Prostszy dzień pracy z uniwersalnym
materiałem kompozytowym 3M™ Filtek™ Universal
Rozwiąż 6 swoich największych wyzwań.
Oczekwiania pacjentów rosną, dlatego stomatolodzy wykonują więcej wypełnień estetycznych.
Używając Filtek Universal możesz stawić czoła sześciu głównym wyzwaniom w stomatologii zachowawczej osiągając
przy tym piękne i trwałe wypełnienia.

1. Dopasuj odcień VITA,
który nie będzie
wyróżniał się na tle
całego uśmiechu
Prawdziwy nanokompozyt Filtek
Universal, pomaga tworzyć naturalnie
wyglądające wypełnienia w bardzo
prosty sposób. Użyj 8 specjalnie
zaprojektowanych kolorów oraz
odcień XW, które adaptują się
do naturalnych tkanek zębów.

100%

Wszystkie 8 zaprojektowanych odcieni
Filtek Universal plus kolor Extra White (XW)
pokrywa w 100% 19 klasycznych odcieni VITA
i odcieni do zębów wybielanych.

4. Maskowanie przebarwień
Uniwersalny odcień Pink Opaquer
specjalnie zaprojektowany
do maskowania metalu i ciemnych
przebarwień struktury zęba pozwala
poprawić ogólną jakość uzupełnienia.

33%

Wzrost średnich wydatków pacjentów
na estetyczną odbudowę zębów od 2015
do 2017 r.4

2. Dopasuj biały odcień
do zębów wybielanych
Z bielszym kolorem Extra White (XW),
Filtek Universal eliminuje potrzebę
stosowania innego dodatkowego
odcienia, upraszczając proces
dopasowania koloru, a Ty dajesz
swoim pacjentom niesamowicie biały
uśmiech.

$7.4mld

Prognozowany rozmiar globalnego rynku
produktów do wybielania zębów do 2024.2

5. Zobacz kompozyt
na zdjęciu RTG

3. Nie martw się o skurcz
i stres polimeryzacyjny
Filtek Universal uniwersalny materiał
kompozytowy ma mniejszy skurcz
i stres polimeryzacyjny w porównaniu
z innymi wiodącymi kompozytami,
co oznacza, że nie musisz się już
martwić o naprężenia skurczowe.

0,9-2,8%
Zmierzony skurcz polimeryzacyjny
12 najpopularniejszych kompozytów
nanohybrydowych dostępnych obecnie
na rynku.3

6. Bezpieczne podgrzewanie
kompozytu

Zamiast zgadywać czy widzisz kompozyt
czy naturalną strukturę zęba, wybierz
Filtek Universal, który pozwala na łatwą
identyfikację materiału kompozytowego
na zdjęciach RTG.

Filtek Universal w kapsułkach można
bezpiecznie podgrzewać do temperatury
70°C przez jedną godzinę, zmniejszając
w ten sposób siłę potrzebną na wyciśnięcie
materiału z kapsułki, nie zmieniając przy
tym właściwości fizycznych kompozytu.

293%

75-80%

**

200-250% lub więcej uznane
za najbardziej odpowiednie
dla kompozytów.5

ogrzewanie ułatwia aplikację materiału
o 75-80%.6

Zaufanie dentystów, którym darzą firmę 3M od ponad 50 lat, przyczyniło się do ponad miliarda szczęśliwych uśmiechów
na całym świecie. Wybierz to, co najlepsze dla Twoich pacjentów i Twojej praktyki.
Filtek Universal – pomoże uśmiechać się pacjentom, z jeszcze większą pewnością siebie.
Dane wewnętrzne 3M
2 Zęby Produkty do wybielania Wielkość rynku 7,40 mld USD Do 2024 r. (17 sierpnia 2017 r.). Źródło: www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-products-market
3 Spiller, M.S. (2012, październik). Kompozyty dentystyczne: kompleksowy przegląd. Źródło: www.dentallearning.org/course/Composites/Dental_Composites.pdf
4 2017 Badanie przemysłu stomatologii kosmetycznej. (2017). Źródło: 2017survey.pagedemo.co
5 Thomas, R., Snigdha, S., Bhavitha, K.B., Babu, S., Ajith, A., i Radhakrishnan, E.K. Biofabrykowane nanocząsteczki srebra zawierają polimetakrylan metylu jako dentystyczny materiał adhezyjny aktywność
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6 Dane wewnętrzne 3M
* Mierzone po pięciu minutach utwardzania światłem
** 2,93 mmA
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3M i Filtek są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH
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