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*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο 
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.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

BRILLIANT EverGlow®

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Εξοικονομήστε 
έως και 50%έως και 50%

από τις προτεινόμενες τιμές 
λιανικής.

productofthemonth.coltene.com
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*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο 
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-
ων – συμπεριλαμβανομένου και 
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.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

BRILLIANT EverGlow® Flow

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

λιανικής.

productofthemonth.coltene.com



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



• Multiple modes for your dental curing needs

• High intensity output for rapid polymerization

• Intuitive and simple controls for ease of use

Performance Without Compromise
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COLTENE
S.P.E.C. 3

CAO
Ascent PX

3M
Elipar S10

Ultradent
Valo

Cordless

Dentsply
Smart Lite 

Max

3K 
@ 1 s

3K 
@ 2 s

3K 
@ 3 s

STD 
@ 5 s

STD 
@ 10 s

STD 
@ 15 s

Wt 
Opalescent

Universal Wt 
Bleach

A1/B1 A2/B2 A3/D3 A3.5/B3 C2/C3

2 mm

4 mm

3 mm

2 mm

4 mm

3 mm

Superior Polymerization Results
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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

Coltène/Whaledent Ltd. 
The President Suite A 
Kendal House, Burgess Hill 
Victoria Way 
West Sussex, RH15 9NF/U.K. 
Tel. + 44 1444 235486 
Fax + 44 1444 870640 
info.uk@coltene.com

The S.P.E.C. 3 defines performance without compromise. Chair time can be 
effectively reduced due to rapid and deep polymerization on various light 
cured materials. The S.P.E.C. 3 features multiple curing modes (3K, Standard, 
Ortho) for maximum functionality in any clinical situation. 
The sealed construction of the S.P.E.C. 3’s aluminum body ensures quick and 
easy disinfection between patients. The powerful Lithium Polymer Battery of-
fers enough storage capacity to perform over 300 ten second cures between 
charges.  

TECHNICAL DATA

Handpiece Dimensions: 174.5 mm × 24.8 mm

Handpiece Weight: 125g

Wavelength Range: 430-490 nm

Irradiance Intensity:
 Standard Mode: 1600 mw/cm2 ±10%

 3K/Ortho Mode:  3000-3500 mw/cm2

MULTIPLE MODES 

•  Standard Mode: Ideal for most composite curing scenarios.

•  3K Mode: For rapid curing when time is an issue, like pedo or patients with 
gag reflex.

•  Ortho Mode: Cures an entire full-arch of brackets with 2 three second 
intervals per bracket.

HIGH INTENSITY

•  Standard Mode: 2mm Cure in 5 seconds

•  3K Mode: 2mm cure in 1 second

*Source: COLTENE Internal Data

Standard Mode Light Intensity*

Superior Polymerization Results

SYNERGY® D6 Cure Depth: Standard Mode 10 sec.*SYNERGY® D6 A2/B2 Shade Cure Depth*

at 11mm Tip 
to Target Distance

ORDER INFORMATION

REF Item
6001 3942 S.P.E.C. 3 LED Unit Euro Plug
6001 3943 S.P.E.C. 3 LED Unit UK Plug
6001 3948 Light Shield 8 × 11mm, 20 pcs
6001 4360 Light Shield 11 × 11mm, 20 pcs
6001 3949
6001 9326
6001 9327

Barrier Sleeves, Package of 100
Light Guide black, Turbo-Tip 8mm
Light Guide black, 11mm

6001 3950 Light Guide transparent, Turbo-Tip 8mm
6001 3951 Light Guide transparent, 11mm
6001 3952 Battery Module
6001 3953 S.P.E.C. 3 Charger Base
6001 3955 Power Supply
6001 4444 Eye Shield

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

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel  +49 7345 805 0
Fax  +49 7345 805 201
info.de@coltene.com



BRILLIANT EverGlow®

ΥΠΟΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η λάμψη της τέχνης



Η BRILLIANT EverGlow είναι μια σύνθετη ρητίνη 
γενικής χρήσης νέας γενιάς, η οποία είναι εξίσου 
κατάλληλη για αποκαταστάσεις προσθίων και 
οπισθίων.

Αναπτύχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική 
και την ευχρηστία, και ξεχωρίζει με την εξαιρετική 
δυνατότητα στίλβωσης και τις κορυφαίες ιδιότητες 
αισθητικής ενσωμάτωσής του. Λόγω της 
εξελιγμένης σύνθεσής της σε ανόργανες 
ενισχυτικές ουσίες, η εύπλαστη υπομικρομετρική 
σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης μπορεί να 
εφαρμοστεί εύκολα σε όλες τις ομάδες 
κοιλοτήτων. Χάρη στην αυξημένη αντοχή στην 
αποτριβή και τη βελτιωμένη διατήρηση της 
στιλπνότητας, η BRILLIANT EverGlow παρέχει 
επίσης λαμπρά μακροχρόνια αποτελέσματα.

Ως αποτέλεσμα, μπορούν να επιτευχθούν χωρίς 
κόπο αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής και 
μεγάλης διάρκειας.

• Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης και μακροχρόνια λάμψη

• Αισθητικές αποκαταστάσεις μίας απόχρωσης

• Ιδανικός χειρισμός μέσω λείας υφής

• Καλή διαβρεξιμότητα στην προετοιμασμένη επιφάνεια του δοντιού

ΛΑΜΠΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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BRILLIANT EverGlow®

Gloss after tooth brushing / Gloss Units
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76.9 %

23.1 %

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΉΣ  
          ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΑΜΨΉ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 
1

Ακόμα και μετά τη φόρτωση για 6.000 κύκλους 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 
οδοντιάτρων έδωσαν θετική βαθμολογία. 
Επιπλέον, 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 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ

Χάρη στην εξελιγμένη σύνθεσή του σε ανόργανες ενισχυτικές ουσίες, η 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. Επιπλέον, το 
ευέλικτο εμφρακτικό υλικό υπερέχει με την εξαιρετική διατήρηση της στιλπνότητας.

Προστίλβωση (για παράδειγμα με 
DIATECH COMPREPOL PLUS)

Στίλβωση υψηλής στιλπνότητας  
(για παράδειγμα με DIATECH  
COMPOSHINE PLUS)

Τελικό αποτέλεσμα Εύκολη στίλβωση 
με στιλπνό τελικό αποτέλεσμα γρήγορα

πολύ καλή

καλή

μέτρια

κακή



VITA* A2

A2 / B2

VITA* B2

A3/D3

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

ΑΙΣΘΉΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ  
    ΑΠΟΧΡΩΣΉΣ ΜΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  
 ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

Η BRILLIANT EverGlow προσφέρει αποχρώσεις γενικής 
χρήσης στο καταξιωμένο σύστημα Duo Shade 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 την BRILLIANT EverGlow, η έννοια του Duo Shade 
μεταφέρθηκε στο επόμενο επίπεδο: Αποχρώσεις 
γενικής χρήσης. Μέσω της χρήσης μίας απόχρωσης 
γενικής χρήσης, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν 
αποκαταστάσεις μίας απόχρωσης υψηλής αισθητικής, 
εξαλείφοντας την ανάγκη προσθήκης ημιδιαφανούς 
υλικού αδαμαντίνης. Η επίτευξη αισθητικών 
αποτελεσμάτων δεν ήταν ποτέ απλούστερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ DR. MED.DENT. 
MARKUS LENHARD ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η COLTENE ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΗΝ  
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

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

Αρχική κατάσταση Θεραπεία

Θεραπεία Τελικό αποτέλεσμα

everglow.coltene.com/
lit/en



Opaque A1
(OA1)

Opaque A3
(OA3)

Opaque 
Bleach
(OBL)

Translucent
(Trans)

Bleach
Translucent
(BL Trans)

ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  
    ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εκτός από τις αποχρώσεις γενικής χρήσης, διατίθενται 
πέντε επιπρόσθετες αποχρώσεις για απαιτητικές 
περιπτώσεις και αισθητικές προσαρμογές. 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 βαριά 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

2 ΉΜΙΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• Για τον εξατομικευμένο 
χαρακτηρισμό ιδιαίτερα 
ημιδιαφανούς αδαμαντίνης

3 ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• Για τη συγκάλυψη 
χρωματικών αποκλίσεων και 
δυσχρωμιών από αμάλγαμα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

everglow.coltene.com/
tips/en
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Ceram•X duo +*
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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 %

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  
   ΜΕΣΩ ΛΕΙΑΣ ΥΦΉΣ
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. Η υψηλή αντοχή στον οδοντιατρικό 
προβολέα ολοκληρώνει τον ιδανικό χειρισμό.

ΚΑΛΉ ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΉΤΑ ΣΤΉΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΉ  
  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 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».

ΔΙΑΒΡΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 1

Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη COMPONEER

πολύ καλή

καλή

μέτρια

κακή

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

Klebrigkeit am Instrument / N

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΡΕΣ  
   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ BRILLIANT EVERGLOW
Η τεχνολογία ανόργανων ενισχυτικών ουσιών της 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 
δυνατότητα 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 
ενισχυτικών 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 στιλπνότητας της BRILLIANT EverGlow. Το 
αποτέλεσμα είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας σύνθετο υλικό που 
επιτρέπει «λαμπρές» αποκαταστάσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων έναντι 
του ανταγωνισμού στον Οδηγό 
Προϊόντων.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΤΡΙΒΗ 1

ΑΠΛΑ ΕΝΤΥ-
ΠΩΣΙΑΚΟ
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 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΊΨΗ
Ιδανικό για αποκαταστάσεις οπίσθιων 
δοντιών λόγω της υψηλής αντοχής στις 
μασητικές δυνάμεις.

ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ή βελτιστοποιημένη σύνθεση 

μονομερούς οδηγεί σε χαμηλή 
απορρόφηση νερού, γεγονός το οποίο 

με τη σειρά του οδηγεί σε εξαιρετική 
μακροχρόνια χρωματική σταθερότητα της 

σύνθετης ρητίνης καθ' όλη την περίοδο χρήσης.

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

ΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ

everglow.coltene.com/
guide/en



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 στις 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 
χαρακτηριστικό! Εξαιρετική 
εφαρμογή χωρίς να λερώνει και 
να τρέχει. Το υλικό μπορεί να 
μεταφερθεί στη θέση που πρέπει 
να βρίσκεται και παραμένει εκεί 
για χρονικό διάστημα που επαρκεί 
για να παρέχει άφθονο χρόνο 
για την εφαρμογή του φωτός 
πολυμερισμού.»

Dr. med. dent. Ralph Schönemann, 
Γερμανία

«ΡΕΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΤΡΕΧΕΙ!»

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

ΥΨΉΛΉ ΣΤΑΘΕΡΟΤΉΤΑ, ΑΛΛΑ  
    ΕΠΙΣΉΣ ΥΨΉΛΉ ΡΕΥΣΤΟΤΉΤΑ



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.

ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
  ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ – ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
    ΑΔΙΑΦΑΝΉ ΑΠΟΧΡΩΣΉ

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΉΣ ΓΙΑ ΤΉ ΣΥΝΘΕΤΉ  
     ΡΉΤΙΝΉ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ  
  BRILLIANT EVERGLOW

Ως μέρος της σειράς BRILLIANT EverGlow, το BRILLIANT 
EverGlow Flow χρησιμοποιεί το ίδιο σκεπτικό αποχρώσεων 
με τη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης. Η σαφώς δομημένη 
σειρά προϊόντων περιλαμβάνει ένα σύνολο οκτώ 
αποχρώσεων. Επιπρόσθετα σε έξι αποχρώσεις γενικής 
χρήσης και μία ημιδιαφανή απόχρωση, το σύστημα 
περιλαμβάνει επίσης και μια αδιαφανή απόχρωση.

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 με 
όσο το δυνατόν ευκολότερο τρόπο.

Το BRILLIANT EverGlow Flow διαθέτει όλα τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του σκεπτικού αποχρώσεων και της 
τεχνολογίας ανόργανων ενισχυτικών ουσιών της BRILLIANT 
EverGlow, όπως δυνατότητα στίλβωσης και διατήρηση της 
στιλπνότητας. 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

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
 

Κιτ BRILLIANT EverGlow 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 προσθίων
60019724 | 4 σύριγγες των 3 g

60019725 | 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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ



 

BRILLIANT EverGlow Flow

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 συγκόλληση με την τεχνική 
αυτοαδροποίησης, ολικής αδροποίησης ή 
επιλεκτικής αδροποίησης.

60019538  ONE COAT 7 UNIVERSAL Intro Kit

Πρόσθετο χρώμα
Επτά χρώματα για ειδικές περιπτώσεις 
(λευκό, κόκκινο, γκρι, κίτρινο, καφέ, μπλε 
και λευκό αδιαφανές) για εφαρμογή κάτω 
από ημιδιαφανή υλικά. Εξατομικευμένες 
αποχρώσεις και τόνοι μπορούν επίσης να 
επιτευχθούν, καθώς είναι δυνατή η ανάμειξη 
των χρωμάτων.

7330  Paint On Color 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

Κιτ BRILLIANT EverGlow 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 προσθίων
60019724 | 4 σύριγγες των 3 g

60019725 | 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  
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
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

BRILLIANT EVERGLOW

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕ  
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«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 
κοιλότητας. Παρέχει έτσι εκπληκτική 
αισθητική – χωρίς να απαιτεί πολύπλοκο 
πρωτόκολλο φινιρίσματος, χαρίζει ένα 
ομαλό στιλπνό, φυσικό αποτέλεσμα. 
Διαθέτει εξαιρετική χρωματική προσαρμογή 
και το συνιστώ ανεπιφύλακτα για το 
οπλοστάσιο κάθε οδοντιάτρου.»

Dr. Nalin Karunaratne, Ηνωμένο Βασίλειο

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

Coltène/Whaledent  
GmbH + Co.KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

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