
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ 
СЕМЕЙСТВОТО 
НА CHARISMA

Създадени, за да даряват усмивка!



CHARISMA 
DIAMOND

ONE
Винаги естетични реставрации само с 
с един цвят

ЕСТЕСТВЕНА КРАСОТА БЕЗ ИЗБОР НА ЦВЯТ. ЛЕСНО!
Можете да се доверите на новия вид Charisma Diamond  - тя е добре позната с 
изключителните си качества вече повече от 10 години.
Качествата на Charisma Diamond One:
■ идеална консистенция, не лепи по инструментите , твърда и лесно се
склуптурира и оформя
■ удължено работно време
■ полиране до най-високо лустро благодарение на ултрафините частици
нанофилер
■ перфектно се комбининира с GLUMA Bond Universal –изкючително
надежден универсален бонд, разработен от Kulzer

ЕДИН ЦВЯТ ЗА ВСИЧКИ – БЛАГОДАРЕНИЕ НА  АДАПТИВНОТО 
СЪЧЕТАВАНЕ СЪС СВЕТЛИНАТА /ADAPTIVE LIGHT MATCHING/:
- Charisma Diamond ONE Shade определя цвета на реставрацията  като
абсорбира светлинните вълни, които се отразяват от околната зъбна
тъкан.
- Charisma Diamond ONE без проблем се адаптира към околната зъбна
тъкан независимо от цвета й , така реставрациите просто изчезват и
напълно се сливат със зъба.Този нов материал в един цвят Ви предлага
високоестетично и лесно решение за ежедневната Ви работа.

Оклузални кавитети в различни цветове запълнени с 
Charisma Diamond ONE Shade.
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Eдно надежно решениеИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ: 
УНИКАЛНА TCD-МАТРИЦА С ОПТИМИЗИРАНА 
НАНОФИЛЕРНА СИСТЕМА .

Charisma ONE има същата уникална 
комбинация от висока якост , 
минимално свиване и стрес след 
полимризация  като  Charisma 
Diamond .
Тези физико-механични качества са 
добре документирани и тестовете са 
описани в многобройни клинични 
студия.

■Дълготрайни възстановявания:
Уникалната TCD-матрица и
оптимизираната нанофилерна
система правят  Charisma Diamond
изключително устойчива на
дъвкателно натоварване. Това
минимизира фрактурите по
реставрациите , които заедно с
вторичните кариеси са основната
причина за провала на
реставрациите.
■Гарантирана биосъвместимост:
Новата уникална огранична матрица 
TCD-matrix, заменя изцяло  bis-GMA 
матрицата и затова Charisma Diamond 
ONE е изцяло свободна от BPA-
остатъчни мономери.

Charisma Diamond One  Master set



Charisma Diamond е универсален, 
нанохибриден композит с нова 
уникална огранична матрица TCD-
matrix, която заменя изцяло  bis-GMA 
матрикса и затова Charisma Diamond  
е изцяло свободна от BPA-остатъчни 
мономери.,формула патентована от 
Kulzer 

TCD- uretane matrix

клиничен случай : проф.Ернст -университет - Mainz, 
Germany

Charisma Diamond - нова химия

Фотополимеризиращ, уникален, истински нанохибриден 
композит базиран на специален уретанов мономер, 
включващ нова молекулярна реология, напълнен с 80-82% 
неорганичен филер.Усъвършенстваната филeрна система 
определя и оптимизира не само механичните и физични 
свойства,но също и оптическите качества и възможността за 
моделиране.
Уникалният матрикс на материала му осигурява много по-
нисък процент на свиване при полимеризация  Това от своя 
страна определя изключителна здравина на обтурациите, 
редуциране на микропроцепите и недоброто гингивално 
запечатване. Обтурациите, завършени с Charisma Diamond, 
гарантират стабилност и здравина в дългосрочен план.

три нива на транслуцентност

-силно
флуорисцентни
маси
-оптимизиран
опацитет
-лесна
класификация

опак дентини
-повишена
транслуцентност
-разцветка по
Vita
-отлична
цветова
адаптация

емайлови маси
-CL- чисто стъкло
-АМ - леко кафеникъв
нюанс
-YO - леко жълтеникъв
нюанс
-СО - лек опален ефект

инцизални маси

Charisma Diamond - цветова концепция
Специална цветова система е разработена , 
за да бъдат задоволени естетическите нужди 
при всеки клиничен сценарий.

- 4 вида опак дентини – за възстановяване
опацитета на дентина, силно флуорисцентни
за максимална естетика. Комбинират се по
схема, която е на разцветката.
-Универсални маси: за естествени естетични
резултати. Те притежават цветови интензитет
на средна транслуцентност и имат широка
цветова гама.  Всички маси могат да се
използват самостоятелно.
-Инцизални маси: използват се за създаване
на естествени флуорисцентност и опацитет.



Charisma Topaz ONE

НОВА ХИМИЯ ЗА 
ЕСТЕСТВЕНИ 

РЕСТАВРАЦИИ 
На бранда Charisma се доверяват по 
целия свят за нейните чудесни 
склупторни качества, естествена 
красота и надеждност на реставрации. 
Всичко това се намира и в  
Charisma Topaz ONE Shade. 

Charisma Topaz ONE - универсален нанохибриден фотокомпозит 

ВАШИТЕ ЕЖЕДНЕВНИ СЛУЧАИ 
СРЕЩАТ
'ВСИЧКИ С ЕДНО РЕШЕНИЕ''.

Charisma Topaz ONE се смесва безпроблемно с 
околната зъбна тъкан, независимо от цвета на 
зъбите, което позволява възстановяването 
просто да изчезне. Това прави по-лесно от 
всякога постигането на изключително 
естествени обтурации в оклузалната област. 
ЕДИН ЦВЯТ ЗА ВСИЧКИ – 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА  
АДАПТИВНОТО СЪЧЕТАВАНЕ 
СЪС СВЕТЛИНАТА /ADAPTIVE 
LIGHT MATCHING/::
Charisma Topaz ONE определя цвета на 
реставрацията , като абсорбира светлинните 
вълни, които се отразяват от околната зъбна 
тъкан. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ: 
УНИКАЛНА TCD-МАТРИЦА С 
ОПТИМИЗИРАНА 
НАНОФИЛЕРНА СИСТЕМА .
Charisma Topaz ONE има същата 
уникална комбинация от висока якост , 
минимални свиване и стрес след 
полимризация , като  Charisma 
Diamond ,тези физико-механични 
качества са добре документирани и 
тестовете описани в многобройни 
клинични студия.

Заключение
Charisma Diamond и Charisma Topaz ONE показват значително по-високи стойности 
на якост на огъване от Omnichroma. Ефектът от стареенето се проявява по 
различен начин в анализираните материали.
Коментар
Изследването потвърждава отново високата механична устойчивост на Charisma 
Diamond и Charisma Topaz, която вече е показана в различни изследвания in vitro и 
in vivo в световен мащаб през последното десетилетие.Едноцветните 
възстановявания са показани главно за основни възстановявания в оклузалната 
зона. Дъвкателните сили тук са много по-високи, отколкото в антериор областта. За 
да се намали рискът от фрактури и отчупвания при реставрациите , материалът 
трябва да притежава висока якост на огъване, която също трябва да  остава на 
високо ниво след стареене в условията на устната кухина. Charisma Diamond и 
Charisma Topaz са универсални композити , които могат да се използват за всички 
видове кавитети и естетически възстановявания . Новите  ONE композити допълват 

и двата композита, едноцетните материали могат да се използват за всички
базисни реставрации без да е необходим избор на цвят.
Източници
Prof. Dr. Dipl. Ing. Nicoleta Ilie, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany
I

Клинични изследвания -Якост на огъване – LMU München, Germany
Въздействие на стареенето върху силата на огъване при нови 
едноцветни композитни възстановителни с материали



Charisma® Topaz - универсален рентгеноконтрастен нанохибриден
фотокомпозит с уникалния матрикс  на Charisma Diamond и 

класическата консистенция на Charisma

Charisma Topaz - има уникален хамелеон ефект ,неговата характеристика -  колор
адаптивен матрикс означава  че рефракционните индекси на органичната част  и на филера са 
перфектно изравнени- ефектът е виртуално незабележим ръб на обтурацията.Материалът поема 
цвета на околната зъбна тъкан  по един брилянтен начин 
Всички маси на притежават опалесцентност , флуорисцентност и различна степен на 
транслуцентност

Charisma Topaz е известна 
с комбинация от най-
успешните клинични 
характеристики при 
композитите от семейството 
на  Charisma. В допълнение 
Charisma Topaz е 
универсален композит за 
високоестетични 
реставрации

иновативен уретанов мономер патент на Kulzer

На бранда Charisma се доверяват по 
целия свят за нейните чудесни 
склупторни качества, естествена 
красота и надеждност на реставрации. 
Всичко това се намира и в  Charisma 
Topaz . Нейните характеристики:
■ идеална консистенция, не лепи по инструментите  и
лесно се склуптурира и оформя
■ удължено работно време
■ полиране до най-високо лустро благодарение на
ултрафините частици нано-филер
■ перфектно се комбининира с GLUMA Bond
Universal-–изключително надежден универсален бонд-
решение от Kulzer.

Предлагат се 16 цвята : A1,A2,A3,A3.5, A4,B1,B2,B3,C2,BL,CO,CL,OL.OM,OD,OB



Charisma® Classic Ви представя
 Microglass® II ефект.

Charisma Classic. Класиката е 
винаги актуална
На Вашето внимание е следващата 
генерация на Charisma, нашият кла-
сически фотокомпозит, използван в 
милиони обтурации през последните 
25 години по целия свят.

Now with

ceramic-reinforced

formula!

Charisma Classic Ви представя иновативна филерна 
технология Microglass® II:
-Същите прекрасни склуптурни качества: Вие ще усетите 
добре познатата консистенция на Charisma. По този начин 
моделирането и полирането са изключително лесни и  не 
трябва да сменяте Вашите професионални навици.
Следваща генерация Microglass II филер: съвременна
технология, осигуряваща до 56 % по-добра цветова
адаптация от първата генерация Microglass филер и
брилянтни цветове. С Microglass II еднослойната техника
на нанасяне никога не е била по-лесна.

Charisma Classic + Gluma 2bond

Какво представлява Microglass II ефект:
Много често конвенционалните композити съдържат диспергиран 
SiO2 като превенция за седиментацията на филера. Това 
обикновено води  до много високи вариации на пречупване на 
светлината и оттам  до млечни реставрации. Ето затова добрата 
цветова адаптация и естествено изглеждащи реставрации са 
трудни за постигане. Charisma Classic съдържа 61% /обемни/ 
бариево-алуминиево-флуоридно стъкло като неорганичен филер 
и не съдържа пирогенен SiO2. Затова при Charisma Classic имаме 
повишаване до 56 % на хамелеон ефекта в сравнение със 
старата Charisma.
Еднородният неорганичен филер води до оптимално 
уеднаквяване ин-дексите на пречупване на светлината в 
матричната и филерната системи.
Цветовите пигменти осигуряват блясък на реставрациите. 
Резултатът е брилянтни, естествени реставрации.

Предимства на Microglass II технология: 
• хамелеон ефект
• подобрени физични характеристики
• естествено красиви обтурации
• лесен за работа и моделиране
• лесно полиране до високо лустро
• обтурации с високи нива на опалесценция и транслуцентност
• безпроблемно напасване на цветовете за кратко време  гама от 14

цвята

Charisma Easy shine за полиране до блясък
Предлагат се 12 цвята : A1,A2,A3,A3.5, A4,B1,B2,B3,C2,OA2,OA3,OA3.5



Улеснете ежедневната си дентална практика с новия ни фотопо-
лимеризиращ универсален  композит – Charisma Smart. Създаден по из-
цяло нова технология с усъвършенстван рентгеноконтрастен неор-
ганичен филер – бариево-алуминиево флуоридно стъкло.

Charisma Smart e най-бързият и икономичен начин за естествени, дъл-
готрайни и ежедневни реставрации. Charisma Smart е универсален, ми-
кроглас, рентгеноконтрастен фотокомпозит.

Charisma Smart позволява лесно и бързо, само в един слой, постигане 
на витални реставрации.
Това е възможно благодарение на дългогодишния опит на Heraeus 
Kulzer в създаването и производството на композити.

Charisma Smart позволява еднослойна техника за нанасяне на обту-
рациите, като осигурява достатъчна плътност на цветовете и ес-
тествено изглеждащи обтурации всеки ден.
Изключително предимство на новата технология на производство 
е цветовата стабилност на материала и лесната му полируемост.

ПРЕДИМСТВА
 хамелеон ефект
 светкавична адаптация към околните зъбни тъкани
 изключително лесен за нанасяне и моделиране
 много добро полиране

ИНДИКАЦИИ 
 директни реставрации от I до V клас
 директни композитни фасети
 кореция в зъбната форма (диастеми,треми,вродени деформации)
 изграждане
 временно шиниране на зъби след травма
 обтурации във временно съзъбие

Предлагат се 7 цвята по VITA: A1 , A2, A3,  A3.5, B1, B2, дентин

Charisma Smart

Charisma Smart -
Изцяло нова технология за  красиви реставрации – всеки ден!



CHARISMA OPAL

Разкрийте простотата на естествените реставрации  

Charisma Opal субмикронен 
универсален, рентгеноконтрастен 
фотокомпозит , който пресъздава 
натуралните  опалесцентност, 
флуорисцентност и 
транслуцентност на естествените 
зъби по един изключителен начин

Charisma Opal прави възможно създаването на 
красиви, неразличими обтурации по много лесен и 
достъпен начин. Материалът се характеризира с 
цветова система, която осигурява естествени нива 
на транслуцентност и опалесцентност и ефект на 
транспарентност.

Клиничен случай на Dr Eduardo José 
Souza-Junior - минимално инвазивна 
техника при възстановяване с  
Charisma Opal

Предимства:

• хамелеон ефект
• подобрени физични характеристики
• естествено красиви обтурации
• лесен за работа и моделиране
• лесно полиране до много високи нива
• високи нива на транслуцентност и

опалесцентност
• безпроблемно напасване на цветовете за

кратко време  гама от 14 цвята

Venus - класиката винаги
е на мода

Venus – универсален микроглас 
фотокомпозит с изключителни естетически 
качества и богата палитра от цветове.

Venus има уникална  цветова адаптация към 
околната зъбна тъкан  – хамелеон ефект. 
Рефракционните индекси на пречупване на 
светлината на неорганичния и органичен матрикс 
са перфектно адаптирани .
Venus масите се предлагат в три нива на 
транслуцентност- опак дентинови маси , емайлови 
маси и инцизални маси.
Venus се полира до най-високо лустро
Venus се предлага в следните опаковки – шприци 
от 4 грама и PLT от 0.25 грама

Prof. Dr. Antonio Cerutti, University of Brescia, Italy

Предлагат се 14 цвята : A1,A2,A3,A3.5, A4,B1,B2,B3,C2,CO,BL,OL,OM,OD

Предлагат се 27 цвята : A1,A2,A3,A3.5, A4,B1,B2,B3,C2,C3,C4,D2,D3,OA2,OA3,
OA3.5,OB2,OC3,OD2, inzisal T1,T2,T3, bleach SB1,SB2,SBO HKA2.5,A5



Charisma  Opal Flow - течлив композит на базата на
нанотехнология, с който се постигат най-високи нива на естетика. 

С новата си химична формула, високия си 
вискозитет (low flow), рентгеноконтрастност и 
полируемост до високо лустро Charisma 
Opal  Flow  постига изключителни резултати. 
Този материал се адаптира уникално към 
околната зъбна тъкан. 
Charisma Opal Flow  създава изключително 
гладка и плътна повърхност в зони от зъба с 
труден достъп. Това е перфектна подготовка 
за високовискозни композити като Charisma 
Diamond или Charisma Opal. 

Charisma Opal Flow запазва форма и позиция 
благодарение на високия си вискозитет и изключителна 
тиксотропност.
Опаковката на Charisma Opal Flow  е шприца, която 
пропуска материал само при натиск под налягане, 
материалът не лепне по инструменти-те за нанасяне. 
Charisma Opal Flow лесно се разграничава от останалата 
зъбна тъкан поради чудесните си рентгеноконтрастни 
качества.
Charisma Opal Flow показва изключително високи 
резултати на сравнителните тестове: ниски стойности на 
свиване и висока якост на огъване за перфектни и 
дълготрайни реставрации.

Индикации:
- Заливане на фисури
- Класове I, II, V
- Минимално инвазивни обтурации класове I и II в зони от зъба
без оклузален стрес.
- Минимално инвазивни обтурации клас III
- Малки поправки на композитни реставрации
- Шиниране

Charisma Opal Flow baseliner с висок опацитет и бял цвят се 
използва за създаване на първи слой на дъното на кавитета 
в постериор обтурациите и създава преход към натуралната 
зъбна тъкан. По този начин може да  се избегне 
отстраняването на здрава зъбна тъкан, когато се махат стари 
обтурации.

Всички течливи фотокомпозити на Kulzer излъчват флуоридни йони

Charisma Flow - течлив композит с управляема консистенция, излъчващ флуоридни йони, с
отличен хамелеон ефект за естествени обтурации. 

Charisma Flow – течлив микрохибриден 
фотокомпозит с фантастична 
адаптация. 
Charisma Flow е идеално допълнение 
на класическата Charisma. Благо-
дарение на ниския си вискозитет и 
тиксотропност, Charisma Flow е 
изключително прецизен и адаптируем. 
Неговите предимства са:
- Лесно и бързо нанасяне и наслояване
- Рентгеноконтрастност
- Чудесен хамелеон ефект
- Естествена флуорисцентност
- Широк цветови спектър

Индикации
-Обтурации  клас V
-Минималноинвазивни обтурации класове I
и II в зони от зъба без оклузален стрес.
-Минималноинвазивни обтурации клас III
-Малки поправки на композитни реставрации
-Шиниране
-Заливане на фисури
-Залепване на брекети

Charisma Flow baseliner с висок 
опацитет и бял цвят се използва за 
създаване на първи слой на 
дъното на кавитета в постериор 
обтурациите и създава преход към 
натуралната зъбна тъкан. По този 
начин се избягва отстраняването 
на здрава зъбна тъкан при 
подмяна на стари обтурации.

Предлагат се 10 цвята : A1,A2,A3,A3.5, 
OA4,B2,B3,OA2,baseliner

Предлагат се 7 цвята : A1,A2,A3,A4,B2,OM,baseliner



Venus color– Фотополимеризиращи боички за
индивидуализиране на реставрациите на Вашите 
пациенти.

Venus Color за възпроизвеждане на :
- Пукнатини в емайла
- Бели петънца в зъба
- Оцветяване на фисури
- Имитиране на абразирали повърхности
- Замаскиране на оцветени зони от зъба

Venus Color – богата палитра от цветове: бял, син, жълт, 
кафяв, тъмнокафяв /шоколадов/

Venus Bulk Fill позволява прости техники за 
обтуриране в един слой до 4 мм за кавитети  
от клас I и II. А при децата процесът на 
лечение завършва след фотополимеризация. 
При постоянни зъби  се нанася окончателен 2-
милиметров слой универсален композит, като 
Charisma  Diamond или Topaz. Не са 
необходими сложни, отнемащи време техники. 

Venus Bulk Fill - без стрес за Вас и пациенти от всички
възрасти.

Това помага да се спестят време и разходи за 
всяка реставрация, за разлика от 
традиционните, трудоемки процедури за 
наслояване. Общо 82% от анкетираните 
зъболекари твърдят, че са спестили до 10 часа 
време на стола на месец, като са използвали 
Venus Bulk Fill *
■ Лесен за използване:
Venus Bulk Fill осигурява идеално покритие на 
пода и стените на кавитета Venus Bulk Fill е 
съвместим с всички адхезиви и композити на 
базата на (мет) акрилат.
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