Sizin restorasyonunuz. Sizin kompozitiniz.
Sizin gününüz.

Universal ile
daha basit.
3M™ Filtek™
Universal Restoratif

8 Tasarım Rengi. 1 Universal Opasite.
Bundan daha basit olamaz.
Verimlilik yoğun hasta takvimini yönetmek için önemli bir anahtardır. Bu nedenle, diş hekimleri vakalarının %80'inde
tek opasite kullanmaktadırlar. 3M, restorasyonları kolaylaştırmak için 3M™ Filtek™ Universal Restoratif'i geliştirdi.

Restorasyon, basitleştirilmiş
renk seçimiyle başlar.

8 tasarım rengi:

Sadece 8 tasarım rengi ve ilave olarak Extra
White (XW), 19 VITA klasik ve bleach renklerini
kapsamaktadır. Ayrıca renkler, çoğu klinik
ihtiyacınızı karşılayacak Universal opasiteye
sahiptir.
• NaturalMatch teknolojisi (nano
doldurucular, özel düşük-stress
monomerleri ve pigmentler) tek renk
estetik materyal ile dentin dokusunun daha
doğal harmanlanmasını sağlar.
• Florasan pigmentler gerçekçi bir görünüm
kazandırır.
• 3M dolgu teknolojisi radyopasitenin
artırılmasına imkan tanır.
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Extra White (XW) ve Pembe Opaker (PO) gibi seçenekler,
benzersiz durumlarda mükemmel estetik sonuçlar ortaya
çıkarmanıza yardımcı olur.

Hasta beklentilerinizi
karşılamaya yardımcı
olması için Extra
White'ı yarattık.
XW

Karanlık alanların
estetik sonuçlarınızı
olumsuz etkilemesini
engelleyebilirsiniz. Pembe
Opaker, metal ve lekeli
dişleri etkili bir şekilde
maskeler.

Yeni bir
Universal kompozit sınıfı.
Polimerizasyon anından itibaren
restorasyonlar çiğneme, fırçalama ve
öğütme ile mücadele ederler. Tescilli iki
dental teknolojiyi ilk kez Universal bir
kompozitte birleştirerek 3M dayanıklılık
çıtasını yükseltti.
Düşük-stres monomer
teknolojisi
Bulk-fill kompozit
teknolojilerimize öncülük
eden düşük-stres
monomerleri,
restorasyonları
büzülmeden ve
büzülmeden kaynaklı
stresden korumaya
AUDMA
yardımcı olur.

AFM

3M’in patentli GERÇEK
nanoteknolojisi
restorasyonlara uzun süreli
korunabilen mükemmel cila,
yüksek dayanım ve mükemmel
aşınma direnci sağlar.

Pembe Opaker
(PO)

100K büyütme ile nanocluster görüntüsü. Dr. J. Perdigão,
University of Minnesota izniyle SEM görüntüsü.
A1 Renk

Temel Özellikler

Endikasyonlar

• Basitleştirilmiş renk seçimi - çoğu hastanızda
kullanabileceğiniz sadece 8 tasarım rengi

• Direkt ön ve arka bölge
restorasyonlarında
(okluzal yüzeyler dahil)

• Universal opasite ile daha doğal görünümler
• Extra White (XW) ile beyazlatılmış dişlere uyum sağlama
• Floresan pigmentler ile restorasyonlarda daha gerçekçi
bir görünüm
• Pembe opaker ile koyu alanları kolayca maskeleme

• Core yapımında
• Splint yapımında
• Inlay, onlay ve veneer gibi
indirekt restorasyonlarda

• 3M nano-teknolojisi ile uzun süreli kolay cilalama
• Tescilli düşük-stres monomerleri ile kırılma direnci
• Artırılmış radyopasite ile muayenede kolay tanımlama

Sipariş Bilgisi
3M™ Filtek™ Universal Restoratif
Ürün Kodu

Ürün Açıklaması

6570-SK

6570-SK 3M™ Filtek™ Universal Restoratif Essential Kit, Şırınga
Kit içeriği: 5 x 4 g şırınga: 1 adet A1, A2, A3, A3.5 ve PO; Teknik Kılavuz; Kullanım Talimatları.

Refil

Ürün Kodu

RENKLER
A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
D3
XW-Extra White
PO-Pembe Opaker

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

Tüm refiller Teknik Klavuz ve Kullanım Talimatları içerir.
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