
Kalore™ de la GC
Creañi ≥-moñie

cu materialul de

restaurare al viitorului
cu noua tehnologie

a monomerului
de la DuPont.
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SERINGI
Trial Kit: 3 seringi: A2, A3, A3.5
Rezerve: 1 seringã disponibilã în 26 de nuanñe

UNITIPURI
Trial Kit: 50 unitipuri în 3 nuanñe: 20xA2, 20xA3, 10xA3.5

Rezerve:
20 unitipuri: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2
10 unitipuri: XBW, BW, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, OBW,  
OXBW, WT, DT, CT, NT, GT, CVT

Notã:  Conñinutul unui unitip: 0.16 mL (0.3 g)
           Conñinutul unei seringi: 2.0 mL (4 g)

NUANÑE
15 nuanñe Universale: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 
C2, C3, D2, CV (B5: Cervical), CVD (B7: Cervical Dark), XBW 
(Extra Bleaching White), BW (Bleaching White)

5 nuanñe de Opac: AO2, AO3, AO4, OBW (Opaque 
Bleaching White), OXBW (Opaque Extra Bleaching White)

6 nuanñe Translucente: WT (White Translucent), DT (Dark 
Translucent), CT (Clear Translucent), NT (Natural Translucent), 
GT (Gray Translucent), CVT (Cervical Translucent)

Notã: nuanñele A, B, C, D  au la bazã nuanñele Vita® *.
*Vita® este marcã înregistratã a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,
Germania.

ACCESORII
Unitip Applier II, Ghid de culori

Kalore oferã trei opacitãñi pentru o adaptare ºi o combinare precisã a nuanñelor. În 90% din cazuri, utilizarea unei nuanñe 
Universale va fi suficientã. Pentru restul de 10% - în cazurile speciale - se va alege o combinañie de nuanñe Universale, 
Opace ºi/sau Translucente. Kalore vã pune la dispoziñie un sistem de nuanñe simplificat, oferindu-vã o reñetã de urmat 
pentru rezultate perfecte ºi controlul total al esteticii restaurãrii dumneavoastrã. 

În final, totul se reduce la cât de bine aratã compozitul atunci când pacientul zâmbeºte.

Înainte

Restaurare posterioarã

Dupã tratament - control dupã un an

Fiind o inovañie din orice punct de vedere, Kalore reprezintã fuziunea perfectã dintre 
ºtiinñã ºi frumuseñe - PACHETUL COMPLET pentru restaurãrile cu compozit care v-a 
lipsit pânã acum. 
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Translucent (Marginã incizalã)

Translucent (Smalñ)

Universal

Opaque (Opac Dentinã)

CLASA

I & II
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CLASA
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WT

DT GT

NT CT

ADULT SENIOR

Ghidul Kalore pentru restaurãri cu mai multe nuanñe 

Ghidul de culori 

 Opac

 Universal

 Translucent

AO2 AO3 AO4  OBW OXBW

 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 C3 D2 BW XBW CV CVD

DT CT GT NT WT CVT

CV: Cervical (B5) CT: Clear Translucent BW: Bleaching White
CVD: Cervical Dark (B7) GT: Gray Translucent XBW: Extra Bleaching White
CVT: Cervical Translucent NT: Natural Translucent OBW: Opaque Bleaching White
DT: Dark Translucent WT: White Translucent OXBW: Opaque Extra Bleaching White
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Utilizând exclusiv, Noua Tehnologie a Monomerului de la DuPont, Kalore oferã cu 
adevãrat un PACHET COMPLET de beneficii cu o importanñã majorã pentru 
compozite.

Beneficiul 1: 
Longevitate ºi Durabilitate Extinse - Formã ºi Funcñionalitate 
Susñinute

În timpul polimerizãrii unei rãºini compozite, matricea rãºinicã 
îºi reduce volumul în timp ce particulele îºi menñin volumul 
prepolimerizat. Acest lucru determinã apariñia stresului la 
nivelul interfañei umpluturii cu matricea rãºinicã. Acest stres 
rãmâne în compozitul rãºinic polimerizat ºi poate determina 
înlocuirea prematurã a restaurãrii, deoarece particulele se vor 
pierde din matrice. Pentru a reduce stresul polimerizãrii la 
nivelul interfañei umpluturã-matrice, este necesarã o contracñie 
la prizã mai scãzutã în timpul polimerizãrii.

O restaurare obiºnuitã îºi pierde forma, funcñionalitatea ºi 
estetica în decursul a trei pânã la patru ani dupã realizare, 
deoarece particulele se dezintegreazã datoritã stresului 
contracñie la prizã. Acest lucru creazã:

• Pierderea luciului suprafeñei
• Colorare vizibilã
• Asprirea suprafeñei 
• Un nivel mai ridicat de uzurã ºi fracturare 

Kalore oferã aceastã contracñie scãzutã la prizã datoritã 
tehnologiei unice a monomerului, ceea ce înseamnã 
reducerea stresului asupra umpluturii ºi durabilitate 
îmbunãtãñitã.

Rezultatul: Kalore asigurã o longevitate extraordinarã a 
restaurãrii prin menñinerea formei ºi funcñionalitãñii de-a 
lungul timpului.

“Noua formulã a monomerului a rezolvat problema con-
tracñiei la prizã prin eliminarea verigii slabe - matricea 
metacrilat cu legãturi mai scurte. Acest nou sistem oferã 
posibilitatea reducerii problemelor clinice cum ar fi adaptarea 
marginalã,închiderea marginalã, colorarea ºi apariñia cariilor 
secundare în timp ce îmbunãtãñeºte estetica ºi rezistenña 
la abraziune.”

Kalore cu Tehnologia 
Monomerului DuPont: 
Nu a fost observat nici 
un spañiu în interfa- 
ña umpluturii prepoli- 
merizate; nici o con-
tracñie a umpluturii.

Kalore fãrã Tehnologia 
Monomerului DuPont: 
S-a observat o uºoarã 
spañiere a suprafeñei 
umpluturii prepolime- 
rizate; contracñia umplu-
turii prepolimerizate. Exemple de produse concurente

O inovañie 

Kalore prezintã în mod clar cel mai scãzut stres de contracñie 
la prizã dintre toate materialele testate.

Stresul contracñiei la prizã (N)
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Filtek Silorane

Venus Diamond

N'Durance

Kalore

Amprenta contracñiei 
umpluturii

GC devine liderul soluñiilor în domeniul stomatologic obñinute 
cu ajutorul materialelor stomatologice prin introducerea lui 
Kalore. Pentru a rezolva problema stresului provocat de 
contracñia la prizã asociat compozitelor foto-polimerizabile, 
GC a gãsit un rãspuns inovator.
 
Încorporând cea mai bunã inovañie a monomerului industri- 
al de la DuPont, Kalore oferã o tehnologie exclusivã cu 
contracñie scãzutã la prizã. La nivel microscopic, acest lucru 
înseamnã cã în timpul ºi dupã polimerizare, adeziunea dintre 
umpluturã ºi matricea rãºinicã este menñinutã. Având o 
contracñie la prizã minimã, integritatea restaurãrii în special 
a celei marginale este asiguratã. 

Astfel Kalore vã oferã un PACHET COMPLET revoluñionar 
pentru restaurãrile estetice:

•  Longevitate ºi durabilitate extinse
•  Manipulare excelentã
•  Esteticã superioarã

Kalore provoacã statusul quo prin trecerea restaurãrilor 
compozite la un nivel superior - fãcându-le mai uºor de 
modelat, mai uºor de finisat cu un luciu excepñional ºi o 
rezistenñã ridicatã la abraziune.

Trei componente cheie în design-ul unic al compozitului Kalore.

În primul rând, noua tehnologie a monomerului de la DuPont, este licenñiatã exclusiv 
pentru GC.
În al doilea rând, umplutura prepolimerizatã HDR (Radioopacitate cu Densitate 
Ridicatã) patentatã de GC.
În final, interfaña brevetatã dintre umpluturã ºi matrice este un factor critic pentru 
succesul ºi longevitatea acestui compozit.

ªtiinña din spatele  

    zâmbetului - DEMONSTRAT!

*  DuPont, liderul mondial în producerea de materiale sintetice, este recunoscut pentru realizarea compuºilor polimerici cum ar fi Nylon, 
Kevlar®, Teflon®. Încã de la începutul dezvoltãrii proiectului Kalore, GC a realizat faptul cã tehnologia monomerului este mult mai avansatã 
în alte domenii decât cel stomatologic. S-a iniñiat o colaborare cu DuPont, prin care a fost creatã ºi înregistratã exclusiv pentru GC o nouã 
tehnologie a monomerului destinatã utilizãrii în domeniul stomatologic. Atât Kevlar® cât ºi Teflon® sunt mãrci înregistrate DuPont Co.

Timp de decenii, stomatologia s-a bazat în realizarea materialelor pe utilizarea aceleiaºi 
tehnologii de bazã a monomerului... Este timpul pentru o îmbunãtãñire cu Kalore.

NOU Tehnologia monomerului  
de la DuPont*

Beneficiul 2: 
Manipulare excelentã - Controlul complet este în mâinile 
dumneavoastrã

•  Tehnologia Monomerului de la DuPont oferã un 
 nucleu dens ºi brañe flexibile care determinã proprietãñi 
 similare cu cele ale materialelor chitoase, fãcându-l uºor 
 de aplicat
• Datoritã tehnologiei patentate HDR a umpluturii de la 
 GC, Kalore nu este lipicios

Rezultatul: Kalore oferã o vâscozitate echilibratã atât pentru 
restaurãrile anterioare cât ºi pentru cele posterioare fapt care 
îl face uºor de modelat.

Beneficiul 3: 
Esteticã superioarã - Crearea ºi menñinerea perfecñiunii

• Luciu excepñional
• Finisare uºoarã
• Strãlucire de lungã duratã

Stresul scãzut al contracñiei la prizã asupra interfañei 
umpluturã-matrice determinã scãderea riscului contracñiei 
umpluturii fapt care duce la menñinerea aspectului estetic 
al restaurãrii o perioadã mai îndelungatã de timp.

Rezultatul: Restaurãri perfecte de duratã pentru dumnea-
voastrã ºi pacienñii dumneavoastrã.

în restaurãri.

Dovada stã în rezultatele perfecte obñinute cu Kalore.

Restaurare anterioarã - înainte Restaurare anterioarã - dupã
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Amprenta contracñiei 
umpluturii

Kalore

Brat flexibil Brat flexibilNucleu rigid lung

Sursa: Date interne GC R&D, detaliile testului sunt disponibile la cerere 
ºi publicate în manualul tehnic Kalore.
(www.kalore.eu)

Sursa: Date interne GC R&D, detaliile testului sunt disponibile la cerere ºi publicate 
în manualul tehnic Kalore.
Protocol: Suprafaña testatã este finisatã cu hârtie abrazivã #600. Ulterior lustruirea este 
realizatã în trei etape conform protocolului GC, fiecare etapã durând 2 minute: Pre-
Shine, Dia-Shine ºi Dia Polisher paste. Luciul suprafeñei este mãsurat dupã fiecare etapã.
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Pre-Shine Dia-Shine Dia-Polisher-paste


