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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  або 
A1, 2*A2, 2*A3, B2, 2*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

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ  
КОМПОЗИТ СВІТЛОВОГО ЗАТВЕРДІННЯ

Властивості Упаковка
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PROFIL™ FLOW
був оцінений 25 

лікарями
у понад 600 клінічних 

випадках і отримав 
клінічний рейтинг 91%.

ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ 
СВІТЛОВОГО ЗАТВЕРДІННЯ

 Низька в’язкість
Відмінні естетичні властивості
Низька усадка
Не має надмірної текучості та не стікає  
з робочих поверхонь
Чудово підходить для мінімальних 
інвазивних реставрацій

 Набір: 
4 шприци (A1, A2, A3, A3.5) по 1 г
Окремо: 
шприц (А2) 1 г 
шприц (A2, A3) 3 г

PROFIL™ FLOW має майже ідеальну в’язкість, 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”.

Властивості Упаковка
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КОМПОЗИТ ПОДВІЙНОГО ЗАТВЕРДІННЯ
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ВЕЛИКИХ ПОРОЖНИН

НОВИНКА!
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КОМПОЗИТ ПОДВІЙНОГО ЗАТВЕРДІННЯ
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ВЕЛИКИХ ПОРОЖНИН

Властивості

Упаковка

Необмежена глибина полімеризації
Механізм подвійного затвердіння
Швидке затвердіння
Заощадження часу: швидше, ніж звичайна 
методика пошарового нанесення
Може використовуватися з будь-якими 
адгезивами 5 покоління (які сумісні 
з BisGMA) 
Виняткова міцність на стискання: 250 МПа
 Простий у використанні завдяки стандартній 
системі шприців Auto Mix, які забезпечують 
однорідність замішаного матеріалу

Лінійна усадка: 1.2 %
Загальна вага неорганічних наповнювачів: 
60%

Шприц 9 г (5 мл), насадки

Відтінки: А2, А3

PROFIL™ BULK — це композит подвійного затвердіння, що підходить для 
заповнення великих порожнин та призначений для прямих реставрацій. Поєднує 
у собі переваги звичайних композитів, заощаджує час та простий у використанні.

PROFIL™ BULK  можна вносити на необмежену глибину.  Передбачено два 
протоколи використання: без ламінування або з ламінуванням традиційним 
реставраційним композитом для кращої естетики.

-5-



“PROFIL – відмінний матеріал, добре моделюється, легко пакується, полірується. 
Підходить для різних реставрацій. Став одним із найулюбленіших. Буду 
користуватися ним і надалі.”

Дараган Юлія Борисівна,
лікар-стоматолог I категорії,

Стоматологічна поліклініка № 5, м. Харків

“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

“Мені PROFIL сподобався легкістю роботи: він не тягнеться за інструментом, 
пластичний та легко полірується. У наборі є дуже хороший бонд. Матеріалом 
дуже задоволена.” 

Заржицька Юлія Юріївна,
лікар-стоматолог вищої категорії,

стоматологія “Юлія”, м. Харків

“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

“Користуюсь фотополімером PROFIL: матеріал пластичний, має стійкий колір, 
без “сірості”, відмінно моделюється, має добре крайове прилягання, полірується 
до дзеркального блиску. Дуже задоволена своїм вибором. Використовую 
матеріал для усіх реставрацій усіх груп зубів.”  

Бондаренко Ірина Миколаївна,
лікар-стоматолог I категорії,

приватна практика, м. Харків

“Працюю цим матеріалом з моменту, як він з’явився у 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

ВІДГУКИ ЛІКАРІВ
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“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

“Матеріалом PROFIL дуже задоволена. Він добре моделюється, не липне до 
інструмента, перша порція вноситься легко, гарна стабільність кольору.”  

Бакуменко Ольга Дмитрівна,
лікар-стоматолог вищої категорії,

Стоматологічна поліклініка № 2, м. Харків

“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, рентгено- 
контрастний. 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

“Дуже подобається працювати PROFIL. Моделюється він легко, має добру 
опаковість. Матеріал міцний, реставрації стоять на відмінно та не міняють колір.”  

Волович Ангеліна Олексіївна,
лікар-стоматолог вищої категорії,

Обласна стоматологічна поліклініка, м. Харків

“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

ВІДГУКИ ЛІКАРІВ
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04071, м. Київ,
вул. Межигірська 50, оф. 1
тел.: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

Компанія SILMET Ltd була заснована у 1969 році, 

сертифікована за міжнародними стандартами ISO 

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

Продукція SILMET відповідає вимогам технічного 

регламенту щодо медичних виробів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 

2013.10.02. 

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, 
а також лікарів та інших професійних медичних працівників.


