Filtek
Filtek Universal
™™

Uniwersalny materiał kompozytowy
Universal

Twoje wypełnienie.
Twój kompozyt.
Twój dzień.

Uniwersalnie

prostszy

Filtek Universal

Uniwersalnie

™

prostszy

8 kolorów, 1 uniwersalna opakerowość. Nie może być prościej.
Efektywność w pracy jest ważna, szczególnie kiedy codzienny grafik jest bardzo napięty.
Z tego powodu większość stomatologów w 80% przypadków odbudowy bezpośredniej stosuje jeden odcień
kompozytu*. 3M znalazło na to rozwiązanie – 3M Filtek Universal – uniwersalny materiał kompozytowy.

Uprość wybór koloru!
Tylko 8 specjalnie zaprojektowanych odcieni
oraz kolor Extra White (XW), pokrywają
19 kolorów klasycznych i wybielanych
z kolornika VITA. Dodatkowo każdy z odcieni
Filtek Universal posiada jedną uniwersalną
opakerowość, która sprawdza się
w większości przypadków klinicznych.
• Technologia Natural Match składająca się
z nanowypełniacza oraz monomerów
o obniżonym poziomie skurczu i naprężeń
pozwala osiągnąć estetyczne wypełnienia
używając tylko jednego odcienia, który
adaptuje się z naturalnymi
tkankami zębów.

Nowa klasa
uniwersalnego
kompozytu.

8 dostępnych
kolorów

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

• Fluorescencyjne pigmenty pozwalają
osiągnąć naturalny wygląd uzupełnień.
• Technologia wypełniaczy 3M – zwiększają
nieprzepuszczalność promieni co ułatwia
identyfikację kompozytu na zdjęciach RTG.

B2

D3

Wypełnienia od momentu
zakończenia leczenia narażone są
na żucie, szczotkowanie i ścieranie.
Wytrzymałość kompozytu
jest ważna, dlatego podnieśliśmy
poprzeczkę. Połączyliśmy
dwie sprawdzone technologie,
które teraz pierwszy raz występują
w jednym uniwersalnym
kompozycie.

Monomery
o niskim poziomie
naprężenia

*Dane wewnętrzne 3M
AUDMA

Ulepszenia, takie jak kolor Extra White (XW)
i Pink Opaquer (PO) pomagają zapewnić
doskonałą estetykę
w wyjątkowych sytuacjach.

Zastosowane pierwszy raz
w naszym kompozycie typu
bulk fill, pomagają chronić
wypełnienia przed problemami
spowodowanymi przez skurcz
i stres polimeryzacyjny.

Extra White dla wszystkich
pacjentów, którzy wybielają zęby.
XW
Pink Opaquer

Ukryj ciemne przebrawienia,
które psują estetykę Twoich uzupełnień.
Pink Opaquer skutecznie zamaskuje metal
i przebarwione zęby.

AFM

(PO)

A1 shade

PRAWDZIWA
nanotechnologia
3M
Zapewnia długotrwałe
zachowanie połysku
oraz znacząco zwiększa
odporność na zużycie.

Nanoklaster powiększony 100 tys. razy.
Zdjęcie SEM dzięki uprzejmości Dr. J. Perdigão
z Uniwersytetu w Minnesocie (USA).

Extra White (XW)
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A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

Jeżeli odcień VITA to...

...wybierz ten odcień
3M™ Filtek™ Universal*

Przewodnik wyboru koloru

Nowy podajnik do kapsułek
z możliwością podgrzewania
Teraz 3M Filtek Universal w kapsułkach można bezpiecznie podgrzewać
a następnie zaaplikować, dzięki nowemu podajnikowi do kapsułek od 3M.
Zalety podgrzewania Filtek Universal:
• Właściwości fizyczne podgrzanego
kompozytu nie zmieniają się
• Podgrzany kompozyt przenosi
minimalną ilość ciepła do miazgi
• Kapsułki można podgrzewać
do 70°C (przez 1 godz.)
• Do wyciśnięcia materiału
z ogrzanej kapsułki użyjesz
o 75-80% mniej siły.
• Ułatwione modelowanie
materiału

D3

Najważniejsze właściwości:

Wskazania:

• Uproszczony wybór koloru – 8 specjalnie zaprojektowanych
odcieni pokrywa większość potrzeb Twoich pacjentów.

• Bezpośrednie uzupełnienia
w odcinku przednim i bocznym
(w tym powierzchnie okluzyjne)

• Uniwersalna opakerowość, dla bardziej naturalnego wyglądu
wypełnienia.

• Odbudowa zrębu zęba

• Extra White (XW) do zębów wybielanych.

• Szynowanie

• Fluorescencyjne pigmenty nadają wypełnieniom naturalnie
estetyczny wygląd.

• Pośrednie uzupełnienia,
w tym: Inlay, Onlay i licówki

• Pink Opaquer, do łatwiejszego maskowania przebarwień.
• Nanotechnologia 3M dla prostszego polerowania, którego efekt
pozostaje widoczny na długi czas.
• Zastrzeżone monomery o niskim poziomie naprężenia,
zwiększają odproność na pękanie.
• Zwiększona nieprzepuszczalność promieni w celu
łatwiejszej identyfikacji na zdjęciach RTG.
• Kapsułki można bezpiecznie podgrzewać – 3M™ Filtek™
Universal w kapsułkach może być bezpiecznie podgrzewany*.
*Sprawdź instrukcję użycia

Oferta handlowa:
3M™ Filtek™ Universal
Nr kat.		

Informacja o produkcie

6575CK
3M Filtek Universal, zestaw wprowadzający w kapsułkach
	
Zestaw zawiera 80 kapsułek po 0,2g każda w kolorach A1 x20, A2 x20, A3 x20, A3.5 x20 oraz opakowanie 10 kapsułek po 0,2g
każda w kolorze Pink Opaquer(PO); przewodnik techniczny, instrukcję użycia.
6570SK
3M Filtek Universal uniwersalny materiał kompozytowy, zestaw wprowadzający, Strzykawki
	
Zestaw zawiera 5 strzykawek po 4g każda w kolorach A1,A2,A3,A3.5 i Pink Opaquer; przewodnik techniczny; instrukcję użycia.
Uzupełnienie

Nr kat.

Nr kat.

KOLOR
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
D3
XW—Extra White
PO—Pink Opaquer

Strzykawka
6570A1
6570A2
6570A3
6570A3.5
6570A4
6570B1
6570B2
6570D3
6570XW
6570PO

Kapsułki
6575A1
6575A2
6575A3
6575A3.5
6575A4
6575B1
6575B2
6575D3
6575XW
6575PO

UZUPEŁNIENIA STANDARDOWE: 1 opakowanie 20 kapsułek po 0,2g każda

strzykawka 4g

PINK OPAQUER (PO):

strzykawka 4g.

1 opakowanie 10 kapsułek po 0,2g każda

Do każdego opakowania uzupełnień lub zestawów dołączona jest instrukcja użycia i przewodnik techniczny produktu.

www.3m.pl/FiltekUniversal

3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117
Kajetany 05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
3MoralCarePL@mmm.com
www.3m.pl

3M i Filtek są znakami towarowymi 3M
Company oraz 3M Deutschland GmbH.
3M 2019. Wszystkie znaki zastrzeżone.

