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Το νέο σύστημα 
άμεσων όψεων 
ρητίνης

Το BRILLIANT COMPONEER είναι ένα προ – 
πολυμερισμένο , προκατασκευασμένο ρητινώδες 
κέλυφος αδαμαντίνης που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 
της άμεσης αποκατάστασης με ρητίνη, με τα 
πλεονεκτήματα των εργαστηριακά κατασκευασμένων 
όψεων. Το BRILLIANT COMPONEER προσφέρει ένα 
ανατομικό σχήμα και κάνει την άμεση αποκατάσταση 
ενός ή περισσότερων πρόσθιων δοντιών εύκολη. Η 
χρονοβόρα διαμόρφωση της ανατομικής μορφής και 
της επιφάνειας και η λεπτομερής προετοιμασία δεν 
απαιτείται πλέον. Ειδικά σχεδιασμένα νέα εργαλεία και 
αξεσουάρ καθιστούν εύκολη τη χρήση.

Θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος 
 
Το σεμινάριο διδάσκει τις βασικές τεχνικές συγκόλλησης 
και εφαρμογής στην πρόσθια περιοχή, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις διάφορες ενδείξεις κατασκευής όψεων με το 
BRILLIANT COMPONEER. 
 
Διαγνωστικές ασκήσεις με διαφορετικές κλινικές 
περιπτώσεις θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους δικούς 
σας στόχους στην κλινική σας. 
 
Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει μια πλήρη 
ανακατασκευή πρόσθίων δοντιών με το BRILLIANT COM-
PONEER. Υπό την εποπτεία του ομιλητή, θα προσαρμόσετε, 
θα τοποθετήσετε και θα διορθώσετε το ρητινώδες κέλυφος 
αδαμαντίνης στο μοντέλο πρακτικής εξάσκησης- από την 
προετοιμασία έως τη στίλβωση . Το πρακτικό σεμινάριο θα 
τελειώσει με μια σειρά πρακτικών συμβουλών και κόλπων.

Πλεονεκτήματα
■■ Εύκολο και αποτελεσματικό στη χρήση
■■ Απαιτείται μόνο μία συνεδρία
■■ Ποιοτική αποκατάσταση με εξαιρετικά αισθητικά 

αποτελέσματα
■■ Δεν υπάρχει ανάγκη λήψης αποτυπωμάτων ή επαφή με 

το εργαστήριο
■■ Καλύτερες επιλογές εξατομίκευσης. (επιλογή 

απόχρωσης, έμφαση του σχήματος και της δομής)
■■ Οικονομικό για τον οδοντίατρο και τον ασθενή με 

υψηλό ποσοστό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας
■■ Υψηλή προστιθέμενη αξία: η λύση για πολλούς 

ασθενείς, με λογικό κόστος για τον οδοντίατρο
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Αρχική κατάσταση.
Η αρχική κατάσταση 
δείχνει τερηδονισμένες 
περιοχές, κιτρινωπούς 
αποχρωματισμούς και 
κακομεταχείριση. 

Προετοιμασία.
Τα δόντια έχουν 
προετοιμαστεί ελαφρά 
και αφαιρέθηκαν 
τα τερηδονισμένα 
τμήματα.

Τελική κατάσταση.
Η τελική κατάσταση 
δείχνει εναρμόνιση σε 
μορφή, απόχρωση και 
θέση με το BRILLIANT 
COMPONEER.

Σχετικά με πληροφορίες για τα επερχόμενα workshops, 
 παρακαλώ επικοινωνήστε :

Ντέρυλακ Αγνή 
Νότια Ελλάδα
+ 30 6934588479

Λάππας Κωνσταντίνος 
Βόρεια Ελλάδα/Κύπρος
+30 6982538888

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
+ 30 6949471408

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
+ 30 6955736173


