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Harmonize™ – uniwersalny kompozyt najnowszej 
generacji, który pozwala uzyskać naturalnie 
wyglądające odbudowy i zapewnia łatwość 
użycia w codziennej praktyce stomatologicznej.

Opracowany z myślą o Tobie

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy Harmonize jest oparty na specjalnej technologii ART (Adaptive Response 
Technology), bazującej na bogatej historii wiedzy firmy Kerr w zakresie materiałów. Innowacyjna formuła nadaje 
materiałowi właściwości estetyczne przypominające naturalny ząb, zauważalne już od momentu wyciśnięcia kompozytu. 
Ta sama technologia zapewnia dużą łatwość nakładania i doskonałą wytrzymałość, porównywalną do właściwości 
naturalnego zęba.

• Realistyczny i dostosowany efekt odbijania światła, lepsze dopasowanie do otoczenia i efekt kameleona.

• Niezwykła trwałość połysku i łatwiejsze polerowanie.

• Dynamiczna lepkość na każdym etapie dająca całkowitą kontrolę podczas nakładania, 
kształtowania i modelowania.

• Mniejsza kleistość i lepsze zachowanie kształtu.

• Większa skuteczność utwardzania dająca trwały efekt.
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Diastema rzadko stanowi dla pacjentów problem natury funk-
cjonalnej, ale zwykle chcą oni ją usunąć lub zminimalizować jej 
rozmiar z  powodów estetycznych. W  jamie ustnej tworzy ona 
ciemne tło dla zębów. Powoduje to wzmocnienie efektu diaste-
my i zniwelowanie efektu „białych zębów”.

Zamknięcie diastemy może jednak stanowić skomplikowany za-
bieg, ponieważ wymaga powiększenia zębów przednich. Może 
to doprowadzić do zaburzenia proporcji między górnymi środ-
kowymi, a bocznymi siekaczami i nieoczekiwanego efektu es-
tetycznego. Sposoby zamykania diastemy obejmują leczenie 
ortodontyczne oraz protetyczne, ale najlepiej zacząć od metody 
najmniej inwazyjnej i wykonać odbudowę kompozytową jako za-
bieg tymczasowy lub końcowy.

Tego typu leczenie wymaga stosowania bardzo estetycznego ma-
teriału kompozytowego, który dobrze naśladuje szkliwo i zębinę.

W  opisywanym przypadku wybrano kompozyt Harmonize™ 
(Kerr™), ponieważ świetnie dopasowuje się wizualnie do ota-
czających zębów,  pozwala uzyskać naturalnie wyglądającą 
powierzchnię i  idealnie zlewa się ze szkliwem zęba. Metody za-
chowawcze także mają duże znaczenie, ponieważ nie jest pla-
nowane preparowanie ani usuwanie struktury szkliwa wiertłem.

W niektórych przypadkach diastema jest tak szeroka, że jej cał-
kowite zamknięcie nie jest wskazane, ponieważ uzyskanie odpo-
wiedniego efektu estetycznego oczekiwanego przez pacjenta 
jest niemożliwe (ryc. 1). Plan leczenia obejmował wypreparowa-
nie jedną warstwą kontrastowego materiału kompozytowego.

To dobry moment na omówienie z pacjentem sposobu osią-
gnięcia kompromisu pomiędzy rozmiarem diastemy a  powięk-
szeniem zębów przednich szczęki (ryc.  2). Wykonano klucz sili-
konowy odzwierciedlający nowy kształt siekaczy. Zęby zostały 

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie uzyskał także tytuł doktora nauk medycz-
nych. W latach 2004-2008 był asystentem w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego na Uniwersy-
tecie Medycznym w Łodzi. Od 2010 do 2012 r. doktor Mikołajczyk był dyrektorem naukowym i wykładow-
cą na sympozjach dla stomatologów „Forum dentysty praktyka”. Od 2013 r. jest redaktorem naczelnym 
serii książek „ENDO w praktyce gabinetu”. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i wykładów 
naukowych dotyczących stomatologii minimalnie inwazyjnej, a także stosowania laserów i mikroskopii 
w stomatologii.

Zamknięcie diastemy z użyciem uniwersalnego 
kompozytu nanohybrydowego Harmonize™
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odizolowane od napływu śliny za pomocą koferdamu (Opti-
Dam™, Kerr), następnie odlew silikonowy został przecięty na pół 
i dopasowany do wewnętrznej strony zębów przednich (ryc. 3).

Aby uzyskać jak najlepsze przyleganie, szkliwo zostało wypre-
parowane za pomocą urządzenia do abrazji powietrznej (Rondo-
flex, KaVo) w celu usunięcia bezpryzmatycznej warstwy szkliwa 
(ryc. 4). Następnie szkliwo zostało wytrawione 37-procentowym 
kwasem fluorowym w postaci żelu (Gel Etchant, Kerr). Zapew-
nia to precyzję w aplikacji kwasu i zapobiega dostaniu się żelu do 
niepożądanych obszarów (ryc. 5).

Wybrano system wiążący OptiBond™ FL (Kerr) ze względu na jego 
udowodnione naukowo wysokie parametry przylegania do szkli-
wa. Najpierw nałożony został primer, a w drugim kroku nałożo-
no czynnik łączący i przeprowadzono jego polimeryzację (ryc. 6). 
Jako warstwę podniebienną zastosowano odcień Harmonize 
Enamel A1, nakładając materiał z użyciem indeksu silikonowego.

Zastosowano urządzenie Compothixo™ (Kerr), ponieważ jego 
wibrująca końcówka ułatwia nakładanie warstw materiału kom-
pozytowego (ryc. 7). Warstwa podniebienna z odcienia szkliwne-

go stanowiła podstawę dla kolejnych nakładanych warstw ma-
teriału w  odcieniu zębinowym, mających utworzyć naturalnie 
wyglądającą odbudowę (ryc. 8).

Umożliwiło to także ocenę różnych odcieni kompozytu w celu 
dopasowania do tkanki zęba, ponieważ materiał kompozytowy 
Harmonize nie zmienia swojego koloru po polimeryzacji (ryc. 9).

Warstwę zewnętrzną części podniebiennej zaokrąglono za po-
mocą końcówki oscylacyjnej EVA (KaVo) z drobnoziarnistym pil-
nikiem z nasypem diamentowym (ryc. 10).

Aby uzyskać doskonały profil wyłaniania, zastosowano matry-
cę metalową (Polydentia) z  niewielką ilością płynnego kompo-
zytu w celu jego zamocowania (ryc. 11). W obszarze przyszyjko-
wym odbudowy nałożono odcień Harmonize Dentine A3 w celu 
utworzenia warstwy o głębszej i „cieplejszej” barwie. Odcienie 
Harmonize Dentine wyglądają niezwykle naturalnie dzięki bar-
dzo podobnej dyfuzji i podobnemu odbijaniu światła.

W  celu ukształtowania warstwy zębiny zgodnie z  kolorystyką 
zębów pacjenta użyto narzędzia CompoRoller™ (Kerr) (ryc.  12). 
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Środkowa trzecia część zęba wymagała innego koloru niż obszar 
przyszyjkowy, w związku z czym zastosowano odcień Harmoni-
ze Dentine A2 (ryc. 13).

Dzięki łatwej pracy z materiałem Harmonize możliwe było od-
tworzenie nieregularności w warstwie zębiny, w celu większego 
rozproszenia odbijania i dyfuzji światła zgodnie z właściwościa-
mi zęba pacjenta (ryc. 14).

Cienka warstwa odcienia Enamel A1 stanowiła wierzchnią war-
stwę tej odbudowy, a także jej krawędź sieczną (ryc. 15).

Każdą warstwę materiału polimeryzowano przez 10  sekund, 
natomiast ostateczna polimeryzacja trwała 20 sekund (ryc. 16). 
Ten sam zabieg przeprowadzono w przypadku sąsiedniego sie-
kacza górnego, a  następnie obie odbudowy wykończono przy 
użyciu krążków OptiDisc™ (Kerr) z  bardzo drobnym ścierniwem 
(ryc. 17). Polerowanie warstwy szkliwnej zostało wykonane  
za pomocą zestawu do polerowania Hiluster (Kerr).

Materiał Harmonize tworzy bardzo błyszczącą warstwę za-
raz po polimeryzacji, dzięki czemu polerowanie jest bardzo 

proste i  szybkie (ryc.  18). Do wykończenia użyto szczoteczki  
Occlubrush™ (Kerr) w celu zapewnienia trwałej gładkości odbu-
dowy (ryc. 19).

Ten przypadek pokazał, że całkowite zamknięcie diastemy jest 
niemożliwe, ponieważ zęby stałyby się zbyt szerokie i duże, a taki 
efekt jest niepożądany pod względem estetycznym.

Materiał kompozytowy Harmonize okazał się w pełni zdolny  
do odtworzenia naturalnego wyglądu zębów, a poza tym łatwo 
się z nim pracowało (ryc. 20).
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1
2 op. Finishing & Polishing Strips 
+ 1 op. Finishing & Polishing Strips

4 op. OptiDam Refill 
+ 1 op. SoftClamp General Kit

Paski ścierne wykonane z elastycznego poliestru i pokryte cząsteczkami tlenku glinu. 
Dostępne są w dwóch szerokościach i czterech gradacjach. Kod kolorystyczny ułatwia 
identyfikację pasków.

290/291/292/293

232 zł 
CENA W PROMOCJI

2
Trójwymiarowy koferdam z anatomicznie ukształtowaną ramką.

5201/5204 OptiDam Anterior/Posterior Refill  
Zawartość opakowania: 30 szt. 
5250

711 zł 
CENA W PROMOCJI

Przy zakupie 4 dowolnych 
opakowań OptiDam Refill  

1 opakowanie  
SoftClamp General Kit  

GRATIS!

Przy zakupie  
2 dowolnych opakowań 

Finishing & Polishing Strips 
1 dowolne opakowanie  

GRATIS!

3 OptiBond FL Kit 
Światłoutwardzalny system wiążący, przeznaczony do łączenia ze szkliwem 
i zębiną oraz stosowany jako podkład typu liner. 

26684 E OptiBond FL Bottle Kit 
Zawartość: 1 x 8 ml butelka OptiBond FL Primer,  
1 x 8 ml butelka OptiBond FL Adhesive,  
1 x 3 g strzykawka wytrawiacza Kerr Gel Etchant, akcesoria.

470 zł 
CENA W PROMOCJI

promocje
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1950 zł 
CENA W PROMOCJI

8999 zł 
CENA W PROMOCJI

4 ZESTAW: elementsfree™ + akcesoria

Przy zakupie elements free
1 plugger  

Buchanan Heat Plugger .04
3 pluggery   

Buchanan Hand Plugger
oraz 3 op. guttaperki

GRATIS!

Bezprzewodowy system do wypełniania kanałów  
ciepłą gutaperką, który poprawia efekty leczenia!

• Przewidywalne rezultaty: wysokiej jakości  
wypełnienia 3D!

• Łatwość użycia: mechaniczna aplikacja  
gutaperki dla lepszej kontroli i czucia!

• Intuicyjność: łatwa instalacja, przyjazne  
użytkowanie, pełna kontrola  
dla niezawodnych rezultatów! 

973-0500-TYPEF
1x Buchanan Heat Plugger .04
952-0031
1x Buchanan Hand Plugger
974-0058+974-0059+974-0060  
+ 3x Gutta Percha Cartridge

5 Kątnica M4 Safety + 10 op. K-files
Kątnica przeznaczona do mechanicznego opracowania kanałów przy użyciu ręcznych na-
rzędzi endodontycznych. Zacisk oscyluje w granicach 30 stopni wykonując skuteczny ruch 
przypominający nakręcanie zegarka. Stopień redukcji przekładni wynosi 4:1. Zastosowanie 
kątnicy M4 Safety znacznie przyspiesza i zwiększa skuteczność pracy pilnikami ręcznymi.

25846
06062/064/065, 14128

6

7

Pilniki ręczne K-Files

Gutta Percha Cartridge

Pilniki K-Files są najbardziej odpornymi narzędziami ręcznymi o niskim ryzyku separacji. 
K-Files dużo łatwiej pokonują niedrożności kanału korzeniowego.

06063 i pozostałe, pilniki ręczne K-Files, opakowanie zawiera 6 sztuk.

Jednorazowe wkłady z gutaperką, przeznaczone do 
wypełnienia kanału metodą kondensacji termicznej 
z użyciem urządzenia elements™free.

972-1002

23 zł 
CENA W PROMOCJI

199 zł 
CENA W PROMOCJI

promocje
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323 zł 
CENA W PROMOCJI

20 zł 
CENA W PROMOCJI

28 zł 
CENA W PROMOCJI

8

9

10

Elastic Cromo

Stomaflex™ Light

Stomaflex™ Gel Catalyst

Alginatowa masa wyciskowa. 

4221305PE Elastic Cromo
Zawartość opakowania:  
20x 450 g proszku w saszetkach.

Stomaflex Light zapewnia dokładniejsze 
odwzorowanie szczegółów i komfortowe użycie. 
Masę charakteryzuje doskonała tolerancja wilgoci.

4215310PE Stomaflex Light
Zawartość opakowania:
1 x 130 g tuba z pastą, instrukcja użycia.

Katalizator w żelu do C-silikonowych mas 
wyciskowych Stomaflex Putty i Stomaflex Light.

4215330PE Stomaflex Gel Catalyst
Zawartość opakowania:  
1 x 60 g tuba z pastą,
instrukcja użycia.

promocje
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Estetyczne wypełnienie ubytku klasy IV  
w górnym centralnym siekaczu.

Dr Gabriele Conte

Doktor na uczelni Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”, specjalizacja: badania nad materiałami stomatolo-
gicznymi; prowadzi także prywatną praktykę stomatologiczną w Rzymie.

Do gabinetu stomatologicznego zgłosił się 37-letni pacjent 
z prośbą o wymianę, wykonanej z materiału na bazie żywicy, od-
budowy lewego środkowego siekacza, ze względu na niewielki 
ubytek powierzchni i niedopasowanie pod kątem koloru i kształtu 
(ryc. 1, 2, 3).

W przypadkach, gdy konieczne jest dokonanie niewielkich zmian 
kształtu zęba, wskazane jest wykonanie próbnego wypełnienia 
z  materiału tymczasowego (mock-up). Pozwala to nie tylko na 
oszczędność czasu i nakładów finansowych pacjenta, ale także 
na kontrolę okluzji statycznej i dynamicznej oraz idealne dobranie 
koloru przed ostatecznym wykonaniem odbudowy.

Z  tego względu zamiast tradycyjnej symulacji woskowej two-
rzonej w pracowni protetycznej wykonano próbną rekonstrukcję 
z materiału tymczasowego (ryc. 4).

Po założeniu koferdamu poprzednią odbudowę usunięto z użyciem 
kątnicy 5:1 z wiertłami z nasypem diamentowym.

Brzegi ubytku starannie wykończono, tworząc stopień stopień 
typu chamfer, a następnie wypolerowano za pomocą gumek do 
polerowania (ryc. 5).

Nałożono, trójskładnikowy, oparty na technice całkowitego wy-
trawiania, system wiążący (OptiBond™  FL), postępując ściśle 
według instrukcji producenta.

Odbudowę ścian podniebiennych i siecznych wykonano z dużą 
łatwością za pomocą specjalnie opracowanej matrycy z poli-
winylosiloksanu (utworzonej na bazie próbnej odbudowy z ma-
teriału tymczasowego) przy użyciu uniwersalnego kompozytu 
nanohybrydowego Harmonize™ (Kerr) w odcieniach Enamel A2 
i Incisal Clear (ryc. 6 i 7).

Następnie zastosowano anatomiczną uproszczoną technikę 
warstwową. Zębinę odbudowano z użyciem odcienia Dentine A2, 
zaś przestrzenie pomiędzy mamelonami wypełniono stosując 
odcień Incisal Amber (ryc. 8).

Prof. Luigi Cianconi

Adiunkt na uczelni Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”, specjalizacja: stomatologia zachowawcza; 
prowadzi także prywatną praktykę stomatologiczną w Rzymie.

Dr Manuele Mancini

Doktor na uczelni Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”, specjalizacja: badania nad materiałami stoma-
tologicznymi; prowadzi także prywatną praktykę stomatologiczną w Rzymie.

PRZED PO
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Powierzchnię policzkową zęba odbudowano, nakładając pod 
ścisłą kontrolą warstwę odcienia szkliwnego Enamel A2 o gru-
bości 0,5 mm.

Przed zdjęciem koferdamu zgrubnie wykończono i wypolerowa-
no powierzchnię odbudowy (ryc. 9).

Ryc. 10 i 11 przedstawiają zęby odpowiednio przed i po polimery-
zacji materiałów za pomocą światła.

Po nawodnieniu uzyskano doskonałe dopasowanie kolorystyczne 
odbudowy pomimo użycia bardzo prostego protokołu warstwo-
wego nakładania materiału.

Dwa dni później, po potwierdzeniu dopasowania odbudowy pod 
względem odcienia, powierzchnię dokładnie wykończono i wy-
polerowano z użyciem wierteł diamentowych o drobnym ziarnie, 
gumek do polerowania i past diamentowych o zmniejszającej się 
wielkości ziarna (ryc. 12 i 13).

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy Harmonize zapewnia 
doskonałe estetyczne wkomponowanie odbudowy zarówno 
pod względem kolorystyki, jak i łatwości polerowania.

Ponadto, materiał okazał się bardzo przyjazny w użyciu, co uła-
twiło nakładanie poszczególnych warstw i uzyskanie skutecznej 
adaptacji brzeżnej.
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