
BRILLIANT EverGlow®

COMPOZIT UNIVERSAL HIBRID SUBMICRONIC

Luciu rezistent – ca un Briliant

 NOU
Vârf optimizat!



2 

Pot fi obținute restaurări deosebit de estetice  
și durabile fără efort, cu compozitul universal  
BRILLIANT EverGlow.

A fost conceput cu accent special pe estetică  
și pe ușurința utilizării sale. Ca atare, excelează  
prin manipulare comodă, culori care se adaptează 
cromatic excepțional de bine și calități date  
de luciul intens.

BRILLIANT EverGlow nu este numai ușor de  
lustruit. Mulțumită rezistenței crescute la abraziune  
și menținerii îndelungate a luciului, oferă de  
asemenea rezultate excelente pe termen lung.

• Capacitate de lustruire excepțională și strălucire intensă de lungă durată

• Restaurări estetice monocromatice

• Sistem versatil de culori, cu trei nivele de transparență

• Sculptabilitate excelentă și consistență omogenă

• Capacitate de umectare bună, cu aderență minimă de instrument

REZULTATELE PRODUSULUI 
BRILLIANT
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BRILLIANT EverGlow®
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CAPACITATE DE LUSTRUIRE EXCEPȚIONALĂ ȘI 
STRĂLUCIRE INTENSĂ DE LUNGĂ DURATĂ

EVALUAREA CAPACITĂȚII DE LUSTRUIRE 1

Chiar și după încărcarea sa timp de mai mult de 20.000  
de cicluri într-un simulator de periaj dentar, BRILLIANT 
EverGlow își păstrează luciul de nivel înalt.

Buna capacitate de lustruire a fost  
confirmată de medicii stomatologi. Într-un 
sondaj printre 39 de medici stomatologi 
din Europa și SUA, 100% din medicii 
stomatologi au acordat un scor pozitiv. 
76,9% au acordat chiar scorul cel mai  
bun cu putință.

1 Sursa: date interne | * nu este o marcă comercială COLTENE

MENȚINEREA LUCIULUI 1

După expunere în simulatorul de periaj dentar, măsurată  
în unități de luciu (gloss units, GU)

COMPOZIȚIA MATERIALULUI 
DE UMPLUTURĂ SE AXEAZĂ  
PE LUCIU

Datorită compoziției submicronice a materialului său de umplutură,  
BRILLIANT EverGlow prezintă imediat o suprafață excepțional de netedă și  
o strălucire satinată de îndată ce se aplică obturația. Aceasta simplifică  
lustruirea permițând efectuarea unor restaurări deosebit de estetice într-un  
timp foarte scurt. Și în decursul timpului, BRILLIANT EverGlow convinge  
prin menținerea luciului său intens.

foarte bine

bine

moderat

slab
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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

RESTAURĂRI ESTETICE MONOCROMATICE  
CU CULORI UNIVERSALE

BRILLIANT EverGlow oferă culori universale în sistemul 
consacrat Duo Shade inventat de COLTENE. Duo Shades 
simplifică managementul cromatic prin combinarea  
a două culori VITA* într-o singură culoare (de exemplu,  
A1/B1 sau A2/B2). Acest lucru devine posibil prin  
proprietățile optice ale Duo Shades, care permit adaptarea 
lor cromatică armonioasă la dinții învecinați.

* VITA nu este o marcă comercială Coltène/Whaledent

În cazul produsului BRILLIANT EverGlow, conceptul  
Duo Shade a fost dus la nivelul următor: culorile 
universale. Prin utilizarea unei singure culori universale 
se pot realiza restaurări monocromatice unitare, 
eliminându-se necesitatea de a adăuga un material 
transparent pentru smalț. Obținerea unui aspect 
deosebit de estetic nu a fost niciodată mai ușoară.

CITIȚI ACEST RAPORT AL UTILIZATORULUI 
ÎNTOCMIT DE DR. MED. DENT. MARKUS 
LENHARD ȘI ALTE RAPOARTE ALE  
UTILIZATORILOR

COLTENE ESTE UN INOVATOR ÎN ESTETICA CROMATICĂ

7 CULORI UNIVERSALE

  „Duo Shades” bazate pe VITA*
  Pentru obturații anterioare și posterioare
  Pentru restaurări estetice monocromatice
  Pentru înlocuirea dentinei în restaurările multicromatice

Situația inițială Tratament

Tratament Rezultat final

Caz clinic în care se utilizează numai A3/D3
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Opaque A1
(OA1)

Opaque A3
(OA3)

Opaque 
Bleach
(OBL)

Translucent
(Trans)

Bleach
Translucent
(BL Trans)

everglow.coltene.com/tips/en

SISTEMUL CROMATIC FLEXIBIL PENTRU CHIAR  
ȘI CAZURILE CELE MAI COMPLEXE

Pe lângă culorile universale, sunt disponibile cinci culori 
suplimentare pentru adaptarea prin tehnica de stratificare 
a culorilor. Aceasta permite obținerea unui rezultat 
armonios chiar și în cazurile cele mai complexe.

Culorile transparente imită zonele deosebit de pronunțate 
ale smalțului, în vreme ce cele trei culori opace constituie 
fondul pentru dinții puternic colorați sau tatuajele de 
amalgam.

Restaurări  
monocromatice

Culoare universală +  
strat acoperitor transparent

Culoare opacă +  
culoare universală

Culoare opacă +  
culoare universală +  

strat acoperitor transparent

2 CULORI TRANSPARENTE

• Pentru caracterizarea  
individuală a smalțului  
deosebit de transparent

3 CULORI OPACE

• Pentru mascarea devierilor 
cromatice și tatuajelor  
de amalgam

RECOMANDĂRI PRIVIND 
COMBINAȚIILE DE CULORI
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BRILLIANT EverGlow®

Klebrigkeit am Instrument / N

very good

good

moderate

bad

55.3 %
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5.3 %
2.6 %
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SCULPTABILITATE EXCELENTĂ  
ȘI CONSISTENȚĂ OMOGENĂ

Consistența sa omogenă și stabilitatea sa dimensională  
fac din BRILLIANT EverGlow un material de obturație  
de înaltă clasă, ușor și comod de aplicat în cavități.  
Cuspizii modelați sofisticat, crestele și punctele de contact 
rămân intacte și nu încep să se deformeze. Rezistența 
ridicată la lumina operatorie și aderența redusă împreună 
cu o capacitate de umectare bună întregesc manipularea 
comodă.

ADERENȚA LA INSTRUMENT 1

Măsurată în Newton

Datorită bunei sale capacități de umectare, BRILLIANT EverGlow 
oferă o aderență excelentă la suprafețele dentare tratate  
cu adeziv, mai curând decât să adere de instrumente. Acest 
lucru a fost confirmat și de un sondaj internațional printre 
utilizatori: peste 90 % dintre participanți au evaluat proprietățile 
de umectare cu „foarte bine” sau „bine”.

CAPACITATEA DE UMECTARE LA NIVELUL  
ADEZIVULUI 1

Sistemul BRILLIANT COMPONEER de fațetare directă

foarte bine

bine

moderat

slab

Consistența omogenă și capacitatea excelentă  
de umectare a produsului BRILLIANT EverGlow  
îl fac ideal pentru cimentarea restaurărilor indirecte 
așa cum este BRILLIANT COMPONEER, sistemul  
de fațetare directă cu material compozit de la 
COLTENE.

„BRILLIANT EverGlow este  
unul dintre compozitele la care 
apelez frecvent, este simplu  
de utilizat, ușor de manipulat 
și produce un luciu excelent de 
fiecare dată.”

Dr Monik Vasant  
BChD MFGDP MSc
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SOLUȚIA PENTRU RESTAURĂRI BRILIANTE

TEHNOLOGIA MATERIALULUI DE  
UMPLUTURĂ DIN BRILLIANT EVERGLOW
Tehnologia materialului de umplutură din BRILLIANT 
EverGlow a fost concepută să ofere o combinație ideală 
între estetica de lungă durată, manipularea comodă  
și rezistența mecanică. Materialele de umplutură din  
sticlă submicronică sprijină capacitatea de lustruire 
excelentă și menținerea luciului. Materialele de umplutură 
prepolimerizate suplimentare care au aceeași compoziție 
cu materialul compozit nepolimerizat reduc contracția  
de volum și îmbunătățesc proprietățile de modelare a 
pastei. Suprafețele materialului de umplutură sunt tratate 
special pentru a asigura rezistența optimă a compusului  
în cadrul matricei de rășină. Aceste caracteristici oferă 
premise ideale pentru capacitatea excelentă de lustruire  
și menținerea luciului produsului BRILLIANT EverGlow. 
Rezultatul este un material compozit de înaltă clasă care 
permite efectuarea unor restaurări „briliante”.

COLECȚIA STUDIULUI  
ȘI ALTELE
În Ghidul produsului aflați mai multe 
despre datele tehnice și rezultatele 
măsurătorilor în raport cu produsele 
aflate în competiție.

ABRAZIUNE MINIMĂ 1

PUR ȘI SIMPLU  
IMPRESIONANT
Imaginea SEM a produsului BRILLIANT EverGlow

În comparație cu alte materiale compozite convenționale, 
BRILLIANT EverGlow prezintă valori semnificativ mai 
reduse ale abraziunii.

REZISTENȚA ÎNALTĂ  
LA COMPRESIUNE
Ideal pentru restaurări ale dinților  
posteriori datorită rezistenței ridicate  
la forțele masticatorii.

SORBȚIE DE APĂ  REDUSĂ
Compoziția optimizată a  

monomerului duce la sorbția mai 
redusă a apei, care la rândul său 

contribuie la o excelentă stabilitate  
a culorii materialului compozit în timp.

1 Sursa: date interne | * nu este o marcă comercială COLTENE

DESCĂRCAREA GHIDULUI 
PRODUSULUI
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BRILLIANT EVERGLOW FLOW

COMPLETAREA IDEALĂ

Materialul compozit hibrid submicronic BRILLIANT EverGlow 
este disponibil și în varianta cu consistență fluidă. În afară  
de proprietățile estetice ale materialului, o atenție specială  
s-a acordat și proprietăților de manipulare optimă.

Stabilitatea inițială

Cu BRILLIANT EverGlow Flow, stabilitatea excelentă și 
fluiditatea bună nu mai reprezintă o contradicție.  
BRILLIANT EverGlow Flow reușește să combine aceste 
proprietăți în cadrul unui singur material, ceea ce  
face ca utilizarea sa să fie extrem de versatilă.

Datorită stabilității înalte și proprietății tixotropice perfecte, 
BRILLIANT EverGlow Flow poate fi aplicat cu precizie 
absolută, în manieră controlată și facilă.

„Tixotropia este perfectă, ceea 
ce constituie o caracteristică 
importantă! Aplicare excelentă, 
fără pete și scurgeri. Materialul 
poate fi mutat acolo unde trebuie 
să fie și rămâne acolo un timp 
suficient spre a oferi un timp  
îndelungat pentru aplicarea 
lămpii de polimerizare.”

Dr. med. dent. Ralph Schönemann, 
Germania

„Curge, dar nu se 
prelinge!”

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

FOARTE STABIL, DAR TOTUȘI FOARTE FLUID
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0.4 mm

0.8 mm

DOUĂ MĂRIMI DE ACE DE APLICARE  
PENTRU INDICAȚII MULTIPLE
Fiecare seringă BRILLIANT EverGlow Flow este disponibilă cu două mărimi de ace de aplicare.  
În plus față de mărimea standard cu un diametru interior de 0,8 mm, accesoriile oferite  
au fost completate cu o mărime fină. Cu un diametru interior de numai 0,4 mm permite  
o aplicare de cea mai înaltă precizie.

În timp ce proprietatea curgerii controlate facilitează 
munca susținută, vâscozitatea redusă a materialului 

conferă o umectare bună, ceea ce, de exemplu, este 
important în cazul bazei cavităților și a obturațiilor mici.

CONCEPT CROMATIC FUNCȚIONAL –  
INCLUSIV CULOARE OPACĂ

BRILLIANT EverGlow Flow are toate caracteristicile  
de calitate ale tehnologiei materialului de umplutură  
din BRILLIANT EverGlow, ca de exemplu capacitatea  
de lustruire și menținerea luciului. A fost adoptat și sorti-
mentul de culori și acesta oferă comoditatea oferită  
de Duo Shades și trei nivele de transparență.

Deși culorile universale și transparente sunt utile în  
majoritatea cazurilor, zonele întunecate și devierile cromatice 
pot influența în mod negativ rezultatul estetic final al  
unei restaurări și pot necesita o bază opacă în cavitate. 
Culoarea „Opaque A2” a fost concepută pentru a satisface 
această necesitate prin crearea bazei pentru o restaurare 
estetică și colorată armonios.

Ca urmare, BRILLIANT EverGlow Flow oferă rezultate estetice 
convingătoare și este partenerul perfect pentru materialul 
compozit universal BRILLIANT EverGlow.



 

BRILLIANT EverGlow
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REZERVE

ACCESORII

BRILLIANT EverGlow
Seringi de rezervă (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
Vârfuri de rezervă (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 Cheie de culori BRILLIANT EverGlow
60022485 Dispencer de vârfuri pentru compozit
 

Kituri BRILLIANT 
EverGlow

Culori opace Culori universale Culori transparente

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)

Kituri de probă

60019720 | 4 seringi de câte 3g

60019721 | 32 de vârfuri de câte 0,2g

1 1 1 1

8 8 8 8

Kituri de sistem

60019722 | 9 seringi de câte 3g

60019723 | 60 de vârfuri de câte 0,2g

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 8 8 8 8 5 5 5 8

Kituri obișnuite

60019726 | 9 seringi de câte 3g

60019727 | 60 de vârfuri de câte 0,2g

1 1 1 1 2 1 1 1

5 5 5 10 12 10 5 8

Accesoriile kitului: instrucțiuni de utilizare, bloc de amestecare, cheie de culori

INFORMAȚII LEGATE DE COMANDĂ

 NOU
Vârf optimizat!

NOU

VEC
HI



 

BRILLIANT EverGlow Flow
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REZERVE

PRODUSE COMPLEMENTARE

BRILLIANT EverGlow Flow
Rezerve (1 × 2 g + 10 ace de aplicare)
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 de ace de aplicare standard (0,8 mm)
60022137 20 de ace de aplicare fine (0,4 mm)
 
 

ONE COAT 7 UNIVERSAL
Adeziv fotopolimerizabil cu o singură  
componentă, pentru fixare adezivă prin  
tehnica de autogravare, gravare totală  
sau gravare selectivă.

60019538 ONE COAT 7 UNIVERSAL Intro Kit

BRILLIANT COMPONEER
Fațete prefabricate din material compozit, 
pentru restaurarea dinților anteriori.  
Fațetele bazate pe tehnologia materialului 
de umplutură din BRILLIANT EverGlow  
sunt disponibile în culorile Translucent și 
Bleach Translucent.

60023214  Seringi BRILLIANT COMPONEER Intro Kit
60023215 Vârfuri BRILLIANT COMPONEER Intro Kit

DIATECH ShapeGuard
Piatra de lustruit din silicon pentru prelustruire 
(violet) și lustruirea la luciu înalt (albastră)  
a restaurărilor din material compozit. Datorită 
lamelelor sale flexibile, DIATECH ShapeGuard 
se adaptează la structura suprafeței.

60019916 ShapeGuard Composite Polishing Plus Kit

Kituri BRILLIANT 
EverGlow

Culori opace Culori universale Culori transparente

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)

Kituri de probă

60019720 | 4 seringi de câte 3g

60019721 | 32 de vârfuri de câte 0,2g

1 1 1 1

8 8 8 8

Kituri de sistem

60019722 | 9 seringi de câte 3g

60019723 | 60 de vârfuri de câte 0,2g

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 8 8 8 8 5 5 5 8

Kituri obișnuite

60019726 | 9 seringi de câte 3g

60019727 | 60 de vârfuri de câte 0,2g

1 1 1 1 2 1 1 1

5 5 5 10 12 10 5 8

Accesoriile kitului: instrucțiuni de utilizare, bloc de amestecare, cheie de culori

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 seringi de câte 2g 1 1 1 1

Accesoriile kitului: instrucțiuni de utilizare, suport de amestecare, 40 de ace de aplicare
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LINK SPRE PREZENTAREA 
VIDEO A PRODUSULUI BRILLI-

ANT EVERGLOW

LINK SPRE RAPOARTELE UTI-
LIZATORILOR

LINK SPRE INFORMAȚII 
TEHNICE SUPLIMENTARE

„Ca lider de opinie al multor 
companii dentare, am avut 
ocazia de a lucra cu materiale 
compozite variate și de a le 
testa. Cu BRILLIANT EverGlow, 
a fost „dragoste la prima 
vedere”. Este foarte ușor de 
potrivit culoarea și de ascuns 
marginile preparației în ciuda 
utilizării unui număr redus  
de culori și de obținut rezultate 
previzibile și de mare calitate 
în fiecare zi – atât din punct  
de vedere estetic cât și clinic. ”

Dr. Monaldo Saracinelli, 
grupul Style Italiano, Italia

„Am fost deosebit de impresionată de 
performanța produsului COLTENE BRILLIANT 
EverGlow. Nu se lipește de instrumente  
și acest fapt precum și capacitatea sa de  
a urma mișcările de aplicare ale utilizatorului 
vor asigura adaptarea sa fidelă la forma 
cavității. După aceea estetica este uimitoare 
- ea nu presupune un protocol complex  
de finisare și veți obține un rezultat final 
neted, lucios și natural. Adaptarea cromatică 
este excelentă și nu-l pot recomanda suficient 
pentru a face parte din arsenalul oricărui 
medic stomatolog.”

Dr. Nalin Karunaratne, Regatul Unit

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


