3M Oral Care
Promoties.
Bespaar tijd en kosten,
gedurende de hele procedure.
Geldig tot 31 december 2017.

U kiest voor snelheid.
U krijgt snelheid én esthetiek.
Posterior restauraties kunnen uitdagend zijn. Bulk Fill
composieten zijn door de eenvoud en snelheid daarom
steeds populairder. Snelle en eenvoudige bulk fill
plaatsing gaat alleen vaak ten koste van de esthetiek.
Daarom heeft 3M, als marktleider in esthetische,
restauratieve technologieën Filtek™ One Bulk Fill
restauratiemateriaal ontwikkeld.
• Snel en eenvoudig in één stap te plaatsen;
• Verhoogde opaciteit voor verbeterde esthetiek;
• Lage krimpspanning maakt uitharding tot 5 mm
mogelĳk;
• Uitstekende adaptatie;
• Unieke 3M nanotechnologie zorgt voor een
ongeëvenaarde slijtageweerstand en hoge
glansretentie;
• Hoge radiopaciteit;
• Uniek ontwerp van de capsuletip voor eenvoudige
toegang tot diepe caviteiten;
• Verkrijgbaar in vijf kleuren; A1, A2, A3, B1, C2.

ŔŔ 4 refills Filtek One Bulk Fill restauratiemateriaal

25%

Totale waarde € 220,–
Nu voor slechts € 165,–

korting

ŔŔ 2 flesjes Scotchbond™ Universal
ŔŔ 1 refill Filtek One Bulk Fill restauratiemateriaal

22%

korting

Totale waarde € 245,–
Nu voor slechts € 190,–

ŔŔ 1 flesje Scotchbond Universal
ŔŔ 1 verpakking Scotchbond Etching gel

26%

korting

Totale waarde € 129,–
Nu voor slechts € 95,–

Een perfect aansluitende restauratie
mag geen toeval zijn.
Bij het maken van een afdruk hoeft u niet te kiezen
tussen nauwkeurigheid en gebruiksgemak. De
afdrukprocedure van 3M biedt het allemaal! De
procedure integreert producten die eenvoudig
werken, zodat u controle heeft over iedere stap. Het is
simpelweg een betere manier om afdrukken te maken.
Imprint™ 4 heeft een zeer korte intraorale
uithardingstijd dankzij een unieke, zelfverwarmende
technologie. Daarnaast is het VPS materiaal ontworpen
om uw succes te vergroten tijdens dagelijkse
procedures, én bij uitdagendere cases.
Met Astringent Retraction past biedt u een eenvoudige
en effectieve oplossing voor gingivale retractie:
• Eenvoudige toegang tot de sulcus en effectieve
opening door de smalle tip van de capsule;
• Effectieve gingivale afbuiging, schoon en droog sulcus
gebied plus een duurzame en robuuste hemostase;
• Handige en tijdbesparende procedure: 50% sneller
dan bij gebruik van draden.
ŔŔ 2 verpakkingen Imprint 4 Penta VPS afdrukmateriaal
• Imprint 4 Penta Heavy VPS
• Imprint 4 Penta Super Quick VPS
• Imprint 4 Penta Putty VPS
ŔŔ 1 verpakking Astringent Retraction Paste
Totale waarde € 362,–
Nu voor slechts € 298,–

18%

korting
De Intra-Orale spuitjes zijn ontworpen voor een
nauwkeurige applicatie van VPS en polyether
afdrukmaterialen in de mond van de patiënt en zijn
geschikt voor éénmalig gebruik.
Ze combineren innovatie, funtionaliteit en ergonomisch
design met gebruiksgemak voor het efficiënt toedienen
van washmaterialen rondom de preparatie.

16%

korting

ŔŔ 2 verpakkingen Imprint 4 Penta VPS Wash Material
• Imprint 4 Super Quick Ultra Light
• Imprint 4 Light
• Imprint 4 Super Quick Light
• Imprint 4 Regular
• Imprint 4 Super Quick Regular
ŔŔ 1 verpakking Intra-Oral Syringes
Eén verpakking bevat 20 spuiten
Totale waarde € 237,–
Nu voor slechts € 200,–

Kies uw voorkeursapparaat
en bespaar tot 35%!
Elipar™ DeepCure LED uithardingslamp –
diepe, gelijkmatige polymerisatie
Onderzoek toont aan dat 69% van de
tandartsen die bulk fill restauraties plaatst,
niet zeker is van een goede uitharding diep
in de caviteit.
U kunt aan de oppervlakte van uw
restauratie eenvoudig controleren of deze
volledig is uitgehard, maar dat is onmogelijk
bij een diepe caviteit. De Elipar™ DeepCure
LED uithardingslamp van 3M biedt u de
oplossing. Met deze lamp bent u verzekerd
van een betrouwbare uitharding, zelfs bij
diepe restauraties.
• Veilige, voorspelbare en betrouwbare
uitharding – zelfs bij oppervlakken
die moeilijk bereikbaar zijn met de
lichtgeleider;
• Beduidend diepere uitharding – zelfs
op de bodem van de approximale
wand – dankzij geavanceerde optische
technologie die zorgt voor het uitsturen
van een cilindervormige lichtstraal met
weinig lichtverstrooiing.

26%

korting

Het RotoMix™ capsule schudapparaat mengt volledig
homogeen dankzij rotatie.
• Produceert de meest complete mix;
• Produceert een dichtere mix en vrijwel luchtbelvrij
materiaal;
• Eenvoudig bedieningspaneel.
Totale waarde € 879,–
Nu voor slechts € 647,–

34%

korting
ŔŔ 20 refills Filtek™ One of
Filtek™ Supreme XTE
ŔŔ 4 flesjes Scotchbond™ Universal Adhesief
ŔŔ 1 Elipar Deepcure-L uithardingslamp
Totale waarde € 2.137,–
Nu voor slechts € 1.407,–

ŔŔ Elipar DeepCure-S uithardingslamp
Totale waarde € 1.392,–
Nu voor slechts € 900,–

35%

korting

De Capmix™ capsule schudapparaat is een praktische
capsule houder, die kan worden gebruikt voor alle
soorten 3M capsules.
• Eenvoudig in gebruik;
• Robuuste technologie;
• Praktisch ontwerp.
Totale waarde € 562,–
Nu voor slechts € 416,–

26%

korting

Een tijdbesparende totaaloplossing voor het
cementeren van wortelstiften
Met slechts vier producten – elk van hen bewezen om uw
werk betrouwbaar en efficiënt te maken – bereikt u één
doelstelling: Het complexe vereenvoudigen!
• Sterke hechting van wortel tot opbouw;
• Vereenvoudigde maar robuuste Post & Core procedure;
• Vereist slechts vier bewezen producten en minder stappen.
ŔŔ 1 RelyX™ Fiber Post 3D Trial Kit
• 5 Posts size 1
• 5 Posts size 2
• 1 Drill Universal
• 1 Drill size 1
• 1 Drill size 2
• 1 Syringe RelyX Unicem 2 Automix A2 Universal (8,5 g)
• 10 Mixing Tips
• 10 Endo Tips
ŔŔ 1 verpakking Filtek One Bulk Fill

17%

korting

Totale waarde € 316,–
Nu voor slechts € 261,–

Cementeren van
de wortelstift

Initiële situatie

RelyX™ Unicem™ 2 Automix
Gebruiksvriendelijk en
kwalitatief hoogwaardig
zelfhechtend composietcement

RelyX™ Fiber Post™ 3D
Deze glasvezelversterkte
wortelstift biedt u
zekerheid en stabiliteit

Opbouw van
het element

Eindresultaat

Filtek™ One Bulk Fill
restauratiemateriaal
Snel en eenvoudig in 1 stap tot
5 mm te plaatsen, verhoogde
opaciteit voor betere esthetiek

Scotchbond™ Universal
Veelzijdig adhesief met een hoge
hechtsterkte en vrijwel geen
post-operatieve gevoeligheid

Sterk composiet voor
tijdelijke kronen en bruggen,
onder alle omstandigheden.
Door gebruik van nanotechnologie is het eerste bisacryl composiet ontwikkeld met een nieuwe generatie
verfijnde vullers. Het resultaat is Protemp™ 4
composiet voor tijdelijke kronen en bruggen; een
product dat ongeëvenaard is qua stevigheid, gebruik
en esthetiek.
ŔŔ 2 verpakkingen Protemp 4 composiet voor tijdelijke
kronen en bruggen
Eén verpakking bevat:
• 1 cartridge (50ml)
• 16 Garant mengtips (blauw)
ŔŔ 1 Garant Dispenser 10:1
Totale waarde € 256,–
Nu voor slechts € 177,–

3M Belgium bvba/sprl
3M Oral Care
3M.be/OralCare
infodental.be@mmm.com

31%

korting

3M Nederland B.V.
3M Oral Care
3M.nl/OralCare
infodental.nl@mmm.com

De acties zijn geldig tot en met 31 december
2017. Aanbiedingen zijn op basis van
de adviesverkoopprijs. Vraag uw dealer
naar de actuele prijs. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

