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Charisma® Diamond 
Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna

Giving a hand to oral health.

KULZER GmbH
Kontakt w Polsce:
ul. Sowińskiego 46, seg. C
40-018 Katowice
tel.: 606 289 698
e-mail: info-poland@kulzer-dental.com    

Nie masz ochoty zmieniać swoich przyzwyczajeń w zakresie łączenia? Chciałbyś, aby 
łączenie było łatwe? Bazując na wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie, 
opracowaliśmy GLUMA Bond Universal – uniwersalny system łączący, który zaspokaja 
wszystkie potrzeby w tym zakresie. Zapewnia niezawodne i efektywne łączenie, będące 
podstawą trwałych uzupełnień.

Jedna butelka naszego uniwersalnego systemu łączącego daje wiele korzyści:
 Q dowolność techniki łączenia: wytrawianie całkowite, selektywne i samowytrawianie,
 Q przeznaczony do wszystkich materiałów dentystycznych,
 Q szeroki zakres uzupełnień pośrednich i bezpośrednich oraz wykonywanie napraw 
wewnątrzustnych,

 Q łatwe, bezpieczne użytkowanie i najwyższej klasy rezultaty.

Idealne łączenie w jednej butelce – GLUMA® Bond Universal

Tetric EvoCeram® jest znakiem towarowym Ivoclar Vivadent AG; Grandio® jest znakiem towarowym Voco GmbH; Filtek® jest znakiem towarowym 3M Company; 
QuiXfil® jest znakiem towarowym Dentsply DeTrey GmbH.

www.kulzer.pl
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Innowacyjne właściwości chemiczne zapewniają piękny uśmiech 

Charisma Diamond – korzyści na pierwszy rzut oka

 Q Charakterystyka chemiczna 
Opatentowana matryca oraz nowy system wypełniacza nanohybrydowego skutkują lepszą estetyką, wytrzymałością 
i łatwością opracowywania. Oznacza to minimalny skurcz i naprężenie skurczowe, bardzo gładką powierzchnię, dużą 
elastyczność odpowiednią do struktury zęba oraz zoptymalizowaną twardość powierzchni.

 Q Wszechstronność 
Właśnie w ten sposób powstają piękne uzupełnienia. Charisma Diamond dostosowuje się do koloru otaczającej struktury 
zęba, by zapewnić wyjątkowo naturalny wygląd. Ponadto technika nakładania Charisma Diamond daje wyraźne korzyści 
estetyczne i gwarantuje uzyskanie praktycznie niewykrywalnych brzegów wypełnienia. W prostych przypadkach można 
z łatwością uzyskać bardzo dobre rezultaty, używając techniki nakładania jednego koloru, a nadzwyczajne rezultaty 
z pomocą techniki wielowarstwowej.

 Q Łatwość opracowywania 
Charisma Diamond daje możliwość tworzenia nawet najtrudniejszych wypełnień. Materiał ten wykazuje minimalną 
lepkość oraz lepszą skuteczność modelowania. Zapewnia również przedłużony czas pracy, nawet w warunkach 
oświetlenia roboczego. Ultradrobne cząsteczki wypełniacza tworzą połysk porównywalny z naturalnym szkliwem. 
Nasza innowacyjna receptura zapewnia wszystko, czego potrzeba w celu uzyskania naturalnego wyglądu.

Oddajemy w Państwa ręce nowy przepis na piękne i wytrzymałe wypełnienia

Historia sukcesu materiałów marki Charisma odkrywa nową kartę: Charisma Diamond 
rozszerza granice estetyki, jakości i niezawodności. Po pięciu latach badań możemy 
zaprezentować nasz kompozyt nanohybrydowy. Dzięki nowatorskiej recepturze Charisma 
Diamond zapewnia wszystkie wyjątkowe właściwości, jakich oczekuje się od 
estetycznego, supernowoczesnego kompozytu.

Użytkownik szybko doceni wyjątkowe właściwości chemiczne Charisma Diamond, 
a pacjenci będą zachwyceni naturalnym wyglądem swoich wypełnień.
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Charisma® Diamond
Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna
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Zasady budowy niskokurczliwych monomerów 
Sztywna struktura rdzenia – zapobiega przemieszczaniu się materiału 
pod wpływem drgań, dzięki czemu można uzyskać większą gęstość 
upakowania cząstek, co przekłada się na niską kurczliwość.

Łańcuchy boczne – optymalna wielkość łańcucha bocznego skutkuje 
większą elastycznością i mniejszym naprężeniem skurczowym, dzięki 
czemu ograniczona jest możliwość powstawania nieszczelności brzeżnych.

 

Struktura uretanowa – ulepszona reaktywność poprzecznie usieciowanego 
monomeru skutkuje osiągnięciem wyższej przemiany podwójnych wiązań, 
dzięki czemu uzyskiwana jest większa wytrzymałość mechaniczna 
i lepsza zgodność biologiczna.

Specjalny poprzecznie usieciowany monomer o niskiej kurczliwości

Filtek®
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Źródło: Kulzer R&D, Wehrheim, Niemcy. Dane niepublikowane. 
Dokumentacja dostępna

 

Wyjątkowe właściwości mechaniczne

Naprężenie skurczowe [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa]
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Poznaj właściwości chemiczne Charisma® Diamond

 ´ Charisma Diamond automatycznie dopasowuje się do koloru otaczającego zęba i jego struktury, 
umożliwiając stworzenie wypełnienia o naturalnym wyglądzie.

Źródło: prof. C.P. Ernst, Uniwersytet w Moguncji, Niemcy.

Wyjątkowo dobra wytrzymałość połączona z minimalnym naprężeniem skurczowym

„Efekt kameleona” zapewnia naturalny wygląd

Charisma Diamond automatycznie dopasowuje się do koloru otaczającego zęba i jego 
struktury, umożliwiając stworzenie wypełnienia o naturalnym wyglądzie.  
„Efekt kameleona” jest kluczem do wyjątkowego wyglądu. Dlaczego nie odtworzyć 
zęba w sposób przewidziany przez naturę?

Skorzystaj z nieprzeciętnych właściwości dopasowania
 Q Zastosowanie nanocząsteczek zapewnia idealne dopasowanie kolorów, łatwość 
polerowania i wyjątkowo długotrwały wysoki połysk.

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

 Q Charisma Diamond umożliwia uzyskanie praktycznie niewykrywalnych brzegów 
wypełnienia dzięki idealnemu współczynnikowi załamania światła wypełniaczy i macierzy.

Idealny potencjał adaptacji kolorystycznej Charisma Diamond

Przedstawiamy kolejny wymiar niezawodności

Charisma Diamond jest spełnieniem celu, do którego dążymy, a mianowicie wyposażenia dentystów w najlepszy 
materiał zapewniający zdrowie jamy ustnej pacjentów. Charisma Diamond przewyższa wyroby konkurencji 
wytrzymałością i minimalnym naprężeniem skurczowym. Jest przy tym kompatybilna ze wszystkimi materiałami 
łączącymi na bazie metakrylanu i może być nakładana różnymi technikami. Dlaczego nie skorzystać z naszego 
doświadczenia?

Skorzystaj z nieprzeciętnych właściwości mechanicznych 
 Q Struktura molekularna Charisma Diamond łączy wyjątkowo dużą wytrzymałość z minimalnym naprężeniem 
skurczowym, pozwalając na osiągnięcie wyjątkowego komfortu pracy.

 Q Wytrzymałość na zginanie sprawia, że materiał jest odporny na naprężenia zwarciowe. Duża odporność minimalizuje ryzyko 
pęknięcia uzupełnień oraz powstawianie próchnicy wtórnej, czyli najważniejszych przyczyn uszkodzenia wypełnienia.

 Q Dzięki niskiemu naprężeniu skurczowemu poprawiona została integralność brzeżna, w ten oto sposób stanowiąc 
ochronę przed przebarwieniami i próchnicą wtórną.

Odkryj wszechstronność i łatwość opracowywania 
Charisma® Diamond

Dzięki idealnej adaptacji kolorystycznej i nieprzepuszczalności promieni RTG
Charisma Diamond to materiał o przekonujących właściwościach klinicznych



Kolor Strzykawka

1 x 4 g

Kolory uniwersalne

A1 66044496

A2 66044511

A3 66044512

A3.5 66044513

A4 66044514

B1 66044515

B2 66044516

B3 66044517

C2 66044518

C3 66044519

D3 66044521

Nieprzezierne kolory zębiny

OL (Opaque Light) 66044522

OM (Opaque Medium) 66044523

OD (Opaque Dark) 66044524

Kolory masy siecznej

CL (Clear Light) 66044528

AM (Amber) 66044529

CO (Clear Opal) 66044530

YO (Yellow Opal) 66044531

Kolory do zębów wybielanych

BL (Bleach Light) 66044525

BXL (Bleach Light Extra) 66044526

OB (Opaque Bleach) 66044527
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Nieprzezierny kolor zębiny

Kolor uniwersalny

Masa sieczna – przezierna

Masa sieczna – opalizująca

Skorzystaj z techniki nakładania 
Charisma Diamond

Na koncepcję koloru Charisma Diamond składają się dwa 
aspekty. Pierwszym jest „efekt kameleona”, czyli 
automatyczne dopasowanie do koloru otaczającego zęba. 
Drugi to technika nakładania, która zapewnia idealne 
rezultaty estetyczne. Paleta 21 kolorów daje duże 
możliwości ich łączenia w celu spełnienia oczekiwań 
pacjenta.

Nieprzezierne kolory zębiny
Służą do odtworzenia nieprzezierności zębiny lub 
pokrywania odbarwionych zębów.

 Q OL (nieprzezierny jasny)
 Q OM (nieprzezierny średni)
 Q OD (nieprzezierny ciemny)

Kolory uniwersalne
Gama kolorów uniwersalnych służących do uzyskania 
naturalnie pięknych rezultatów obejmuje 11 odcieni 
o średniej przezierności. Można je stosować z dodatkowymi 
warstwami nieprzeziernej masy zębinowej lub masy 
siecznej.

Kolory masy siecznej
Stosowane jako idealne wykończenie uzupełnienia. Cztery 
kolory zapewniają największą przezierność i najmniejszą 
intensywność koloru. CL (przejrzysty) i AM (bursztynowy) są 
nakładane na materiał w uniwersalnych kolorach w celu 
uzyskania naturalnego wyglądu. Wewnętrzna opalizacja 
kolorów CO (opalizujący przejrzysty) i YO (opalizujący żółty) 
pozwala na uzyskanie najlepszego efektu estetycznego.

Odkryj wszechstronność i łatwość opracowywania  
Charisma® Diamond

Charisma® Diamond
Gama produktów

Charisma EasyShine  
– wysoki połysk jednoetapowo

Gumki do polerowania Charisma EasyShine 
zawierają diament, w związku z czym zapewniają 
wyjątkowe i długotrwałe rezultaty. Wygładzanie 
i polerowanie na wysoki połysk jednoetapowo jest 
możliwe dzięki dostosowaniu siły nacisku.

Charisma Diamond Intro Kit 
3 strzykawki x 4 g
A2, A3, OM
kolornik, akcesoria
Kod produktu: 66043863

Charisma Diamond Basic Kit 
6 strzykawek x 4 g
2 x A2, A3, A3.5, OM, OD
akcesoria
Kod produktu: 66043864

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 żelu GLUMA Etch 35
kolornik, akcesoria
Kod produktu: 66043881

Kolornik Charisma Diamond 
Kod produktu: 66044554 


