Οι αποκαταστάσεις σας.
Η σύνθετη ρητίνη σας.
Η ημέρα σας.

Απλά
ευκολότερα.
3M™ Filtek™
Universal Ρητίνη Γενικών
Αποκαταστάσεων

8 Σχεδιασμένες αποχρώσεις. 1 Αδιαφάνεια γενικής χρήσης. Δεν γίνεται πιο απλό.
Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί για να βγει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι οδοντίατροι εφαρμόζουν τεχνική
μονοχρωματικών αποκαταστάσεων για το 80% περίπου των περιπτώσεων.* Και για αυτό δημιουργήσαμε την 3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών
Αποκαταστάσεων ώστε να τις κάνουμε ακόμα πιο εύκολες.

Ξεκινάει με την απλοποίηση στην
επιλογή της απόχρωσης.

Οι 8 σχεδιασμένες
αποχρώσεις:

Μόλις 8 σχεδιασμένες αποχρώσεις και ένα Extra White
καλύπτουν τις 19 κλασικές αποχρώσεις VITA.* Επιπλέον,
οι αποχρώσεις έχουν μια αδιαφάνεια γενικής χρήσης που
καλύπτει τις περισσότερες κλινικές ανάγκες.
•

•
•

Η τεχνολογία NaturalMatch (που αποτελείται από
νανοπληρωτικά, αποκλειστικά μονομερή χαμηλής
τάσης και χρωστικές) επιτρέπει στην αισθητική
μονής απόχρωσης να εναρμονιστεί πιο φυσικά
με την οδοντοφυΐα.
oι φθορίζουσες χρωστικές ενισχύουν τη
ρεαλιστική εμφάνιση.
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Η τεχνολογία της ενισχυτικής ουσίας της 3Μ
επιτρέπει την αυξημένη ακτινοσκιερότητα.

Βελτιώσεις, όπως το Extra White (XW) και το Pink
Opaquer (PO), σας βοηθούν να δημιουργήσετε
εξαιρετική αισθητική σε μοναδικές καταστάσεις.
Δημιουργία εξαιρετικά
λευκών αποκαταστάσεων
με το Extra White, για
να ανταποκριθεί στις
περιπτώσεις που υπάρχει
λεύκανση των δοντιών.
*Εσωτερικά Δεδομένα της 3Μ

XW

Δεν αφήνει τις σκούρες
περιοχές να αλλοιώσουν το
αισθητικό αποτέλεσμα. Το
Pink Opaquer (PO) καλύπτει
αποτελεσματικά το μέταλλο ή
την δυσχρωμική οδοντοφυΐα.

Pink Opaquer (PO)

Μια νέα κατηγορία στη
σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης
Από τη στιγμή του φωτοπολυμερισμού, οι
αποκαταστάσεις έρχονται αντιμέτωπες με το μάσημα,
το βούρτσισμα και τη φθορά. Ανεβάσαμε τον πήχυ
στην ανθεκτικότητα συνδυάζοντας για πρώτη φορά
δύο δοκιμασμένες αποκλειστικές οδοντιατρικές
τεχνολογίες σε μια σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης.
Τεχνολογίες μονομερών
χαμηλής τάσης
Χρησιμοποιήθηκαν
για πρώτη φορά στις
σύνθετες ρητίνες
μαζικής πλήρωσης,
συμβάλλοντας στην
προστασία των
αποκαταστάσεων
AUDMA
από προβλήματα που
προκαλούνται από τη
συστολή και την τάση συστολής.

AFM

Πατενταρισμένη
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
νανοτεχνολογία της 3Μ
Δίνει στις αποκαταστάσεις
εξαιρετική στιλπνότητα που
διαρκεί, αλλά και υψηλή
αντοχή και εξαιρετική
ανθεκτικότητα στη φθορά.

Απόχρωση A1

Μεγέθυνση νανοσυμπλέγματος κατά 100.000.
Φωτογραφία SEM, προσφορά του Dr. J. Perdigão,
Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ενδείξεις

•

Απλοποιημένη επιλογή απόχρωσης — μόνο 8 σχεδιασμένες
αποχρώσεις για να καλύψει τους περισσότερους ασθενείς

•

•

Αδιαφάνεια γενικής χρήσης, για πιο φυσική απόδοση

Άμεσες πρόσθιες και
οπίσθιες αποκαταστάσεις
(συμπεριλαμβανομένων των
μασητικών επιφανειών)

•

Extra White (XW), ιδανικό για δόντια που έχουν υποστεί λεύκανση

•

Ανασύσταση κολοβωμάτων

•

Φθορίζουσες χρωστικές, για πιο ρεαλιστικές αποκαταστάσεις

•

Νάρθηκες

•

•

Pink Opaquer, για την εύκολη κάλυψη των δυσχρωμιών

Έμμεσες αποκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων ένθετων,
επένθετων και όψεων

•

Νανοτεχνολογία της 3Μ, για εύκολη στίλβωση που διαρκεί

•

Αποκλειστικά μονομερή χαμηλής τάσης, για αντοχή στη θραύση

•

Αυξημένη ακτινοσκιερότητα, για ευκολότερη αναγνώριση κατά την
επανεξέταση

•

Θέρμανση κάψουλας—οι 3M™ Filtek™ Universal Κάψουλες
Αποκατάστασης μπορούν να θερμανθούν με ασφάλεια.*
*Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης

Πληροφορίες Παραγγελίας
3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων
Κωδ. είδους		

Πληροφορίες Προϊόντος

6550CK		
3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Κάψουλες
		
Το κιτ περιλαμβάνει: 80 κάψουλες των 0,2 g: 20 κάψουλες των 0,2 g για κάθε απόχρωση Α1, Α2, A3, A3,5. 10 κάψουλες των 0,2 g PO. Οδηγός
Τεχνικής. Οδηγίες Χρήσης.
6555SK	

3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Σύριγγα
Το κιτ περιλαμβάνει: 5 σύριγγες των 4 g: 1 για κάθε απόχρωση Α1, Α2, A3, A3,5 και PO. Οδηγός Τεχνικής. Οδηγίες χρήσης.

Ανταλλακτικό

Κωδ. είδους

Κωδ. είδους

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
A1
A2
A3
A3,5
A4
B1
Β2
D3
XW—Extra White
PO — Pink Opaquer

ΣΥΡΙΓΓΑ
6555A1
6555A2
6555A3
6555A3.5
6555A4
6555B1
6555B2
6555D3
6555XW
6555PO

ΚΑΨΟΥΛΑ
6550A1
6550A2
6550A3
6550A3.5
6550A4
6550B1
6550B2
6550D3
6550XW
6550PO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 20 κάψουλες – 0,2 g

ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PINK OPAQUER (PO) ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 10 κάψουλες – 0,2 g

ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

Όλα τα ανταλλακτικά περιλαμβάνουν τον Οδηγό Τεχνικής και τις Οδηγίες Χρήσης.

www.3M.gr/FiltekUniversal

3Μ Φροντίδα Στοματικής Υγείας
3M Hellas ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 20,
Μαρούσι 151 25
Τηλέφωνο
Web

210 68 85 300
3M.gr/dental
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