Filtek Ultimate
TM

Przywróć pacjentowi piękny uśmiech i pewność siebie.
Każdy z nas pragnie cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem. Zdrowe zęby to nie tylko piękny
wygląd, ale przede wszystkim zadowolony pacjent. To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy Filtek
Ultimate, abyś mógł zaoferować swoim pacjentom profesjonalizm i przywrócić im wiarę w siebie.
TM

Niezależnie, czy preferujesz technikę wypełniania z jednym, dwoma lub wieloma odcieniami,
uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate spełni Twoje indywidualne oczekiwania
dzięki 36 odcieniom w 4 przeziernościach. Dzięki technologii wypełniacza nano, w 100%
zapewnia doskonałą estetykę i utrzymanie połysku, a ponieważ materiał jest nadzwyczaj
wytrzymały, możesz go stosować zarówno w zębach przednich, jak i bocznych.
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Łatwy i prosty
Łatwe i długotrwałe wypełnienia z Filtek Ultimate:
TM

naturalna estetyka, która trwa:

w szerokim zakresie wskazań:

i łatwy w użyciu:

• niezrównane utrzymanie
połysku
• doskonała odporność na
ścieranie
• ulepszona fluorescencja
• łatwy do wypolerowania

• 36 odcieni w 4 przeziernościach
do nawet najbardziej
skomplikowanych przypadków
• szeroki wachlarz odcieni body do
wypełnień w technice z jednym
odcieniem

• nie przykleja się do narzędzi
• strzykawki z oznaczeniami
w zależności od przezierności
• łatwe do przeczytania etykiety

Nieprzemijająca biel i połysk
Twoi pacjenci będą tego szukać.
Olśniewający wygląd przez wiele lat - dzięki technologii nanowypełniacza.
Zapewnij swoim pacjentom biel i połysk na długie lata. Niech każdego dnia czują się świeżo
i estetycznie.
Filtek Ultimate udowadnia swoją wyższość nad konkurencyjnymi produktami dzięki temu, iż
powstaje z wykorzystaniem opatentowanego procesu wytwarzania nanoklastrów z cząsteczek
w rozmiarze nano. Nanomery ścierają się podobnie jak otaczająca je żywica. To pozwala na
zachowanie gładkiej powierzchni wypełnienia przez długi czas.
TM

Testy dowiodły, że utrzymanie połysku materiału do wypełnień Filtek Ultimate jest lepsze niż
w innych materiałach kompozytowych, nawet w porównaniu do materiałów mikrofilowych.
TM

Długotrwały i piękny połysk.
Zdjęcia pokazują utrzymanie połysku Filtek
Ultimate w porównaniu z Tetric® EvoCeram
po 6000 cykli szczotkowania.

TM

Odkryj sekret utrzymania połysku.
Technologia w 100% wykorzystująca
nanowypełniacz pozwala na jednorodne
rozłożenie nanocząsteczek, które dzięki
unikalnemu procesowi tworzą nanoklastry. Dla
porównania - większość innych materiałów
kompozytowych, włączając w to mikro - i
nanohybrydy zawiera większe cząsteczki, co
skutkuje znaczącym pogorszeniem gładkości
powierzchni w czasie ścierania.

Tetric® EvoCeram

Zdjęcia z mikroskopu SEM dzięki uprzejmości
dr. J. Perdigao, Uniwersytet Minnesota.
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Optyczna analiza porównuje powierzchnie Tetric® EvoCeram
i Filtek Ultimate po abrazji po szczotkowaniu.
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Źródło: Dane wewnętrzne 3M.
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