
Vereenvoudig uw workfl ow met slechts drie tinten.
SimpliShade is voorzien van de Adaptive Response Technology (ART) en 
dekt alle 16 klassieke VITA® tinten met slechts 3 kleuren. Met SimpliShade 
reduceert u uw voorraad en bespaart u tijd bij het selecteren van de juiste 
kleurtint, terwijl u kunt vertrouwen op een uitstekende hanteerbaarheid en 
zeer esthetische restauraties. Laat uw patiënten zelfverzekerd glimlachen 
terwijl u uw workfl ow eenvoudig houdt met SimpliShade.

Vereenvoudigd Universeel Composiet Systeem
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Kenmerken & Voordelen 

Restauraties Die Glanzen
SimpliShades kleinere deeltjesgrootte van 50nm zorgt voor een betere polijstbaarheid en het vermogen om glans        
en schittering te behouden in de loop van de tijd.2

 

Eenvoudige Kleurbepaling
Makkelijker en sneller de kleur selecteren. SimpliShade dekt alle 16 VITA klassieke tinten met slechts 3 
kleurtinten: Light, Medium, Dark. 

Adaptive Response Technology (ART)
Het ART filler netwerk, een bewezen technologie in Harmonize®, helpt u bij het realiseren van levensechte 
restauraties met uitzonderlijke sterkte en een ongeëvenaarde esthetiek.

Gestroomlijnde Voorraadbeheer
Bespaar tijd en geld met een minimaal aantal tinten om aan bijna al uw composiet behoeften te 
voldoen. Maak uw schappen overzichtelijk, vermijd het lastige bijbestellen van teveel verschillende 
referentienummers en verminder of elimineer het aantal vervallen producten.

Universeel Voor Alle Caviteitsklassen
Gebruik SimpliShade met vertrouwen voor alle caviteitsklassen zonder de noodzaak voor een blocker, in 
tegenstelling tot OMNICHROMA®.

Vereenvoudiging Zonder Compromissen
Vereenvoudig uw workflow en voorraadbeheer zonder concessies te doen aan  

de dingen die er het meest toe doen als het om uw restauraties gaat.

         Uitstekende Radiopaciteit

Polishability Chart (GU)  
Progloss, 10 seconds

Gloss After  
Toothbrush Wear (GU)

Kerr Interne gegevens. Beschikbaar op aanvraag.
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Betere Kleurintegratie
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         Uitstekende Radiopaciteit   Optimale Translucentie

Röntgenfoto genomen van een menselijke tand met een klasse 
II restauratie.2

Universiteit van Alabama in Birmingham

SimpliShade™ OMNICHROMA® Filtek™ Universal

Hoe meer radiopaak, des te gemakkelijker het 
is om de restauratie van de tandstructuur te 
onderscheiden op een röntgenfoto. SimpliShade 
is met 300% Al bijna twee keer zo radiopaak als 
OMNICHROMA.1

SimpliShade biedt de ideale opaciteit om 
tandstructuren na te bootsen, om onderliggende 
tandvlekken beter te maskeren en  goed te 
integreren met de kleur van de omliggende tanden, 
resulterend in een meer levensechte restauratie.2 

SimpliShade heeft een verhoogd kameleoneff ect voor een betere kleurintegratie in vergelijking met 
OMNICHROMA inclusief blocker.2

Restauraties die langer meegaan
De hoge vulgraag (81% ) van het ART systeem zorgt voor een uitstekende sterkte en een betere weerstand tegen 
chipping and breuk in de loop van de tijd.

Flexural Strength (MPa) Volumetric Wear (mm3)

SimpliShade™ OMNICHROMA® Filtek™ Universal
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Bestelinformatie

37001 Spuit, Light
37002 Spuit, Medium
37003 Spuit, Dark
37004 Spuit, Bleach White
37005 Spuit, Universal Opaque

37006 Unidose 20 Verpakking, Light
37007 Unidose 20 Verpakking, Medium
37008 Unidose 10 Verpakking, Dark
37009 Unidose 10 Verpakking, Bleach White
37010 Unidose 10 Verpakking, Universal Opaque

Referenties:
1. Universiteit van Alabama in Birmingham
2. Kerr Interne gegevens. Beschikbaar op aanvraag.

SimpliShade is een handelsmerk van de Kerr Corporation. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
De studie uitgevoerd door de Universiteit van Alabama in Birmingham betreft een blinde studie gesponsord door Kerr.

Bezoek www.kerrdental.com voor meer informatie.

SimpliShade Voor & Na VITA Shade Gids Equivalent

A1, B1, B2, C1, D2

A2, A3, C2, D3, D4

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Casusafbeeldingen met dank aan Dr. Matthew Miller
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