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Погляд одного клініциста щодо 
характеристик універсального 
композиту ProFil™ (SILMET, Ізраїль)

Dr. Zarifeh Johnson, 
практикуючий лікар із 1994 року, Х'юстон, Техас

Завжди добре мати справу зі стоматологічною фірмою, персонал якої приділяє 
достатньо уваги для ознайомлення користувачів із новою продукцією, яка 
допоможе покращити комфорт пацієнтів, турботу про них і додасть цінності 
вашій практиці. Мій дистриб’ютор запропонував мені мікронанокомпозитний 
матеріал PROFIL (SILMET). Цей реставраційний матеріал задовольняє потреби 
моїх пацієнтів – комфорт і відмінний результат – і, водночас, може конкурувати 
з іншими мікро- та нанокомпозитами на ринку та показує високі результати, але 
має нижчу ціну.

Чим виділяється цей матеріал?

Оскільки я вже використовувала текучий композит PROFIL FLOW, і у мене 
не було до нього зауважень щодо застосування та результатів, я вирішила 
спробувати мікронанокомпозит PROFIL (SILMET), це було у 2009 році. Результати 
настільки вразили мене, що я продовжувала працювати ним та виконала багато 
реставрацій і на жувальних, і на фронтальних зубах. Він чудово проявив себе 
на бічних зубах: не спостерігалися післяопераційний дискомфорт та чутливість. 
Матеріал має низьку полімеризаційну усадку, високу зносостійкість і високу 
міцність – це дуже добрий вибір для глибоких та широких реставрацій II класу.

Які його мануальні властивості?

Для мене, як стоматолога, однією великою проблемою композитних матеріалів є 
їх прилипання до робочих інструментів. У мене рідко виникала подібна ситуація 
із PROFIl. Це дає мені можливість виконати реставрацію за менший проміжок 
часу, легше надати форму та отримати відмінні результати. 
Іншою чудовою властивістю цього продукту є його текстура – дозволяє 
дуже легко та швидко його полірувати борами або дисками, або пастами 
для композитів. Варто зазначити, що залишки полірувального порошку не 
прилипають ані до пломби, ані до зубної емалі та легко змиваються водою – це 
дає можливість отримати чистішу та гладшу відполіровану поверхню.

Чому клініцистам варто спробувати ProFil? 
Протягом багатьох років кожні 6 місяців під час планових оглядів я проводила 
повторні обстеження композитних реставрацій у моїх пацієнтів: реставрації з 
PROFIL (SILMET) зберігали свою цілісність, міцність, відтінок, герметичність, не 
мали плям і, найважливіше, пацієнти були задоволені.
Коли ви інвестуєте в продукти, які забезпечують те, що обіцяється – створюються 
довіра, надійність та комфорт і для пацієнтів, і для стоматолога. Ґрунтуючись на 
багаторічному особистому досвіді, я впевнено рекомендую PROFIL, тому що він 
забезпечує необхідний результат.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ КОМПОЗИТ 
СВІТЛОВОГО ЗАТВЕРДІННЯ

ВЛАСТИВОСТІ УПАКОВКА

Лікарі-консультанти американського журналу "THE DENTAL ADVISOR" 
зазначили, що підбір та відповідність відтінку були дуже добрими. Дарма що 
більша в’язкість робить видавлювання дещо важчим, PROFIL є дуже легким у 
користуванні та залишається там, де його помістили без будь-якого сповзання. 
PROFIL легко обробляти та полірувати. Відповідність природному кольору зуба, 
так само як і фінальне полірування та естетика, є дуже доброю.

Коментарі консультантів американського журналу “THE DENTAL ADVISOR”:

●     “Добре полірується”
●     “Опакові відтінки дуже ефективні для закриття темного дентину чи металу”
●     “Легкий у використанні та чудово виглядає”
●     “Це добре, що є опаковий відтінок у наборі”

PROFIL був оцінений 
28 лікарями 

у 809 клінічних 
випадках та отримав 

клінічний рейтинг 87%.

● Призначений для реставрацій усіх класів 
     порожнин: I, II, III, IV, V – без обмежень!

● Відтінки: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, OA2,  
    OA3, Р (ріжучий край)

●  Відтінки повністю відповідають шкалі VITA

●  Дуже добре полірується

●  Має низьку полімеризаційну усадку

●  Характеризується високою  
    рентгеноконтрастністю

●  Набір:
8 шприців (A1, 2*A2, 2*A3, A3.5, B2, OA2)  

  по 4 г, адгезив 5 мл, травильний гель,  
    аплікатори

●  Набір:
    7 шприців (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2)  
    по 2 г, ProFil Flow (А2) 1 г, адгезив 5 мл,  
     травильний гель, аплікатори

●  Окремо: шприц 4 г



4

PROFIL FLOW був 
оцінений 25 лікарями

у понад 600 клінічних 
випадках і отримав 

клінічний рейтинг 91%.

PROFIL FLOW має майже ідеальну в’язкість, і консультанти звернули увагу, що 
він був достатньо текучим, адаптувався та укладався дуже добре. Загалом лікарі 
зазначили, що PROFIL FLOW є дуже хорошим текучим композитом, а 44% з них 
оцінили його краще, ніж інші текучі композити, які вони використовують, 53% 
погодилися б перейти на нього, а 84% порадили б PROFIL FLOW своїм колегам.

Коментарі консультантів американського журналу “THE DENTAL ADVISOR”:

●     “Дуже добре полірується”
●     “Добре тече та добре адаптується до поверхні зуба”
●     “Хороша в’язкість, залишається на місці”
●     “Коротша насадка допомогла б із точним нанесенням”

Клінічні поради:

●     Розподіляйте PROFIL FLOW тонким шаром по дну пульпової камери
●     Видавлюйте матеріал зі шприца повільно 
●     Для зменшення часу на обробку помістіть лише потрібну кількість композита

ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ СВІТЛОВОГО ЗАТВЕРДІННЯ

УПАКОВКА

●  Набір:
 4 шприци (A1, A2, A3, A3.5) по 1 г

●  Окремо:
 шприц (А2) 1 г
 шприц (A2, A3) 3 г

ВЛАСТИВОСТІ

●  Низька в’язкість

●  Відмінні естетичні властивості

●  Низька усадка

●  Не має надмірної текучості та не стікає 
 з робочих поверхонь

●  Чудово підходить для мінімальних
     інвазивних реставрацій
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ВІДГУКИ ЛІКАРІВ

PROFIL –  отличный материал, хорошо моделируется, легко пакуется, полируется. 
Подходит для различных реставраций. Стал одним из самых любимых. Буду 
использовать его и в дальнейшем.

Дараган Юлия Борисовна,

врач-стоматолог I категории,

Стоматологическая поликлиника № 5, г. Харьков

Спробувавши пломбувальний фотополімер PROFIL, залишилась задоволеною. 
Хороший рівень якості за доступною ціною. Простота у роботі. Гарне крайове 
прилягання. 

Товбелова Людмила Іванівна, 

лікар-стоматолог,

Комунальна 5-а стоматологічна поліклініка м. Львів

Мне PROFIL понравился легкостью работы: он не тянется за инструментом, 
пластичен и легко полируется. В наборе есть очень хороший бонд. Материалом 
очень довольна.

Заржицкая Юлия Юрьевна,

врач-стоматолог высшей категории,

стоматология “Юлия”, г. Харьков

Дуже подобається PROFIL FLOW, ідеальна в’язкість для роботи, тримає форму, 
не розтікається безконтрольно, особливо зручно використовувати у верхніх 
зубчиках. PROFIL кращий у порівнянні з іншими композитами у своєму класі, 
має чудову пластичність, добре конденсується, не липне до інструментів.

Володимирець Євгенія Валентинівна,

стоматолог-терапевт-ортопед,

приватна практика, м. Млинів

Фотополимером PROFIL пользуюсь около двух месяцев. Материал пластичен, 
устойчив в цвете, без “серинки”, отлично моделируется, имеет хорошее краевое 
прилегание, полируется до зеркального блеска. Очень довольна своим выбором. 
Использую материал для реставраций всех групп зубов. 

Бондаренко Ирина Николаевна,

врач-стоматолог I категории,

частная практика, г. Харьков

Працюю цим матеріалом з моменту, як він з’явився в КРІСТАР. Все подобається: 
добре полірується, добре пакується і прилипає до стінок. Порекомендувала цей 
матеріал своїй колезі – тепер і вона ним працює.

Сільченко Людмила Іванівна,

лікар-терапевт, Відділення терапевтично-ортопедичної

стоматології при Інституті геронтології, м. Київ
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ВІДГУКИ ЛІКАРІВ

Композитом PROFIL легко працювати. Матеріал має оптимальну пластичність, 
не липне до інструментів, добре полірується, не дає сколів. Естетика чудова, не 
виникає проблем з кольором. 

Фролова Оксана Вікторівна,

лікар-стоматолог, Рівненська ЦРЛ, смт Клевань

Материалом PROFIL очень довольна. Он хорошо моделируется, не липнет к 
инструменту, первая порция вносится легко, хорошая стабильность цвета. 

Бакуменко Ольга Дмитриевна,

врач-стоматолог высшей категории,

Стоматологическая поликлиника № 2, г. Харьков

Мені дуже сподобався новий реставраційний композит PROFIL. Замовила 
спочатку на пробу один шприц, потім ще набір. Матеріал гарно полірується, 
пластичний, має хорошу опаковість, не сірить, відтінки відповідають шкалі VITА. 
Також сподобався адгезив PROLINK. 

Терлецька Вікторія Володимирівна,

лікар-стоматолог, м. Львів

Спробувала новинку, реставраційний композит PROFIL, і можу відзначити 
його переваги над іншими мікрогібридними композитами. Матеріал гарно 
полірується, пластичний, має стабільний колір, який відповідає шкалі VITA, 
рентгеноконтрастний. Спробувала також PROFIL FLOW – використовую його для 
шинування зубів, не дуже текучий і не стікає з робочої поверхні. Ціна теж приємна!

Васильців Наталя Леонідівна,

лікар-стоматолог, м. Львів

Очень нравится работать PROFIL. Моделируется он легко, обладает хорошей 
опаковостью. Материал прочный, реставрации стоят отлично и не меняют цвет. 

Волович Ангелина Алексеевна,

врач-стоматолог высшей категории,

Областная стоматологическая поликлиника, г. Харьков

Спробувавши фотополімер PROFIL, був приємно здивований хорошою якістю 
матеріалу за невелику вартість. Хочу зазначити, що фотополімер PROFIL дуже 
легкий у роботі, не липне до інструмента, досить пластичний, легкий у підборі 
кольору, гарно моделюється та полірується. Вже майже рік використовую 
фотополімер PROFIL і результатом залишаюсь дуже задоволений.

Грабар Володимир Євгенович,

лікар-стоматолог вищої категорії,

приватна стоматологічна клініка “Дентал ІФ”, 

м. Івано-Франківськ
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Компанія SILMET Ltd була заснована в 1969 році, 

сертифікована за міжнародними стандартами ISO 

9001:2000, ISO 13485:2003 та MDD 93/42/EEC.

Продукція SILMET зареєстрована в Міністерстві 

охорони здоров’я України. Реєстраційне свідоцтво

№ 14973/2015 від 30.06.2015.

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, 

а також лікарів та інших професійних медичних працівників.


