Esteetiliste restauratsioonide
lahendused.

Nii ilus naeratus,
mida kohe
peab jagama.

Te soovite,
et iga
patsient
lahkuks
kauni
naeratusega.
Patsiendid on õnnelikud nähes ja tunnetades
ilusaid, kõrgpoleeritud restauratsioone. Loomuliku,
kõrgläike saavutamine võib kulutada palju teie
väärtuslikku aega. Kuidas käituda ... ohverdada
parim võimalik esteetika, et võita aega? Või
kulutaksite töötunde kauni naeratuse saavutamiseks,
sest “nii lihtsalt ongi”?
Päevad, mil esteetilise restauratsiooni saavutamine
võttis palju aega, on ajalugu. Esteetilise
restauratsiooni terviklahendust kasutades hakkate
tundma rõõmu loomuliku kõrgläikega ning
esteetiliste tulemuste saavutamisest lihtsamalt, kui
eales varem.
Ja ärge olge üllatunud, kui teave teie suurepäraste
tööde kohta hakkab levima, sest ilus naeratus väärib
jagamist.

Tõde on, et loeb
komposiit, mida te
kasutate. Te võite
kulutada palju aega
enamiku komposiitide
poleerimisele ja leida
hiljem, et esialgne
läige ei kesta kaua.
Kasutades
meie esteetilise
restauratsioonide
lahendust, saate
alternatiivina
tulemuseks naeratuse,
mida patsiendid
armastavad.
Tänu 3M
nanotehnoloogiale
on Filtek Ultimate
komposiitmaterjal
lihtsasti poleeritav
ning annab ületamatu
püsivusega läike
Lisaks võimaldab
Filtek Ultimate
nanotehnoloogia
kasutada teda kaunite
restauratsioonide
saavutamiseks igal
pool ja iga klassi
ülesehituste puhul,
sest tegemist on
kõrgesteetilise
ning väga tugeva
materjaliga.

I klass

II klass

III klass

IV klass

V klass

Nanotehnoloogia.
Tugevad ja kaunid
restauratsioonid ...
kõikidele
pindadele.

Teemantosakesed.
Tõeliselt kauni ja
loomuliku läike
saavutamiseks.

Erinevus, mida te näete!

Täidise esteetiline välimus sõltub värvist, kujust ja läikest,
mis on saavutatud lõpliku poleerimise teel.

3M ESPE Sof-Lex Diamond poleerimissüsteemi abil
saavutate poleerimispastat kasutamata kauni ja loomuliku
läike, mis on võrreldav teemantpastaga töödeldud pinna
tulemusega, samas võimaldades poleerimiskummidega
võrreldavat mugavust.
Teadmine, et töö peatamine traditsiooniliste
poleerimisketaste, kummide, harjade ja kivide
vahetamiseks ei ole enam vajalik, on julgustav.
Paindlikud spiraalid kohanduvad kõikide hambapindadega
– eesmiste ja tagumiste, kumerate ja nõgusatega.
Neid võib steriliseerida ja taaskasutada, muutes need
oma kliinikus ökonoomseks valikuvõimaluseks.

Filtek Ultimate
komposiitmaterjal poleeritud
Sof-Lex Diamond
poleerimissüsteemiga.

TPH Spectra® Universali
komposiit poleeritud
Enhance®-i
viimistlussüsteemi ja PoGo®
poleerimissüsteemiga

Avastage Filtek Ultimate selgem peegeldus
tänu Sof-Lex Diamond
poleerimissüsteemile.

Kvaliteetne esteetika
võib olla sama lihtne
kui 1, 2, 3 ...
Edu tegur selle lahenduse juures on enneolematu abrasiivsete 3M-tehnoloogiate ajalugu.
Me oleme täiendanud oma teadmisi, et töötada välja poleerimisviis, mis aitaks kergelt ja lihtsalt
suurendada Filtek™ Ultimate komposiitmaterjali esteetilist kasu.
Filtek Ultimate
universaalne
täidismaterjal

1

Sof-Lex™
eelpoleerimisspiraal

2

Sof-Lex™ Diamond
poleerimisspiraal

3

Tellimisteave
Filtek™ Ultimate universaalne täidismaterjal
Toote nr. Tooteinformatsioon
3920S-R Filtek™ Ultimate universaalne täidismaterjal ühe-tooni tehnika alustuspakend - süstlad
Komplekt sisaldab nelja 4 g süstalt – kaks kummastki body- toonist A2 ja A3, tehnilist juhendit, kasutusjuhendit
3920D Filtek™ Ultimate universaalne täidismaterjal kahe-tooni tehnika alustuspakend - süstlad
Komplekt sisaldab nelja 4 g süstalt – üks kummastki dentiinitoonist A3, A4 ja emailitoone A2, A3, üht toonivalimise ketast, tehnilist
juhendit, kasutusjuhendit
3920P

Kuigi Filtek™ Ultimate
täidismaterjal on tuntud
oma laia toonide ja
opaaksusastme valikute
poolest, enamik ühetooni tehnika kaunitest
restauratsioonidest
valmivad kasutades vaid
üht body tooni järgnevast
kaheksast.

A1B

A2B

A3B

A3.5B

B1B

B2B

C1B

C2B

Filtek™ Ultimate universaalne täidismaterjal Professionali-komplekt
12 x 4g süstalt: Dentiini toonid: A2, A3, B3; Body toonid: A2, A3, A3.5, B2; Emaili toonid: A1, A2, A3, W;
Läbipaistvad toonid: AT; Ketas toonivaliku juhendamiseks, piltjuhised, kasutusjuhised
DENTIINI TOONID
Täitematerjal
TOON
A1D
A2D
A3D
A4D
B3D
C4D
Valge

Toode #
SÜSTAL
3920A1D
3920A2D
3920A3D
3920A4D
3920B3D
3920C4D
3920WD

EMAILI TOONID
Täitematerjal
TOON
A1E
A2E
A3E
B1E
B2E
D2E
Valge
Ekstra valge

Toode #
SÜSTAL
3920A1E
3920A2E
3920A3E
3920B1E
3920B2E
3920D2E
3920WE
3920XWE

BODY TOONID
Täitematerjal
TOON
A1B
A2B
A3B
A3.5B
B1B
B2B
C1B
C2B
A4B
A6B
B3B
B5B
C3B
D2B
D3B
Valge
Ekstra valge

Toode #
SÜSTAL
3920A1B
3920A2B
3920A3B
3920A3.5B
3920B1B
3920B2B
3920C1B
3920C2B
3920A4B
3920A6B
3920B3B
3920B5B
3920C3B
3920D2B
3920D3B
3920WB
3920XWB

LÄBIPAISTVAD TOONID
TOON
SÜSTAL
Värvitu
3920CT
Sinine
3920BT
Hall
3920GT
Mereva ikkollane 3920AT

SÜSTLATOONIDE TÄITESÜSTLAD:
sisaldab üht 4 g süstalt,
kasutusjuhendit

Sof-Lex™ Diamond poleerimissüsteem
Ese #

Tooteteave

5092-I

Sof-Lex™ Diamond Introductory Kit
Komplekt sisaldab viit Sof-Lex eelpoleerimisspiraali (beež), viit Sof-Lex Diamond poleerimisspiraali (roosa),
kasutusjuhendit, tehnilist kaarti

5090

Sof-Lex™-i eelpoleerimisspiraalide täit ekomplekt
Sisaldab viitteist Sof-Lexi eelpoleerimisspiraali (beež)

5091

Sof-Lex Diamond poleerimisspiraalide täitekomplekt
Sisaldab viitteist Sof-Lex Diamond poleerimisspiraali (roosa)

1980

Sof-Lex™-i ketaste ja ribade süsteem i komplekt
Komplekt sisaldab kolmekümmet kareda, keskmise, peene ja ülipeene abrasiivsusega ketast, mis on 1/2” ja 3/8”		
läbimõõduga, 1 RA mandrelli
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