EN- 
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 

BRILLIANT EverGlow 

 

 

 

 

 

 

 

BRILLIANT EverGlow has been developed to provide  
a «brilliant» mixture of  

 Good and long-lasting aesthetics 

 Handling convenience 

 Mechanical and chemical resistance 
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Why BRILLIANT EverGlow? 

EXCEPTIONAL POLISHABILITY AND

LONG-LASTING BRILLIANCE 
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Exceptional polishability 

Roughness Ra after polishing (µm) A low roughness value 
indicates that the composite is 
easy to polish and shows high 
gloss after polishing.  

 

BRILLIANT EverGlow and Filtek 
Supreme XTE show the lowest 
surface roughness after 
polishing.  

Roughness Ra after polishing (µm)
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Extraordinary field feedback for polishability 

BRILLIANT EverGlow immediately shows an exceptionally smooth and satin shiny surface - making 
polishing a minor issue. 

76.9% 

23.1% 

very good good moderate bad

In a field test 100% gave a positive judgement for 

polishability. 

 

77% of the users gave the highest possible score! 

 

Source: Field test with 39  dentists in Europe and the USA, COLTENE 2014 
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Good result measured for BRILLIANT EverGlow 

Gloss units (GU) after tooth brushing simulation 

BRILLIANT EverGlow ranks among the composites with 
the best gloss retention. Filtek Supreme XTE was our 
bench mark in this respect. 

 

Surface roughness (μm) after tooth brushing simulation 

An external measurement even shows best values for 
BRILLIANT EverGlow. (A low surface roughness is an 
indicator for high gloss persistence.) 

 

Gloss units (GU) after tooth brushing simulation
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How to measure the long-lasting gloss 

Tooth brush simulation is an indicator for the materials ability to keep its gloss over time.

Example picture 

Polished composite sticks (at least 95GU) 
are put in a tooth brush simulator. More 
than 20’000 brushing movements then 
simulate tooth brushing. The residual 
gloss is measured by a Zehntner gloss 
meter. 
 
=> More details on the test method can 
be found in the Product Guideline 
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What is gloss? 

The more even a surface is, the more glossy it is for our eyes.  

Irregularities in the surface harm gloss.  
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Filler technology 

 

 

 

 

 

• lower volume shrinkage 
• Same composition as the 

composite paste for an even 
abrasion 

  
• maximum ease of polishability 
• gloss retention 

 
• enhanced scratch resistance 

Above all, the filler surfaces are treated to ensure optimal compound 
strength within the resin matrix to prevent plucking – and consequently 
support gloss retention. 

BRILLIANT EverGlow’s filler technology is geared to ensure gloss retention by maximizing the conditions 
for a long-lasting even surface.  
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Filler technology and composition 

BRILLIANT EverGlow is a «Universal Submicron Hybrid Composite».

 
It complies with ISO 4049:2009 and contains:  

• Methacrylates 
• Dental glass 
• Amorphous silica 
• Zinc oxide 
 
Range of dimensions of inorganic filler particles:   0.02–1.5 μm 
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Simply strong in posterior 

Compressive strength / MPa  Wear rate (McCabe) 
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Why BRILLIANT EverGlow? 

EXCEPTIONAL POLISHABILITY AND

LONG-LASTING BRILLIANCE 
• High polishability  
• High gloss retention 
• High abrasion resistance 
• High compressive strength 

20 



Version: 02-20-EN- 
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 

Why BRILLIANT EverGlow? 
CONVENIENT HANDLING
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Convenient handling  
 Easy modelling 

 Good stability of the modelled structure (non-slumping). Elaborately modelled cusps, edges and 
contact points remain intact and do not start to deform.  

 Convenient smooth consistency without prior heating of the material 

 High operating light resistance 

«The first time I used BRILLIANT EverGlow I was impressed. Its consistency, 
modelling ability and working time make it possible to perform restorations 
with a rich detail anatomy. In addition, this composite manages to perfectly 
blend with the neighbouring teeth, one or two colours of its range being 
enough to solve very satisfactorily any clinical situation.» 

 
Dra. Purificación Gonzalez, Spain 
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to handle and produces an excellent polish everytime.» 
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Low stickiness to steel (instrument) 

Stickiness to stainless steel / N  

To allow easy sculpting, a material should 
offer good adhesion to bonded tooth 
surfaces rather than sticking to the 
instruments. 

 

BRILLIANT EverGlow ranks among the 
composites with the least stickiness to 
stainless steel. 
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Good wettability 

BRILLIANT EverGlow good wettability 
has been confirmed in an international 
user survey:  

 

over 90% of the participants rated 

the wetting properties as being «very 
good» or «good». 

Source: Field test with 39  dentists in Europe and the USA, COLTENE 2014 
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Why BRILLIANT EverGlow? 
CONVENIENT HANDLING

• Excellent sculptability 
• Smooth and homogeneous consistency 
• High operation light resistance 
• Minimal stickiness to the instrument but good 

wetting to the conditioned tooth surface 
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Why BRILLIANT EverGlow? 
VERSATILE SHADE SYSTEM FOR AESTHETICS AND SIMPLICITY IN USE 
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Universal shades 

• 1 Duo Shade covers 2 VITA-Farben  
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The «duo shade» concept 
1 Duo Shade covers 2 VITA shades thanks to excellent blend-in 
properties. 

 

Convenient  

 Simplified shade selection 

 Blend-in effect supports a natural looking outcome 

 VITATM-based (users can stick with an established shade system) 

 

Time and money saving 

 Time-saving decision making 

 Allows to cover the entire shade spectrum with only a few 
shades. 

 -> Saves storage space  

 -> Saves money (expiry dates of exotic shades) 
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Universal shades 

• for aesthetic single shade restorations or  

• for a medium-translucent dentin replacement 
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How it has been made… 

 

 

 
 
 

 

 

 

A2/B2 
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«After 6 months of using BRILLIANT EverGlow, we have seen that this composite has good 
mimetic properties and allows the realization of aesthetic restorations with a single 
shade. Indeed, its system of duo shades divides the number of materials which cluttered 
our drawers before by two and this without limiting the number of indications thanks to its 
excellent optical properties.  
 
Moreover, the pronounced brilliance of this material guarantees aesthetic fillings without 
the addition of a supplementary enamel layer, even in the anterior! » 
  
 Dr Marie-Laure Liling & Dr Laurent Castel, France 

BRILLIANT EverGlow – The right choice 
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12 shades 

7 universal shades: «main» shades and basis of the shade system.  

 

 

 

 

 

  
5 supplementary shades: 2 translucent and 3 opaque. 
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5 supplementary shades 

• for high flexibility with esthetically complex cases 
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Highly flexible system with 3 translucency levels 

Single Shade 
(Universal shade only) 

Universal  
+ Translucent 

Opaque  
+ Universal 

Opaque 
+ Universal  
+ Translucent 

 Number of cases 

Complexity required 
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Why BRILLIANT EverGlow? 
VERSATILE SHADE SYSTEM FOR AESTHETICS AND SIMPLICITY IN USE 
• Duo-shades matching two vita-shades in one  
• Seamless single-shade restorations thanks to excellent optical blending effect 
• Three translucency levels for multi-shade restorations 
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Why BRILLIANT EverGlow? 

AND MORE… 
• Useful and appealing design 
• Compatible with effect shades for composites 
• Indicated for luting COMPONEER 
• Opalescent, fluorescent, radiopaque 
• Low water sorption and solubility 

36 



Version: 02-20-EN- 
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 

Design Upgrade Packaging 

The new syringe comes in a light, elegant look. 
The stylish acrylic glass sleeve also protects the 
label against wipe disinfection. 

 

 

 

 

 

 

Colour-coded tip caps  
help to identify the right  
tip shade. 

 

 

 

 

The enlonged tip nose (6 mm -> 8 mm) easens 
placing the tip into the cavity. 

 

 

tip shadeshade.

cavity.

Stylish design 
with protective 

function 

Colorful  
and helpful 

Better handling thanks 
to a longer nose with a 

thinner top-end 

37 



Version: 02-20-EN- 
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 

Compatibility with other products 
 

Effect shades 

For an individual characterization of a composite 
restoration such as fissure colouring or the imitation 
of chalk spots and enamel cracks effect shades can be 
used, such as for instance MIRIS2 Effect Shades. 

MIRIS2 Effect Shades 
8403 Blue, 8445 White,  
8446 White Opaque, 8447 Gold  
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Compatibility with other products 

BRILLIANT COMPONEER

COMPONEER are polymerised, prefabricated  
composite enamel shells that combine  
the advantages of direct composite restorations  
with the advantages of labmade veneers.  
Thanks to this Direct Composite Veneering System  
patients benefit of a natural aesthetic smile after only one visit.  

 

The shells are available in various sizes, shapes and shades and are luted with composite. BRILLIANT 
EverGlows smooth consistency and excellent wettability make it ideal for luting indirect restorations 
such as BRILLIANT COMPONEER. 

products

of direct composite restorations Further information in the product brochure 
and on componeer.coltene.com 
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Compatibility with other products 
 

Fill-Up! 

For aesthetic enhancement or improvement of gloss retention a top-layer of 
BRILLIANT EverGlow can be applied on Fill-Up!. 

 

Recommended polishing systems 

COLTENE recommends the DIATECH ShapeGuards or the two step diamond 
polisher system DIATECH Comprepol Plus und Composhine Plus in 
combination with DIATECH Brushes.  

 
Recommendation: DIATECH ShapeGuard movie 
https://diatech.coltene.com/shapeguard/mov/ 60019916  

ShapeGuard Composite  
Polishing Plus Kit 

60019342 
Fill-Up! Intro Kit with ParaBond 
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Compatibility with other products 

Adhesive systems

BRILLIANT EverGlow is compatible with established adhesive systems on the market: 

・ Self-etch technique 

・ Total-etch technique 

・ Selective-etch technique 

・ Universal bonds 

 

In case of a high enamel ratio, the total etch technique is recommended. Please consult the IFU of the 
manufacturer.   
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Compatibility with other products 
 

ONE COAT 7 UNIVERSAL 

The reliable light curing single-component bond is an all-in-one solution for all application techniques - 
self-etch, total etch or selective etch technique. It ensures effortless bonding to materials such as gold, 
titanium, ceramics, zirconium oxide and composite entirely without additional primer or silane. For luting 
of chemically curing materials an Activator (One Coat 7 Activator) is available.  

 

The bottle has an ergonomic triangle shape and  
comes with an optimised dropper which for exact dosing  
allowing up to 300 applications with one single bottle.   
 

 60019539  
ONE COAT 7 UNIVERSAL REFILL 5ml 

60019540  
ONE COAT 7 UNIVERSAL SingleDose 
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EXCEPTIONAL POLISHABILITY AND

LONG-LASTING BRILLIANCE 
• High polishability  
• High gloss retention 
• High abrasion resistance 
• High compressive strength 

VERSATILE SHADE SYSTEM FOR AESTHETICS AND SIMPLICITY IN USE 
• Duo-shades matching two vita-shades in one  
• Seamless single-shade restorations thanks to excellent optical blending effect 
• Three translucency levels for multi-shade restorations 

 

CONVENIENT HANDLING

• Excellent sculptability 
• Smooth and homogeneous consistency 
• High operation light resistance 
• Minimal stickiness to the instrument but good 

wetting to the conditioned tooth surface 

polishability
High gloss retention
High abrasion resistance
High compressive strength

Why BRILLIANT EverGlow? 

SUMMARY OF ARGUMENTS 

AND MORE… 
• Useful and appealing design 
• Compatible with effect shades for composites 
• Indicated for luting COMPONEER 
• Opalescent, fluorescent, radioopaque 
• Low water sorption and solubility 
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BRILLIANT EVERGLOW FLOW 
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Aesthetic and user-friendly 

 

 

 

 

 

 
Perfect thixotropy: 

• high stability yet 

• good wettability thanks to low viscousity for 
extensive coverage  

 

45 



Version: 02-20-EN- 
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation 

What dentists like… 

COLTENE 
BRILLIANT EverGlow Flow 

Version: 02-20-EN-
BRILLIANT-EverGlow-Product-Presentation
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Aesthetic and user-friendly 

 

 

 

 

 

 
• Two needle sizes including a special  

application needle size “Fine” for highest precision  

• Matches the formula of BRILLIANT EverGlow to provide 
optimal polishability and gloss persistence 

• Matches the convenient shade system  
of BRILLIANT EverGlow with Duo Shades and  
a high suitability for aesthetic single shade restorations  
 

NEW: Fine size 
eg. for high 
precision in a 
Class V 

Standard size 
eg. for linings 
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Flow shade assortment 

  Opaque A2 (OA2) Bleach (BL), A1/B1, A2/B2,  
A3/D3, A3.5/B3, A4/C4 

Translucent  
(Trans) 

- Opaque core 
- Masking 

- Cavity lining 
- Anterior fillings (Cl. III and IV) 
- Any small filling if not occlusion-bearing 
- Class V single shade fillings 
- Blocking out of undercuts 

- Correction of  
surface defects 

- Incisal enamel  
effects 

Opaque A2 (OA2)
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Suggestions for shade combinations 
Flow Shades 
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BRILLIANT EVERGLOW  
- THE RIGHT CHOICE 
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Product Guideline for further information 

 Short introductary information 
about the product 

 

 Scientific documentation 

 

 Questions and Answers 
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Order Information 

Highlight Kit Syringes: 6002 0090 
Highlight Kit Tips: 6002 0091 

 

Highlight Kit Tips: 6002 0091
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Support material 

 En: 60019151  EN: 60019821 EN: 60020120  Clinical Cases 

 

 

En: 60019151 EN: 60020120 Clinical CasesEN: 60019821
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Filler technology  
 
English: https://youtu.be/iEs4R706UJg 
German: https://youtu.be/PowI3wyETdM 

 
Shade concept: 

 
English: https://youtu.be/KB5QrdsyP9g 
German: https://youtu.be/zy-SpmhYmBA 

Product Movie 

 
Full version: 

 
English: https://youtu.be/Fnf-2VbhpUU  
German: https://youtu.be/eKyFP38YE_g 
French: https://youtu.be/BsLze1B0q8g   
Spanish: https://youtu.be/BaMCYJ2SnEE  

Italian: https://youtu.be/RAtXDindPos 
 

 
Handling 
 
English: https://youtu.be/z9K3bJCsP1Q 
German: https://youtu.be/wXr-i1gdXXQ 

 
Gloss retention
 
English: https://youtu.be/RAktWrYM7Cw 
German: https://youtu.be/6bMWxDwqmA4 

The 3:16 min BRILLIANT EverGlow product movie highlights 
the major USP’s of the product and also talks about the 
underlying filler technology 
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Interviews behind the scenes 
 
R&D Manager for composites 
The R&D Manager for Composites shares 
information on fillers, technical parameters and 
how the team overcame obstacles. 
 
German: https://youtu.be/mof6Pnqdg7E 
English: https://youtu.be/BvzcYOQCQuY 
Spanish: https://youtu.be/lqXFPa-6JcQ 
French: https://youtu.be/g7Te_HBKjOo 
Italian: https://youtu.be/bwREauyeIMs 
 

 

 
User experience expert 
BRILLIANT EverGlow’s User Experience Expert 
discusses the handling and shade features. 
 
German: https://youtu.be/mof6Pnqdg7E 
English: https://youtu.be/EOduWD6VmA0 
Spanish: https://youtu.be/Wm5M-lMJMeE 
French: https://youtu.be/hBjJTYPUhNc 
Italian: https://youtu.be/dz9Bj5mvpMM 
 
 

BRILLIANT EverGlow specialists are talking “behind the 
scenes” about the development of BRILLIANT EverGlow and 
the high goals they`ve set themselves. 

 
Project leader 
Find out about the project goals for BRILLIANT 
EverGlow and hear what the Project Leader’s 
favorite product feature is! 
 
German:https://youtu.be/mof6Pnqdg7E 
English: https://youtu.be/t0FpF4Yt1NU 
Spanish: https://youtu.be/YnRB0eD89tc 
French: https://youtu.be/JABJT2rdmQI 
Italian: https://youtu.be/PzGnVppFGLw 
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Available 
in syringes (3 g), uni-dose tips (0.2 g) and in a flowable consistency 

 

 

 
 

  

Key features 

• Exceptional polishability and long-lasting brilliance 

• Aesthetic single-shade restorations  

• Versatile shade system with three translucency levels 

• Excellent sculptability and smooth consistency  

• Good wettability with minimal stickiness to the instrument 
  

  

For more information visit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

everglow.coltene.com 
 

 

Questions? 

everglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.comeverglow.coltene.com

and in 

lasting brilliance

Versatile shade system with three translucency levels
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