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„Niesamowity materiał, który za pomocą 
tylko trzech odcieni (Light, Medium, Dark) 

idealnie odwzorowuje
kolorystykę i strukturę wszystkich tkanek

w obrębie korony zęba.”

— Dr n. med. Maciej Mikołajczyk 

PRZED PO

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Kerr aby zamówić promocyjny zestaw

* Oferta obowiązuje w dniach 01-31.05.2022. Od 01.06 do 30.06 obowiązuje oferta: 3 strzykawki w cenie 480 zł 
Gratisowe produkty dostarcza przedstawiciel Kerr. Kolory Light lub Medium dostarczane losowo, w zależności od dostępności.

Nr kat. Wariant produktu Cena promocyjna/szt. Cena regularna

37111 Strzykawka 4g, kolor Light 160 zł 199 zł

37112 Strzykawka 4g, kolor Medium 160 zł 199 zł

37113 Strzykawka 4g, kolor Dark 160 zł 199 zł

37114 Strzykawka 4g, kolor Bleach White 160 zł 199 zł

37115 Strzykawka 4g, kolor Universal Opaque 160 zł 199 zł

480 zł

• 3 kolory zamiast 16 klasycznych kolorów VITA dzięki zastosowaniu technologii ART
• mniej materiałów w gabinecie pozwala oszczędzić czas i miejsce
• najwyższa estetyka i trwałość wypełnień
• OptiShade to zadowoleni pacjenci i wygodniejsza praca dla Ciebie

OptiShade™ 
Optymalny kompozyt – tylko trzy kolory do wszystkich wskazań 

Tylko w maju oferta specjalna na 1-sze urodziny 
OptiShade

Przy zakupie 3 strzykawek OptiShade 4g w dowolnych kolorach
otrzymasz 3 strzykawki OptiShade Light lub Medium 2g GRATIS!*

3+3 GRATIS!

www.kerrdental.pl



Materiały kompozytowe są bez wątpienia naj-
szerzej stosowanymi materiałami w stomatologii od-
twórczej ze względu na ich estetykę, relatywnie niski 
koszt i  łatwość stosowania oraz dobre właściwości 
mechaniczne (1). Pod względem klinicznym za naj-
ważniejsze zalety wypełnień kompozytowych na-
leży uznać ich adhezyjne łączenie z tkankami zęba, 
gwarantujące stworzenie skutecznej bariery dla bak-
terii penetrujących do tkanek zęba i pozwalające na 
oszczędną preparację ubytku (2).

Jednak stomatologia jest dziedziną medycyny, w 
której obok aspektów klinicznej doskonałości zabiegu 
olbrzymią rolę odgrywają również czynniki psycholo-
giczne, związane z oceną skuteczności zabiegu doko-
nywaną przez pacjenta, u którego przeprowadzono 
leczenie (3). Odczuwane przez pacjenta zadowolenie 
z zabiegów jest jednym z istotnych czynników wpły-
wających na kontynuację leczenia, a więc warunkuje 
sukces przebiegu całego procesu leczniczego (4).

Z punktu widzenia pacjenta, z kolei, najważniej-
szym wyznacznikiem jakości wypełnienia, który może 
on łatwo skontrolować jest dopasowanie kolorystycz-
ne materiału i tkanek zęba do siebie. Wypełnienie bę-
dzie uważane za „idealne” i estetyczne, jeśli będzie 
doskonale odtwarzało brakujący fragment zęba, a w 
tym odtworzeniu kolor gra rolę dominującą (5). Leka-

Kolor czy barwnik – dopasowanie 
koloru wypełnienia i tkanek zęba 
w stomatologii zachowawczej

STRESZCZENIE

Zagadnienia związane z dopasowaniem kolory wypełnie-
nia do koloru otaczających tkanek zęba był od zawsze 
w  centrum uwagi lekarzy stomatologów zajmujących się 
stomatologią zachowawczą. Dzieje się tak, gdyż dopaso-
wanie kolorystyczne materiału kompozytowego okazało 
się być dla pacjenta najważniejszym wyznacznikiem jako-
ści wypełnienia, a więc i jakości pracy lekarza stomatologa. 

W pracy klinicznej najbardziej istotna jest trwałość wypeł-
nienia, jego szczelność, brak skurczu polimeryzacyjnego 
i biozgodność. Jednak z psychologicznego punktu widze-
nia pacjenta dopasowanie kolorystyczne jest swego rodza-
ju manifestacją wszelkich innych cech odpowiadających za 
jakość wypełnienia. Między innymi dlatego kolor jest tak 
ważny w stomatologii odtwórczej.

Kolor „tradycyjnego” materiału kompozytowego zależy 
głównie od rodzaju barwnika, jaki został dodany do ży-
wicy w procesie określanym jako chemiczna koloryzacja. 

W przypadku nowoczesnych materiałów kompozytowych 
kolor wypełnienia nie zależy już od rodzaju barwnika, ani 
ilości pigmentu w żywicy, lecz od tzw. efektu kameleona, 
który jest głównym zjawiskiem, odpowiadającym za dopa-
sowanie kolory wypełnienia do tkanek zębowych. 

Zjawisko to polega na takim rozproszeniu światła w ma-
teriale, aby jego promienie odbijały się od tkanek zęba 
wokół wypełnienia i w ten sposób nadawały mu kolor. 
Można powiedzieć, że materiał wypełnienia niejako „po-
biera” kolor” od otaczających tkanek zębowych. Materiał 
kompozytowy, w którym taka technologia uzyskiwania 
kolory jest dominująca ma inny kolor, kiedy oglądany jest 
w izolacji od tkanek zęba (np. w opakowaniu), a inny kolor 
po założeniu do ubytku. 

Pozwala to na wyzyskanie szeregu zalet optycznych i w za-
sadzie czyni tradycyjny dobór koloru przy pomocy kolornika 
zbędnym w stomatologii zachowawczej.

rze stomatolodzy wiedzą, że kształt wypełnienia, oraz 
stopień jego polerowania ma równie duży wpływ na 
wrażenie dopasowania odbudowy do zęba co kolor 
materiału, ale dla pacjenta ogół wrażenia estetyczne-
go koncentruje się zazwyczaj na kwestii kolorystycz-
nej (6) (ryc. 1).

Dr n. med. 
Maciej Mikołajczyk

Ryc. 1. Gdyby pacjent mógł dokładnie obejrzeć wypełnienie 
w swoim zębie trzonowym, nie ma wątpliwości, które z nich 
uznałby za lepsze, bez względu na materiał z którego 
zostało wykonane.

Kolor to wrażenie psychiczne wywoływane 
w mózgu, gdy oko odbiera promieniowanie elektro-
magnetyczne z zakresu światła widzialnego czyli 
o długości fali od 400 do 700 nm. Kolor nie zaistnie-
je więc dla odbiorcy bez źródła światła. Kolorysty-
ka danego obiektu zależy bowiem od interakcji pro-
mienia świetlnego z powierzchnią tego przedmiotu 
(np. zęba). Część światła może zostać pochłonięta 
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przez obiekt, a część rozproszona. Wrażenie kolory 
wywołuje TYLKO ta długość fali światła, która zostaje 
ODBITA przez powierzchnię obiektu i trafia na czopki 
i pręciki w gałce ocznej obserwatora (7).

Kolor zęba jest więc determinowany przez zdol-
ności szkliwa i zębiny do pochłaniania, rozpraszania 
i odbijania fal świetlnych o różnej długości. Dla po-
rządku należy dodać, że wpływ na kolor uzębienia 
mają tez zewnętrzne przebarwienia powierzchni zęba, 
powstałe wskutek przyjmowania barwników z pokar-
mów i napojów przez płytkę nazębną. Ten zewnętrz-
ny efekt kolorystyczny jest usuwany w trakcie pro-
fesjonalnych zabiegów higienicznych razem z płytką 
nazębną, lub też rozjaśniany przez mechanizmy che-
miczne wybielających past do zębów (8).

Do niedawna mechanizm dopasowywania kolo-
ru materiału kompozytowego do koloru zęba działał 
zgodnie z takim postrzeganiem teorii powstawania 
koloru. Do materiałów dodawane były barwniki, któ-
re miały sprawić, że wypełnienie będzie pochłaniało 
oraz odbijało te same długości fali światła co tkanki 
zęba. To będzie skutkować postrzeganiem koloru ma-
teriału jako tożsamego z kolorem zęba (9) (ryc. 2).

Pojawiał się jednak dość oczywisty problem, 
związany z ilością potencjalnych kolorów zębów u pa-
cjentów (którą można uznać za nieskończoną) oraz 
z faktem że każdy pojedynczy ząb również charak-
teryzuje się kilkoma kolorami w różnych miejscach 
swojej korony. Tymczasem tworzone wzorce kolorów 
(czyli kolorniki) miały do dyspozycji kilkanaście kolo-
rów do porównań. Podobnie wyglądają „palety” kolo-

barwy podstawowe: czerwona, niebieska i żółta, 
wszystkie pozostałe barwy są już tylko mieszaniną 
barw podstawowych w różnych proporcjach.

Barwa determinuje w kolorniku przynależno-
ści do danej grupy literowej: A – odcień pomarań-
czowo-czerwony, B – odcień pomarańczowo-żółty, 
C – odcień brązowo-szary, D – odcień brązowy

2. NASYCENIE – ang. CHROMA – poziom intensyw-
ności danego koloru , zazwyczaj odbierany przez 
ludzkie oko jako różnica w samym kolorze (co w rze-
czywistości nie jest prawdą).

Nasycenie określane jest w kolorniku przez 
kod cyfrowy, 1 – kolory mało nasycone do 4 – ko-
lory mocno nasycone. Dlatego łatwo jest odróżnić 
od siebie odcienie A4, B4, C4 i D4, ale już bardzo 
trudno A1, B1, C1, D1.

3. JASNOŚĆ – ang. VALUE – określa jaką ilość światła 
o jednej długości fali dana powierzchnia jest w sta-
nie pochłonąć lub odbić, w ten sposób sprawiając 
wrażenie, że obiekt jest jaśniejszy lub ciemniejszy. 
Bywa też opisywana poprzez różnice w poziomie 
szarości danej barwy, gdzie wysoka zawartość sza-
rego odcienia daje ciemniejszy kolor, niż przy niskiej 
zawartości szarego odcienia w kolorze.

Nie jest bezpośrednio ujęta w kolorniku VITA, 
chociaż występuje korelacja między jasnością i na-
syceniem: kolory mocno nasycone są odbierane 
jako ciemniejsze niż słabo nasycone.

Dodatkową cechą materiałów kompozytowych, 
które są wykorzystywane do odbudowy zębów 
przednich jest jeszcze stopień PRZEJRZYSTOŚCI – 
ang TRANSLUCENCY, która ma za zadanie odwzo-
rować poziom przezroczystości szkliwa, w kontraście 
do niewielkiej przejrzystości zębiny, która odpowiada 
za większość wrażeń kolorystycznych przy obserwa-
cji korony zęba (11) (ryc. 3).

Ryc. 2. Trzy główne cechy koloru, które znajdują swoje 
odwzorowanie w każdym kolorniku.

Ryc. 3. Optyczny mechanizm powstawania wrażenia koloru 
wywołanego obecnością danego barwnika na powierzchni polega 
na pochłanianiu fal świetlnych o określonej długości i odbijaniu 
innych fal świetlnych.

rystyczne tradycyjnych materiałów kompozytowych, 
gdzie można spotkać do trzydziestu różnych kolorów 
materiału, ale raczej nie więcej (10).

Najpowszechniej stosowanym kolornikiem, który 
ma ułatwić dobór koloru materiału do tkanek zęba 
jest kolornik VITA classic (lub 3D Master – oparty 
na podobnej zasadzie). Mamy tam 4 grupy literowe 
A,B,C,D oraz cyfrowe oznaczenia wewnątrz grup. 
Całość jest zorganizowana zgodnie z cechami, jakie 
można przypisać każdemu kolorowi:

1. BARWA – ang. HUE – właściwe określenie danego 
koloru według długości fali światła, która potrafi 
dany kolor wygenerować. Można wyróżnić trzy 
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Wg badań 60% do 80 % pacjentów ma zęby 
w odcieniach odpowiadających grupie kolorystycznej 
A, ale za to w jej obrębie występuje o wiele więcej 
stopni intensywności niż to co oferuje kolornik. Wo-
bec relatywnie niewielkiej liczby odcieni materiałów 
kompozytowych w stosunku do potencjalnych kolo-
rów zębów idealne dopasowanie odbudowy i tkanek 
jest bardzo trudne (12).

Z tego względu zaczęto stosować rozbudowane 
techniki zabiegowe odbudowy warstwowej, gdzie każ-
da warstwa charakteryzowała się innym odcieniem, 
różnicą w przejrzystości lub też fluorescencji. Możliwość 
zmieszania w warstwach różnych kolorów znacząco 
zwiększała szansę na dopasowanie koloru barwnika 
materiału do charakterystyki kolorystycznej zęba (13).

Niestety techniki takiej odbudowy okazały się 
być skomplikowane i długotrwałe, bynajmniej nie gwa-
rantując sukcesu w postaci „wtopienia się” wypełnie-
nia w tkanki zębowe. Jest to związane bezpośrednio 
z optycznym mechanizmem powstawania wrażenia 
kolorystycznego. Wiemy, że kolor danego materiału 
zależy od tego jaka długość fali światła jest odbijana, 
a jak pochłaniana przez dany materiał (a w zasadzie 
przez barwnik w nim zawarty). Jeśli więc nałożymy na 
siebie kilka warstw materiałów o różnych barwnikach, 
to uzyskamy tylko efekt pochłonięcia szerszego za-
kresu długości fal światła i UTRATĘ koloru, a nie jego 
zmianę. Z tej przyczyny wypełnienia, które posiadają 
zbyt wiele różnych kolorystycznie warstw finalnie wy-
dają się mieć szarawy odcień, nie pasujący w żaden 
sposób do kolorów tkanek zębowych (które wszakże 
częściej mają odcienie pomarańczowo-czerwone, lub 
pomarańczowo-żółte).

Klasyczne podejście do uzyskania pasującego 
koloru, czyli dodawanie różnych barwników do ma-
teriału kompozytowego sprawdza się w wielu sytu-
acjach klinicznych, ale nie zapewnia idealnego efektu 
estetycznego, tak poszukiwanego przez pacjentów.

Większość nowoczesnych materiałów kompo-
zytowych stara się więc wykorzystać również tzw. 
„efekt kameleona”, aby poprawić zgodność kolory-
styczną tkanek i wypełnienia (14). Zauważono bo-
wiem, że cząsteczki wypełniacza o odpowiedniej 
średnicy mogą mieć właściwość dodatkowego zała-
mywania i rozpraszania światła w taki sposób, aby 
odbijało się ono nie od samego barwnika w materia-
le, ale od tkanek zębowych na ściankach wypełnie-
nia. Tak odbite światło „wychodząc” z materiału jest 
w stanie odtworzyć faktyczny kolor tkanek zębo-
wych otaczających wypełnienie – w samym wypeł-
nieniu. Do niedawna efekt ten nie mógł być szeroko 
stosowany, gdyż wymagał cząsteczek wypełniacza 
o średnicy od 200 do 500 nm. Tak duże cząsteczki 

nie pozwalały na uzyskanie dobrego efektu polero-
wania powierzchni, nie zapewniały też długotrwałe-
go utrzymania gładkości powierzchni wypełnienia. 
Odrywanie pojedynczych, dużych cząsteczek wy-
pełniacza od powierzchni materiału powodowało jej 
szybką degradację i ułatwiało przyleganie do wypeł-
nienia płytki nazębnej oraz osadu. Z tej przyczyny 
efekt kameleona nie mógł być zbyt silnie zaznaczony 
w materiale kompozytowym. Dopiero kilka lat temu, 
dzięki postępom w nanotechnologii, określanej jako 
ART – Adaptive Response Technology opracowano 
nową formułę wypełniacza (15).

Nanocząsteczki związków cyrkonu i krzemu 
o średnicy 5 nm są łączone w agregaty cząsteczkowe 
o średnicy 200 – 300 nm. Takie agregaty mają odpo-
wiednie właściwości rozpraszania i załamywania świa-
tła, aby maksymalnie wykorzystać efekt „zlewania 
się” kolorystycznego wypełnienia z tkankami zęba. 
Dzięki temu całość doboru koloru materiału może po-
legać tylko na efekcie kameleona. Jednocześnie tak 
zagregowane elementy łatwo rozpadają się na sub-
cząsteczki o średnicy 5 nm, gdy dochodzi do zjawisk 
związanych z polerowaniem lub zużyciem powierzch-
ni materiału. To zjawisko gwarantuje zachowanie naj-
wyższej jakości powierzchni, w sposób charaktery-
styczny dla materiałów nanocząsteczkowych (16).

W ten sposób udało się więc rozwiązać klasycz-
ny, nierozwiązywalny dylemat i jednocześnie mieć 
ciastko i zjeść ciastko. Czyli otrzymać materiał, w któ-
rym cząsteczki wypełniacza zachowują się jakby 
miały rozmiary mikrometrowe, gdy jest to potrzebne 
z punktu widzenia estetyki, oraz jakby miały rozmiary 
nanometrowe z punktu widzenia jakości powierzchni.

Powstaje więc nowa grupa materiałów kompo-
zytowych, w których efekt kolorystycznego dopaso-
wania wypełnienia i tkanek zębowych w ogóle NIE 
zależy od dodatku barwnika, a tylko od konstrukcji 
cząsteczek wypełniacza i efektów optycznych z tym 
związanych.

Taki materiał ma właściwości dopasowania się 
do większej ilości odcieni z kolornika, aczkolwiek ten 
efekt również ma pewne ograniczenia, które obecnie 
pozostają przedmiotem badań. Producenci zalecają 
stosowania materiałów bazujących TYLKO na efekcie 
kameleona do ubytków w zębach przedtrzonowych 
i trzonowych, oraz w przypadku ubytków przyszyj-
kowych. Zakres stosowania w strefie estetycznej jest 
ograniczony, z uwagi na inną przezierność materia-
łów w stosunku do „klasycznych” kompozytów, gdzie 
kolor oparty jest na dodatku barwnika (17). Materiały 
z efektem kameleona lepiej zachowują się w przypad-
ku ubytków otoczonych ze wszystkich stron ścianami 
zęba (pierwsza, druga, lub piąta klasa wg Black’a), 
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gdyż wtedy mają skąd „pobrać” kolor i do niego się 
dostosować. W przypadku ubytków klasy trzeciej lub 
czwartej wg Black’a efekt kameleona nie będzie dzia-
łał tak dobrze, gdyż kontakt wypełnienia z tkankami 
zęba może być (w zależności od kształtu ubytku) re-
latywnie niewielki.

Obecnie zaczyna pojawiać się coraz więcej „no-
woczesnych” materiałów kompozytowych, w których 
kolor uzyskiwany jest tylko poprzez efekt kameleona. 
Ze względu na pewne ograniczenia będą one stano-
wić uzupełnienie stosowanych powszechnie „klasycz-
nych” materiałów kompozytowych, gdzie kolor jest 
skutkiem dodawania odpowiednich barwników, ale 
nie będą mogły zastąpić ich całkowicie.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się jednak 
technologia, która została zastosowana w niektórych 
materiałach kompozytowych, zwana ART. – Adapti-
ve Response Technology. Polega ona na połączeniu 
kolorystycznych efektów uzyskanych dzięki dodat-
kowi barwników i efektu kameleona. W takim mate-
riale efekt kameleona jest głównym czynnikem od-
powiadającym za kolor wypełnienia i jego stopienie 
się z kolorem tkanek zęba, ale NIE jedynym. Jest on 
uzupełniony o dodatek elementów barwnikowych, co 
wzmacnia efekt kameleona i pozwala na skuteczne 
zastosowanie go przy pełnej gamie kolorów z kolor-
nika VITA oraz w przypadku wypełnień estetycznych 
w zębach przednich. Przykładem może być materiał 
Optishade firmy Kerr, jedyny obecnie na rynku, który 
w pełni łączy technologię efektu kameleona, z dodat-
kiem barwników kolorystycznych.

Ten materiał, łączący cechy „klasycznych” i „no-
woczesnych” materiałów kompozytowych zamiast 
jednego, uniwersalnego, koloru (który nie jest w sta-
nie dostosować się do pełnej gamy kolorystycznej 
zębów) ma do dyspozycji 3 kolory: jasny, pośred-
ni i ciemny, które pozwalają na dostosowanie się do 
wszystkich kolorów, jakie można napotkać w tkan-
kach zębowych. Kolor jasny (LIGHT) jest najskutecz-
niejszy w dopasowaniu kolorystycznym w przypadku 
odcieni A1, B1, B2, C1, D2. Kolor pośredni (MEDIUM) 
najlepiej sprawdzi się przy odcieniach: A2, A3, C2, 
D3, D4. Kolor ciemny (DARK) zapewni idealne dopa-
sowanie kolorystyczne do tkanek zęba o odcieniach 
A3,5, A4, B3, B4, C3, C4.

Dzięki dodatkowi barwnika nie występuje efekt 
zwiększonej przezierności materiału, więc dobrze 
będzie sprawdzał się również w przypadku ubytków 
klasy trzeciej i czwartej w strefie estetycznej. Pozwoli 
to w realny sposób zastąpić wszystkie odcienie stoso-
wanych do tej pory „klasycznych” materiałów kompo-
zytowych w gabinecie stomatologicznym i znacznie 
ułatwi pracę lekarza dentysty.

Materiały dostosowujące się kolorem do kolo-
ru zębów mogą mieć też dodatkowe zalety związa-
ne z sytuacjami, kiedy tkanki zębów zmieniają kolor 
w sposób zamierzony przez pacjenta, lub też nieza-
mierzony. Brak jest obecnie badań na ten temat, ale 
być może kolor wypełnienia będzie w stanie dostoso-
wać się do koloru zębów po wybielaniu (czyli stawać 
się jaśniejszym), lub też ciemnieć wraz z wiekiem pa-
cjenta (jak kolor zębów, który ma tendencję do ciem-
nienia z wiekiem) (18).

W stomatologicznych asystorach będzie więc 
można spotkać aż trzy różne grupy materiałów kom-
pozytowych, być może niedługo któreś z nich zosta-
ną całkowicie zastąpione przez inne:

1. Materiały kompozytowe z kolorystyką opartą TYL-
KO na zjawisku dodawania barwnika do materiału, 
np. Herculite, Filtek Universal, Gradia, itp.

2. Materiały kompozytowe z kolorystyką opartą TYL-
KO na efekcie kameleona np. Omnichroma, Venus 
Diamond One, itp. 

3. Materiały kompozytowe z kolorystyką opartą 
GŁÓWNIE na efekcie kameleona, ale z uzupełnie-
niem komponentu barwnikowego, np. OptiShade.

Opis przypadku

Poniżej przykład kliniczny leczenia z wykorzysta-
niem materiału OptiShade (Kerr), w którym technolo-
gia efektu kameleona połączona jest z efektem dodat-
ku barwnika, co daje do dyspozycji lekarzowi dentyście 
trzy różna kolory w zależności od odcienia zęba.

Do gabinetu stomatologicznego zgłosiła się pa-
cjentka w wieku 73 lat, użytkująca protezy ruchome. 
Powodem zgłoszenia była chęć poprawy estetycz-
nej wyglądu zębów oraz poprawa utrzymania protez 
w jamie ustnej (ryc. 4).

Badanie wykazało znaczące braki w higienie 
jamy ustnej, które przyniosły skutek w postaci roz-
woju ubytków próchnicowych pierwotnych w obrę-

Ryc. 4. Stan uzębienia pacjentki przed rozpoczęciem leczenia z 
widocznymi, obfitymi złogami płytki nazębnej.
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bie wszystkich powierzchni zębów 11, 21, 22, 23 oraz 
powstaniem próchnicy wtórnej wokół wypełnień. 
Ponieważ pacjentka użytkowała dolną protezę cał-
kowitą nie doszło do przeciążenia zębów siecznych 
w  szczęce i  zwiększenia ich ruchomości. Rozwój 
próchnicy spowodował znaczne defekty estetyczne 
w obrębie zębów przednich, które w pewnym mo-
mencie stały się dużym obciążeniem psychofizycz-
nym dla pacjentki (ryc. 5).

W ciągu kilku kolejnych wizyt przeprowadzono 
leczenie zachowawcze w obrębie zębów, związane 
z preparacją kolejnych ubytków próchnicowych i ich 
wypełnianiem. Objęło ono: ubytek klasy III M i D w zę-
bie 11, ubytek klasy III M i D w zębie 21, ubytek klasy III 
M i V w zębie 22, oraz ubytek klasy V okrężny w zębie 
23. Zastosowano materiał kompozytowy OptiShade 
(Kerr) w odcieniu MEDIUM w przypadku wszystkich 
wypełnień. Procedura kliniczna w każdym przypadku 
wyglądała tak samo (ryc. 6). 

Ząb był izolowany przy pomocy koferdamu Opti-
Dam (Kerr) i dokonywano preparacji ubytku próchni-
cy pierwotnej, lub też usuwano nieszczelne wypeł-
nienie kompozytowe – w przypadku zębów 22 i 23 
były to wypełnienia klasy V, pod którymi zaczęła się 
rozwijać próchnica okrężna obejmująca powierzchnię 
korony zęba i korzenia (ryc. 7).

Ryc. 5. Stan uzębienia pacjentki przed rozpoczęciem leczenia z 
widocznymi, obfitymi złogami płytki nazębnej.

Ryc. 6. Stan po wypełnieniu ubytków klasy III mezjalnie i dystalnie 
w zębach 11, 21 materiałem OptiShade Medium (Kerr).

Ryc. 7. Opracowywanie ubytku klasy V o charakterze próchnicy 
okrężnej w zębie 12.

Po opracowaniu ubytku dokonywano wytrawie-
nia selektywnego samego szkliwa kwasem ortofosfo-
rowym przez czas 15 sekund, który potem był wypłu-
kiwany (ryc. 8).

Z uwagi na charakterystykę ubytków, czyli dużą 
powierzchnię odsłoniętej zębiny, nie otoczonej szkli-
wem zdecydowano się na zastosowanie systemu łą-
czącego OptiBond Universal. Jest to system samotra-
wiący, który można stosować zarówno w przypadku 
tkanek nie wytrawianych wcześniej, jak i poddanych 
trawieniu. Z tego powodu był on wcierany zarówno 
w powierzchnię zębiny (która nie była wcześniej wy-
trawiana), jak i w powierzchnię szkliwa przy pomocy 
mikrobrusza przez czas 20 sekund. Potem był podda-
wany polimeryzacji przez czas 10 sekund lampą LED 
Demi Plus (Kerr) (ryc. 9). Materiał OptiShade Medium 
był jedynym stosowanym materiałem i odcieniem 
w przypadku wszystkich ubytków (ryc. 10). Był on 
nakładany w porcjach, których grubość nie przekra-
czała 2 mm i polimeryzowany przez czas 20 sekund.

Po skończonej polimeryzacji każde wypełnienie 
było poddane kontroli i ewentualnemu dostosowaniu 
do warunków zwarciowych – co nie było zbyt pro-
blematyczne biorąc pod uwagę umiejscowienie ubyt-
ków. Ostatnim etapem było polerowanie przy pomo-
cy gumek Opti1Step oraz szczoteczek polerujących 
OccluBrush (Kerr).

Ryc. 8. Selektywne wytrawianie szkliwa jako wstęp do aplikacji 
uniwersalnego systemu łączącego OptiBond Universal (Kerr).
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Ryc. 9. System łączący Optibond Universal (Kerr) był wcierany 
w zębinę i szkliwo przez 20 sekund.

Ryc. 10. Przy wypełnianiu wszystkich ubytków w zębach 
zastosowano materiał kompozytowy OptiShade o odcieniu 
Medium (Kerr), który wykorzystuje efekt kameleona 
oraz barwnikowy, aby dopasować się kolorystycznie 
do tkanek zębowych

Ryc. 12. Na zdjęciu widocznych jest ogółem sześć wypełnień 
kompozytowych wykonanych jednym odcieniem materiału 
kompozytowego w różnych miejscach różnych zębów 
i w ubytkach o różnym kształcie i głębokości.

Ryc. 11. Zastosowano odbudowę warstwową przy użyciu tylko 
jednego odcienia materiału.
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Pakiet czterech strzykawek Harmonize 
w dowolnych kolorach w specjalnej cenie!

Harmonize 
Nanohybrydowy kompozyt nowej generacji do 
odbudów o najwyższej estetyce i wytrzymałości.
• efekt kameleona dzięki zmiennemu odbijaniu 

fali światła 
• łatwe polerowanie i trwały połysk
• zmienna lepkość zapewnia łatwiejsze 

formowanie kompozytu, bez spływania

4x 36536 i pozostałe Harmonize syringe refill

700 zł

4x

175 zł/strzykawka

A.R.T.
Adaptive Response Technology

Revolution Formula 2
Światłoutwardzalny, płynny kompozyt do 
ubytków kasy III, IV i V. Opakowanie zawiera 
4 strzykawki w wybranym kolorze,  
o pojemności 1 g każda.

2x 29494  i pozostałe

2 zestawy w specjalnej cenie!

Tylko 90 zł/strzykawka!

370 zł

720 zł

x2

x8

Pakiet ośmiu strzykawek w specjalnej cenie! 

Herculite XRV 
Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy 
materiał kompozytowy do wypełnień  
wszystkich klas ubytków. 

8x 7722860 i pozostałe Herculite XRV  (5g)
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280 zł

375 zł

OptiBond Solo Plus
Jednobutelkowy system wiążący typu total-etch.
• system wiążący z wypełniaczem – OptiBond™ 

Solo Plus zawiera 15% wypełniacza 
o średnicy 0,4 μ

• oparty na etanolu – promotory adhezji 
rozpuszczone są w alkoholu etylowym, 
co zmniejsza potrzebę aplikacji wielu warstw, 
w porównaniu z bondami opartymi na acetonie

• wszechstronne zastosowanie – skuteczność 
w procedurach bezpośrednich i przy osadzaniu 
uzupełnień protetycznych, w środowisku 
wilgotnym i suchym

2x 60561 OptiBond Solo Plus Refill 3 ml

OptiBond Universal  
Bottle Kit
Uniwersalny, jednoetapowy system wiążący.

1 x 36517 OptiBond Universal Bottle Kit

Zestaw zawiera: 
1 OptiBond Universal butelka (5 ml), 
100 aplikatorów, 1 x 3 g strzykawka wytrawiacza 
Kerr Gel Etchant, 10 końcówek aplikacyjnych 
do wytrawiacza, 25 tacek.

Zestaw 2 butelek  
o poj. 3 ml każda 
w specjalnej cenie!

Zestaw startowy 
w specjalnej cenie! 
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JEDNA MARKA.  
JEDEN PROTOKÓŁ. 
DOWOLNA PROCEDURA. 

Ternary Solvent System

Three solvents
in one

Smart pH

Unique
acidity drop

GPDM Monomer

The Gold 
Standard

520 zł

OptiBond eXTRa Universal 
Bottle Kit
Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący.
• jeden system wiążący do wszystkich procedur 

i technik wytrawiania
• zgodność ze wszystkimi cementami, 

materiałami do wypełnień i materiałami core 
build-up

• wyjątkowe technologie: monomer GPDM, 
system potrójnego rozpuszczalnika 
i inteligentne pH – połączone  
w jednym systemie wiążącym

1 x 36658 OptiBond eXTRa Universal Bottle Kit

Zestaw zawiera: Primer 
(5ml), Adhesive (5ml), 
50 aplikatorów, 25 tacek.

OptiBond™ eXTRa Universal

~5μm
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650 zł

Maxcem Elite Standard Kit 
Samotrawiący, samoadhezyjny  
cement kompozytowy.

1x 34055 Maxcem Elite Standard Kit

Zestaw zawiera: 
5x strzykawka 5g  
(2x clear, 1x white, 1x white opaque, 1x yellow) 
24 końcówki mieszające (regular), 
16 końcówek mieszających (szerokie), 
8 końcówek wewnątrzustnych 
8 końcówek endodontycznych 
Przewodnik po technikach stosowania

Zestaw startowy 
w specjalnej cenie!

Uproszczony sposób pracy
Nexus Universal upraszcza procedurę 
cementowania nawet o 50%. Jest to prosta 
technika wiązania bez dostępu światła, którą 
można stosować z każdym systemem wiążącym 
z rodziny OptiBond lub innym uniwersalnym 
systemem wiążącym.

Opakowanie uzupełniające w specjalnej cenie!

Nexus Universal 
Uniwersalny cement adhezyjny na bazie żywic.

1x 36991 i pozostałe Nexus Universal Refill

400 zł

Powierzchnia zęba

Nanieść 
system wiążący

Rozprowadzić go 
strumieniem powietrza

1.  

 

2.  

 

Uzupełnienie

Nałożyć cement Osadzić pracę 
protetyczną

3. 4.  

 

Powierzchnia zęba

Nanieść 
system wiążący

Rozprowadzić go 
strumieniem powietrza

1.  

 

2.  

 

Uzupełnienie

Nałożyć cement Osadzić pracę 
protetyczną

3. 4.  
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OptiDisc™
1x 4188 OptiDisc Mini Kit

Zestaw krążków do polerowania OptiDisc ø12.6 
mm zawierający: 30x Extra-coarse, 30x Coarse, 
30x Fine, 30x Extra-fine, 1 standardowa 
mandrylka, 1 x krótka mandrylka, 1 szczoteczka 
OptiShine

OptiDisc™
3x 4198  i pozostałe OptiDisc Refill

OptiDisc™
1x 195   i pozostałe OptiDisc mandrylki

165 zł

270 zł

99 zł

Zestaw 3 opakowań krążków do polerowania 
OptiDisc w specjalnej cenie.  
Do wyboru 3 średnice i 4 gradacje nasypu.  
Od 80 do 100 szt w opakowaniu!

Opakowanie mandrylek do krążków OptiDisc. 
Zawiera 5 szt trzymadełek standard lub short.

Cena  
za 1 szt już  
od 0,90 zł

4 kolory, cztery grubości 
nasypu
System OptiDisc oferuje 4 różne grubości 
nasypu do nadawania kształtu, wykańczania 
i polerowania. Są przeznaczone do 
kompozytów, wypełnień glasjonomerowych, 
amalgamatów, metali szlachetnych 
i półszlachetnych.

Krążki występują w trzech różnych 
średnicach: 9,6 mm, 12,6 mm i 15,9 mm, co 
ułatwia dostęp do tylnych zębów, bez ryzyka 
uszkodzenia tkanek miękkich.

Extra-coarse Coarse/Medium Fine Extra-fine

Nadawanie 
kształtu

Wykańczanie Polerowanie Polerowanie 
na wysoki 

połysk

Gotowe do użycia i trwałe
Krążki OptiDisc są wykonane z poliestru 
pokrytego warstwą cząsteczek tlenku 
glinu. Cząsteczki ścierne nie mają powłoki 
zewnętrznej, co oznacza, że pracę możesz 
rozpocząć bezpośrednio po zamocowaniu 
krążka na mandrylce.
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SUPER CENA!

CaviCide
Płyn do dezynfekcji powierzchni, o skuteczności 
przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom, w tym 
SARS-CoV-2 potwierdzonej certyfikatem.

1x 4731223 CaviCide 5 l

109 zł/5 litrów

super 
cena

* Badanie wykonane zgodnie z normą EN14476 przy użyciu MVA 
(zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara) jako zastępstwa 
odpowiadającego wirusowi otoczkowemu.

Zestaw startowy:  
20 tubek po 5 g w specjalnej na start! 
LUB
3x PlakAct w tubie 33 g w specjalnej cenie na start!

PlakAct
Żel z chlorheksydyną do intensywnego usuwania 
płytki nazębnej.
• nie zawiera alkoholu 
• pozostaje w miejscu aplikacji 

bez rozpływania się 
• pozostawia w jamie ustnej przyjemne 

uczucie świeżości 
• ułatwia codzienną higienę przy noszeniu protez 

i aparatów ortodontycznych

8551 PlakAct Gel 0,2% 20x 5 g
3x 8550 PlakAct Gel 0,2% 33 g

99 zł/3 tubki 175 zł/zestaw startowy

Tylko  
8,50 zł 

tubka!

3x
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379 zł/zestaw

Zestaw dwóch tub pasty Cleanic w dowolnych 
smakach w specjalnej cenie!

Cleanic™
Jedyna pasta profilaktyczna, która – w trakcie 
jednoetapowego postępowania – gwarantuje 
wybitne efekty oczyszczania i polerowania i jest 
jednocześnie łagodna dla szkliwa i zębiny.

Dostępna w 3 wersjach smakowych: mięta, 
zielone jabłuszko, jagoda i Light bez dodatków 
smakowych i barwników.

2x 3183 i pozostałe Cleanic 100 ml

150 zł

x2

Zestaw zawiera 30 gumek Soft (jasnoniebieskie) 
lub Hard (ciemnoniebieskie).

Pro-Cup™
Gumki Pro-Cup™ zapewniają ekonomiczną 
aplikację past profilaktycznych, bez 
rozpryskiwania. Specjalne, spiralnie ułożone 
blaszki zewnętrzne i wewnętrzne powodują 
przemieszczanie pasty i śliny w kierunku 
krawędzi gumki. 

1x 990/30 i pozostałe Pro-Cup Latch-type

100 zł

90 zł/uzupełnienie

Occlubrush™ Assorted Kit
Jednoetapowy system do polerowania 
przeznaczony do wypełnień kompozytowych, 
kompomerów, szkło-jonomerów modyfikowanych 
żywicą i pośrednich odbudów ceramicznych. 

Zestaw zawiera 15 szczoteczek:  
5x Occlubrush™ (mały kielich);  
5x Occlubrush™ (kielich); 5x Occlubrush™ (płomyk).

1x 2520 Occlubrush Assorted Kit

Zestaw uzupełniający: 3 szczoteczki w kształcie 
kielicha, małego kielicha lub płomyka.

1x 2503  Occlubrush Refill

kielich

mały kielich

płomyk
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System do obturacji elements IC
i 3 opakowania kartridży GP Cartridges.

elements™ IC
System do obturacji.

Nowe, bezprzewodowe urządzenie do obturacji 
kanałów korzeniowych łączące w sobie gorący 
plugger Downpack z systemem ekstruzji Backfill. 

973-0600-TYPEF elements IC 
 Obturation Dual System
3x 972-2500 i pozostałe 
 Gutta Percha Cartridges

System do obturacji elements IC, 1 dodatkowy
gorący plugger Buchanan Plugger .04 Taper,
3 ręczne pluggery Buchanan Hand Plugger
i 5 opakowań kartridży GP Cartridges.

elements™ IC
973-0600-TYPEF elements IC 
 Obturation Dual System
5x 972-2500 i pozostałe  
 Gutta Percha Cartridges
1x 952-0031  Extra Fine 
 Buchanan Plugger .04 Taper
3x 974-0058 i pozostałe 
 Buchanan Hand Plugger

12 999 zł

11 600 zł
x3

x5

Przetestuj elements IC ZA DARMO w swoim gabinecie. 
Szczegóły u przedstawicieli Kerr.

strona | 16PROMOCJE KERR | maj-czerwiec 2022

MKT-22-0521, PC-MKT-REL

ENDODONCJAENDODONCJA



Silnik elements e-motion w zestawie  
z 10 op. pilników TF Adaptive.

Cyfrowy endometr w specjalnej cenie!

Zestaw 3 opakowań pilników Traverse  
w dowolnych rozmiarach w specjalnej cenie!

elements™ e-motion
Nowy silnik endodontyczny z udoskonalonym 
ruchem adaptacyjnym.

815-1701 elements e-motion
10x 817-4207  i pozostałe  
 TF Adaptive SM1, SM2, SM3

Apex ID
Cyfrowy endometr.
• punkt zerowy definiowany przez użytkownika
• dokładność praktycznie we wszystkich 

warunkach
• ciągła kalibracja

1x 972-0090  Apex ID

Traverse™
Pilniki rotacyjne do drogi prowadzenia.

3x 818-2146 i pozostałe Traverse

7 500 zł

2 990 zł

630 zł

x10

210 zł/opakowanie

x3

TF Adaptive
Pilniki do maszynowego opracowania kanałów.

8x 817-3003 i pozostałe TF Adaptive 
 Small Procedure Pack 

1 320 zł 165 zł/opakowanie

Zestaw 8 opakowań pilników TF Adaptive  
w specjalnej cenie!

x8
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FibreKleer™ 4x TAPERED
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów FibreKleer  
4x Tapered – o śr. 1,25 mm (czarne), 1,375 mm 
(fioletowe), 1,50 mm (zielone); po 1 szt. wierteł 
o śr. 1,25 mm, 1,375 mm, 1,50 mm

1x N83B FibreKleeer 4x

499 zł

Zestaw w specjalnej cenie!

Zestaw uzupełniający w specjalnej cenie!

FibreKleer 4x TAPERED
Zestaw uzupełniający wkładów z włókien szklanych 

1x N83BA i pozostałe FibreKleer

Zestaw zawiera 10 szt. w dowolnym rozmiarze.

95 zł

Stomaflex
C-silikonowe masy wyciskowe

1x 4215330PE Stomaflex Gel Catalyst 60 g
1x 4215310PE Stomaflex Light 130 g

25 zł Stomaflex LIght 130 g29 zł Stomaflex Gel Catalyst 60 g

Masy wyciskowe – różne warianty i opakowania
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Zestaw w specjalnej cenie!

Strzykawka w dowolnym kolorze w specjalnej cenie!

Build-It FR Mini-Mix
Materiał do odbudowy zrębu zęba
• nadaje się do bezpośredniego nakładania  

i nie spływa, co ułatwia aplikację
• podwójnie utwardzalny  

(światło- i samoutwardzanie),  
dla maksymalnej elastyczności

• widoczny na zdjęciach rtg, w celu łatwej 
identyfikacji obszarów brzeżnych

Zestaw zawiera: 4x 4 ml strzykawki z materiałem, 
20 końcówek mieszających, 20 końcówek 
wewnątrzustnych

1x N32FS i pozostałe Build-It FR Mini-Mix 
 (zestaw 4 strzykawek)

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka Mini-
Mix, instrukcja użycia, 5 końcówek mieszających, 
5 końcówek wewnątrzustnych

1x N32FS i pozostałe Build-It FR 
 (1 strzykawka)

300 zł/zestaw95 zł/uzupełnienie

Breeze
Samoadhezyjny cement kompozytowy 
o doskonałej retencji do osadzania koron, 
mostów, wkładów i nakładów

Zestaw zawiera: 3x 4 ml/ 7.8 g strzykawki A2, 
1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Translucent, 1 x 4 ml/ 
7,8 g strzykawka Opaceous White, 1x 3 ml/ 
2.5 g butelka Silane, 40 końcówek Auto-Mix, 
10 końcówek wewnątrzustnych

1x N97 Breeze Intro Kit

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka, 
12 końcówek mieszających, instrukcja użycia

1x N97B i pozostałe Breeze Self Etch Cement

550 zł/zestaw135 zł/uzupełnienie
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Spofa Dental A.S. Przedstawicielstwo w Polsce 

al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. +48 22 597 69 00 | fax: +48 22 597 69 07 | www.kerrdental.com

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji. 

Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów.

PRINTED by Pate Media 

Przedstawiciele 
Kerr Polska
Stomatologia zachowawcza i endodoncja

Michał Baranowski
Senior Sales Representative
tel. 694 429 715
michal.baranowski@kerrdental.com

woj. łódzkie,
mazowieckie

Michał Brzoza
Sales Representative
tel. 606 908 574
michal.brzoza@kerrdental.com

woj. śląskie,  
małopolskie

Aleksandra Chrząszcz
Senior Sales Representative 
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@kerrdental.com

woj. podkarpackie, 
lubelskie, świętokrzyskie

Ewelina Kobierska
Sales Representative 
tel. 695 951 280
ewelina.kobierska@kerrdental.com 

woj. wielkopolskie, lubuskie, 
zachodnio-pomorskie (zach.)

Joanna Lewandowska
Senior Sales Representative 
tel. 602 648 448
joanna.lewandowska@kerrdental.com

woj. dolnośląskie, 
opolskie

Elżbieta Lipiec 
Sales Representative 
tel. 600 203 831
elzbieta.lipiec@kerrdental.com

woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie (zach.), 
zachodnio-pomorskie (wsch.)

Krzysztof Okoński
Senior Sales Representative
tel. 695 951 134
krzysztof.okonski@kerrdental.com

woj. podlaskie, mazowieckie 
warmińsko-mazurskie (wsch.)

Monika Wasilewska
Senior Sales Representative 
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@kerrdental.com

woj. mazowieckie, 
lubelskie

M
K

T-
2

2-
0

5
2

1,
 C

o
p

yr
ig

h
t 

S
p

o
fa

 D
en

ta
l A

.S
. R

E
L

E
A

S
E

 2
1 

F
eb

 2
0

2
2

, P
C

-M
K

T-
R

E
L 

 C
o

p
yr

ig
h

t 
S

p
o

fa
 D

en
ta

l A
.S

.

ROK

 w Polsce
OptiShade

Promocje specjalne
maj-czerwiec  2022

M
K

T-
22

-0
52

1, 
P

C
-M

K
T-

R
E

L

ROK

 w Polsce
OptiShade


