Възстановителни решения

Filtek™ Ultimate

Универсален възстановителен материал

лесният

Найначин
да пресъздадете реалността

Изключителни възстановявания,
по-лесни от когато и да било
Ако искате да подражавате на природата (а ние сме сигурни в това),
ще бъдете доволни от реалистичната естетиката на универсалния
възстановителен материал Filtek™ Ultimate. Ние вече имаме опит
с впечатляващата естетика на предшественика Filtek™ Supreme XT и сме подобрили
полирните качества и флуоресцентността, за да можете да създавате
най-естествено изглеждащите възстановявания правени някога.
Също така сме разширили цветовата гама от боди нюанси, за да имате
повече възможности за избор на подходящ цвят. И тъй като този композит е изключително здрав,
можете да го използвате както в задния, така и в предния сегмент.

Простота

Новите етикети са по-лесни за четене - с уголемени букви,
спестявайки ви време за намиране на търсения цвят.

Предимствата на кратко
Лесна употреба
• Изключителна лекота при работа
• 	Повече боди нюанси за едноцветни възстановявания
• 	Уголемени, лесни за разпознаване,
цветово-кодирани етикети
Натурална естетика
• Отлично полиране
• 	Широка гама от нюанси и опацитети
• Флуоросцентен
Уникална нанофилърна технология
• По-добро запазване на полираната повърхност
• По-износоустойчив от водещите конкуренти
• Изключително здрав за употреба в предния
и заден сегмент на съзъбието

Дадохме

най-доброто

от нас, за да увеличим Вашите

възможности!
Преди

След

Подмяна на възстановяване от амалгама с Filtek™ Ultimate в задния сегмент,
създаване на здрав и естетичен резултат.
Снимки с любезното съдействие на д-р Грант Шиз.

Новото поколение ви предлага всичко,
което сте търсили
Ние знаем, че искате всяка ваша реставрация да бъде най-добра. Като перфекционисти, вие може да се възползвате от техниката с два
цвята или от мулти-опацитетната техника; в такъв случай, вие ще се радвате на богатата палитра от нюанси на Filtek™ Ultimate. За да ви
улесним още повече ние обновихме цветовата система. Нашите шприци са вече цветово-кодирани по опацитет. Освен това, етикетите са
с по-големи букви за да намирате по-бързо точните цветове.

Отлични манипулативни качества и подобрено запазване на полираните
повърхности: качества, които впечатляват и най-взискателните стоматолози.
Зъболекарите дават положителна оценка на универсалния възстановителен материал Filtek™ Supreme XT за неговите отлични
естетически и манипулативни качества. A отзивите за новия композит Filtek™ Ultimate са още по-обещаващи.

Основни подобрения
Забележително полиране
Възстановяването се полира още по-лесно и запазва гладкостта си като микрофил.
Работа с транслуценти
Новите транслуцентни нюанси не залепват и притежават същите невероятни манипулативни качества като стандартните маси.
Универсалният възстановителен материал Filtek™ Ultimate представлява система, която предоставя отлични естетични резултати
независимо дали работите с техника с един, два или множество нюанси.

Преди

След

Възстановяване с три цвята (A3D, A3.5D, A1E) Filtek™ Ultimate Универсален
възстановителен материал.
Фотография д-р Габриел Крастл, Университет Базел, Швейцария.

Универсалност
Независимо от

техниката, която ползвате –
резултатите ще отговарят
на вашите цели.

Дентин

Боди

Емайл

Транслуцент

Опацитети: Посочените примери Дентин, Боди, Емайл
и Транслуцент се отнасят за различията в опацитетите.

Нанотехнологията на 3M ESPE – предимство,
което не се пренебрегва
За да разберете защо възстановителният материал Filtek™ Ultimate
демонстрира резултати, недостижими за другите композити,
трябва да вникнете в нашата нанотехнологична основа
и нейните предимства.

Полирането отразява
разликата.

Tetric EvoCeram®

Наука

Filtek™ Ultimate
Universal Restorative
Translucent shade

Трайно запазване на полираната повърхност. Тази снимка показва сравнение на
полирана повърхност с водещ възстановителен материал и такава полирана с
Filtek™ Ultimate след 6000 цикъла на симулирано миене на зъби.
Източник: 3M ESPE вътрешни данни

Тайната е малка, но с огромен ефект:
частици с нано-размери придават на
Filtek™ Ultimate уникалната способност
за запазване на полираната повърхност.
Първоначалният блясък на повечето възстановителни
материали може да бъде много впечатляващ. Но вие със
сигурност искате да знаете дали вашето възстановяване ще
запази своята естествена бляскавост в продължение на години.
Тестовете доказват, че Filtek™ Ultimate запазва полираната
повърхност по-добре от други композитни материали,
и е дори по-добър от микрофил. 3M ESPE „изгражда“
своите нанокомпозити въз основа на патентован процес,
който създава уникални групи от нанометрови частици.
В условията на износване, от нанокластерите могат да се
отчупят отделни наночастици, с което гланцът се запазва.
Това дава възможност възстановяването да запазва своя
блясък за продължителен период.
За сравнение, повечето други композитни материали,
включително микро- и нанохибриди, включват по-големи по
обем частици, които допринасят за по-значителната грапавост.

Filtek™ Ultimate
Universal Restorative
Body shade

Запазване
на полираната
повърхност

Filtek™ Ultimate nanocluster

Tetric EvoCeram®

СЕМ снимки със съдействие на д-р Дж. Пердигао, Университет на Минесота.
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Този оптичен анализ сравнява повърхности на възстановителни материали Tetric EvoCeram
и Filtek™ Ultimate (цветове дентин, емайл, боди) след абразия с четка за зъби.
Източник: 3M ESPE вътрешни данни

®

Нищо не отразява така устойчивостта на емайла, както
нашата ‘‘истинска’’ нанотехнология.
Клинично проучване от последните 5 години* измерващо ‘‘износване на оклузалните контактни повърхности’’, показва липсата на
статистически значима разлика между възстановителния материал Filtek™ Supreme XT и емайла. Тъй като композитът Filtek™ Ultimate е
основан на същата патентована нанотехнология, и данните от in vitro тестовете показват, че притежава същата износоустойчивост като
тази на Filtek™ Supreme XT, вие може уверено да го ползвате както в предния, така и в задния сегмент на съзъбието.

* Източник: Професор Пол Ламбрехтс и колеги, Университет в Льовен, Белгия.

Пресъздаването на истинската красота благодарение на Filtek™ Ultimate
Filtek™ Supreme XT вече е доказано и предпочитано средство
за пресъздаване на истинските неща. Но като водеща
компания в композитните технологии, 3M ESPE винаги
се стреми към подобряване на нашите продукти. Ето и
резултата: Filtek™ Ultimate Универсален Възстановителен
материал, следващото поколение нанокомпозит.
Ако не сте ползвали досега композитните материали Filtek™
Supreme, на вас тепърва ви предстои да откриете защо те са
впечатлявали стоматолозите през годините. Ако вече работите
с Filtek™ Supreme XT, ще се радвате да разберете как сме
подобрили неговите качества. Подобрили сме запазването на
полираните повърхности и флуорецентността, като с лекота
може да създавате естествено-изглеждащи и красиви
възстановявания.
Работата с Filtek™ Ultimate е по-лесна – с повече решения за
техника с един цвят, увеличени етикети за лесно разчитане
и богата гама цветове и опацитети.
Накратко: Пресъздаване на съвършенство!

Клинични случаи

Преди

След

Постериорно възстановяване с един цвят.
Снимки: с любезното съдействие на д-р Андреас Гиер, Залцбург

Преди

Възстановяване в предния сегмент с многослойна техника.
Снимки: с любезното съдействие на д-р Антонела Леоне, Палермо

След

Информация за поръчки
No.

Описание на продукта

Опаковки за допълване			

3920S

Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал
Въвеждащ комплект за техника с един цвят - Шприци
4 - 4 г шприци: 2 от боди нюанси А2 и А3; Техническо ръководство;
Инструкции за употреба

Цветове Дентин

3920D

3920P

Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал
Въвеждащ комплект за техника с два цвята - Шприци
4 - 4 г шприци: 1 х Дентин A3, A4, и 1 х Емайл A2, A3; 1 диск за
избор на цвят; Техническо ръководство; Инструкции за употреба
Filtek™ Ultimate Универсален възстановителен материал
Професионален комплект - Шприци
12 - 4 г шприци, всяка от цветове:
Дентин: A2, A3, B3
Боди: A2, A3, A3.5, B2
Емайл: A1, А2, А3, W
Транслуцент: AT;
1 диск за избор на цвят; Техническо ръководство; Инструкции за употреба

Шприци

A1D 			3920A1D
A2D 			3920A2D
A3D 			3920A3D
A4D 			3920A4D
B3D 			3920B3D
C4D 			3920C4D
White 			3920WD

Цветове Боди		Шприци
A1B 			3920A1B
A2B 			3920A2B
A3B 			3920A3B
A3.5B 			3920A3.5B
A4B 			3920A4B

Създаването на естествено изглеждащи възстановявания
е лесно с помощта на диска за избор на цвят 3M ESPE.
От ефективността зависи всичко в една натоварена
стоматологична практика. Нашите уникални и лесни за
използване разцветки, опростяват процеса на избор и служат
като ръководство за работа с едно- или четирицветни комбинации
от нюанси. За да ви помогнем да отговорите на потребностите на
пациентите си, ние сме включили диск за избор на цвят във
всеки комплект за техника с два цвята и професионален комплект.

A6B 			3920A6B
B1B 			3920B1B
B2B 			3920B2B
B3B 			3920B3B
B5B 			3920B5B
C1B 			3920C1B
C2B 			3920C2B
C3B 			3920C3B
D2B			3920D2B
D3B			3920D3B
WB			3920WB
XWB			3920XWB

Цветове Емайл		Шприци
A1E			3920A1E
A2E			3920A2E
A3E			3920A3E
B1E			3920B1E
B2E			3920B2E
D2E			3920D2E
WE			3920WE
XWE			3920XWE

Цветове Транслуцент 		Шприци
Шприците и етикетите са цветово кодирани за по-лесен избор на цвят.

CT			3920CT
BT			3920BT
GT			3920GT
AT			3920AT
Единичната опаковка включва 1- 4 г шприца; Инструкции за употреба.

3М България ЕООД
София 1766
Бизнес Парк София · сграда 4
innovation.bg@mmm.com
www.3mespe.com
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