Gör din dag:

Universalt
enklare
3M™ Filtek™
Universalt fyllningsmaterial

8 specialfärger. 1 universal opacitet. Det kan inte bli enklare.
Effektivitet är nyckeln till en fullspäckad tidsplan. Det är därför som tandläkarna till 80% använder en färg på
kompositen.* För att göra dessa fyllningar lättare så har vi tagit fram 3M™ Filtek™ Universal restorative.

Lätt att välja färg.

8 specialfärger:

8 specialfärger och en Extra White(XW)
täcker hela 19 av Vita Classic skalans färger
och bleach färger.* Alla färger har en
universal opacitet.
• Naturligt matchande teknologi ( består
av nanofiller, lågstress monomerer och
pigment) möjliggör naturlig estetik med
en färg.
• Fluorescerande pigment förstärker det
naturliga utseendet

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

• 3M:s fillerteknologi ger en hög
röntgenkontrast .
B2

D3

Färger som Extra White (XW) och en täckfärg
Pink Opaquer (PO) hjälper till att få utmärkt
estetik vid unika situationer

Extra White ( XW) ger
möjlighet till att göra
snygga fyllningar på
blekta tänder
XW

Pink Opaquer (PO)
täckfärg, minskar
möjligheten för mörka
områden att förstöra det
estetiska resultatet. Pink
Opaquer täcker effektivt
metall och andra mörka
missfärgningar.

En ny klass av
universala kompositer.
När kompositen är färdighärdad
så kommer den att utsättas för
tandborstning, sammanbitning och
tuggning. Vi ökar nu livslängden på
fyllningen, genom att kombinera två
beprövade genuina teknologier, för första
gången i en universalkomposit.

Lågstress
monomer
teknologi!
Denna
monomerteknologi
har tidigare
AUDMA
använts i våra
bulkfill kompositer.
Teknologin skyddar kompositen mot
problem med krympning och ger en
minimal krympningsstress.

AFM

3M:s patenterade
äkta nanoteknologi.

Pink Opaquer
(PO)

Färg A1

Den äkta nanoteknologin
ger fyllningen
en bibehållen
högglanspolering,
hög styrka och
nötningsresistent.

*3M interna data
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Fördelar

Indikationer

• Lätt att välja färg - bara 8 specialfärger täcker behovet
hos dina patienter

• Direkta anteriora och posteriora
fyllningar (inklusive ocklusalytor)

• Universal opacitet gör det mer naturligt

• Pelaruppbyggnad

• Extra White (XW) för att passa till blekta tänder

• Splinting

• Fluorescerande pigment ger fyllningen möjlighet till ett
naturligt leende i vardagen

• Indirekta fyllningar såsom inlays,
onlays och veneers

• Pink Opaquer täcker lätt mörka områden
• 3M:s nanoteknologi ger en bibehållen
högglanspolering
• Den patenterade lågstress monomeren förebygger
frakturer i fyllningen
• Förhöjd röntgenkontrast ger lättare identifiering vid
tandläkarkontroll
• Kapslarna kan värmas - 3M™ Filtek™ Universal kan
värmas säkert*
*Se bruksanvisning

Beställningsinformation
3M™ Filtek™ Universal Restorative
Artikelnr

Produktinformation

6550CK

3M™ Filtek™ Universal Restorative Essential Kit, Kapslar
Kit innehåll: 80 kapslar à 0.2g : 20 st av varje färg A1, A2, A3, A3.5; 10 kapslar à 0.2g av PO täckfärg, 1 teknikguide, bruksanvisning.

6555SK

3M™ Filtek™ Universal Restorative Essential Kit, Sprutor
Kit innehåll: 5 sprutor à 4g : 1 av varje färg A1, A2, A3, A3.5 och PO täckfärg, 1 teknikguide, bruksanvisning.

Refill

Artikel nr

Artikel nr

FÄRGER
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
D3
XW—Extra White
PO—Pink Opaquer

SPRUTOR
6555A2
6555A3
6555A3.5
6555A4
6555B1
6555B2
6555D3
6555XW
6555PO

KAPSLAR
6550A2
6550A3
6550A3.5
6550A4
6550B1
6550B2
6550D3
6550XW
6550PO

REFILLER - FÄRGER

A1

6555A1

6550A1

KAPSLAR - innehåller 20 kapslar à 0.2 gram

SPRUTA - innehåller 1 spruta à 4 gram

REFILLER - PINK OPAQUER (P O) KAPSLAR - innehåller 10 kapslar à 0.2 gram

SPRUTA - innehåller 1 spruta à 4 gram

Alla refiller innehåller en teknikguide och bruksanvisning.

www.3M.se/Filtek Universal

3M Svenska AB
3M Oral Care
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel. 08-92 21 00
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