Filtek

™

One
Bulk Fill Restauratiemateriaal
Restorative

U kiest voor
snelheid.
U krijgt snelheid
én esthetiek.

Gemak voor u en een mooi
resultaat voor uw patiënt.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restauratiemateriaal

Het is echt waar.
Esthetische Bulk
Fill restauraties
zijn nu mogelijk.
Posterior restauraties kunnen uitdagend zijn. Bulk Fill
composieten zijn door de eenvoud en snelheid daarom
steeds populairder.
Snelle en eenvoudige bulk fill plaatsing gaat alleen vaak ten
koste van de esthetiek.
Daarom heeft 3M als marktleider in esthetische,
restauratieve technologieën de oplossing voor u ontwikkeld:

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal
Ontwikkeld voor posterior restauraties. Dankzij de unieke
optische eigenschappen en verbeterde opaciteit, plaatst u
eenvoudig in één stap een bulkvulling tot 5 mm, mét behoud
van de esthetiek.

• Snel en eenvoudig in één stap
te plaatsen
• Verhoogde opaciteit voor
verbeterde esthetiek
• Lage krimpspanning maakt
uitharding tot 5 mm mogelĳk
• Uitstekende adaptatie
• Meerdere lagen aanbrengen
en dure dispeners zijn niet
langer nodig
• Eenvoudig te verwerken en
modelleren
• Unieke 3M nanotechnologie
zorgt voor een ongeëvenaarde
slijtageweerstand en hoge
glansretentie
• Hoge radiopaciteit
• Uniek ontwerp van de
capsuletip voor eenvoudige
toegang tot diepe caviteiten
• Verkrijgbaar in 5 kleuren

Laat u en uw patiënten lachen.

Tot 5 mm

Hoe 3M technologie zorgt voor eenvoudige 1-stap
bulkrestauraties met verbeterde esthetiek.
De technologie achter 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restauratiemateriaal.

NIEUW!

Slim Contrast Ratio Management

Verhoogde opaciteit met behoud van uithardingsdiepte

Wist u dat?

Door verdere ontwikkeling van 3M-nanotechnologie kunnen we de opaciteit en
uithardingsdiepte beter en slimmer beheren. Dankzij onze unieke Smart Contrast
Ratio Management technologie, is de opaciteit vergroot met behoud van
dezelfde uithardingsdiepte.
3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal heeft een hogere opaciteit
dan 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior restauratiemateriaal. Dit zorgt voor een
verbeterde esthetiek.

Contrast Ratio is
het meten van de
translucentie of opaciteit
van het materiaal.

Contrast Ratio

3M™ Filtek™ Bulk Fill
Posterior Restauratiemateriaal

43

*
Bandbreedte ratio voor de
meeste universele
composieten

51*

3M™ Filtek™ One Bulk Fill
Restauratiemateriaal
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*De Contrast Ratio is het gemiddelde van alle kleuren.

Innovatieve AUDMA en AFM monomeren

3M’s ECHTE nanotechnologie

Vermindert krimp en neemt krimpspanning weg,
waardoor het plaatsen van een bulkvulling mogelijk is
tot 5 mm.

Biedt ongeëvenaarde slijtageweerstand en
uitstekende glansretentie.
5K uitvergroting van
nanocluster
50K uitvergroting van
nanocluster

Aanvullende fragmentatie monomeer (AFM)
neemt spanning weg tijdens polymerisatie.
AFM

AUDMA

Aromatische Urethaan
Dimethacrylaat (AUDMA)
helpt de hoeveelheid krimp en
krimpspanning te verminderen
tijdens de polymerisatie.

Blijf op schema. Omdat uw tijd telt.
Eenvoud en gemak voor uw hele behandelprocedure.
Uw tijd en die van de patiënt is kostbaar. Om u te helpen op schema te blijven, heeft 3M de procedure voor
de meest voorkomende behandeling vereenvoudigd. Door 3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal te
combineren met een aantal producten in een efficiënte procedure, bereikt u nu eenvoudig en snel een optimaal
resultaat mét behoud van esthetiek.

+
Scotchbond™
Universal adhesief
Een universeel adhesief
met hoge hechtwaarden
geschikt voor iedere
indicatie. Eenvoudig
aan te brengen in
35 seconden. Vrijwel
geen post-operatieve
gevoeligheid.

+
3M™ Filtek™ One Bulk
Fill Restauratiemateriaal
Eenvoudig restauratie
materiaal tot 5 mm.
Uitstekende slijtvastheid
en polymerisatie voor
een duurzaam herstel.
Geoptimaliseerd voor een
esthetischer resultaat.

+

3M™ Elipar™
DeepCure-S LED
Curing Light
Voorspelbare en
betrouwbare uitharding
zelfs bij diepe (posterior)
caviteiten. De vernieuwde
lichtgeleider is
comfortabeler voor
uw patiënt.

3M™ Sof-Lex™ Diamond
polijstsysteem
Past zich eenvoudig
aan onregelmatige,
convexe en concave
oppervlakken aan. U
bereikt een diamanten
hoogglans, zonder pasta
en met het gemak van
een polijstwieltje. Snel en
eenvoudig in gebruik.

Bestelinformatie
3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal
Refill

Artikelnummer

Artikelnummer

Kleur

Spuitje

Capsule

A1

4866A1

4867A1

A2

4866A2

4867A2

A3

4866A3

4867A3

B1

4866B1

4867B1

C2

4866C2

4867C2

Refill spuitje bevat: 1- 4gr. spuitje; technisch productprofiel; gebruiksaanwijzing.
Refill capsule bevat: 20 -0,2 gr. capsules, technisch productprofiel, gebruiksaanwijzing
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