Filtek Z250

Mesteri esztétika
rétegzés nélkül
• A Filtek Z250 tömôanyag
2004-ben +++++ értékelést kapott, az 5 évvel
azelôtt elkészített restaurációk klinikai vizsgálatai alapján (21. évad 4.
szám, 2004. május)
• Mesteri esztétika rétegzés nélkül
• Kaméleon effektus
• Kiváló kopásállóság
extrém helyzetekben

A klasszikus mikrohibrid kompozit
A Filtek Z250 fényrekötô radiopak, univerzális kompozit tömôanyag, mely direkt anterior, poszterior
restaurációkhoz, csonkfelépítéshez, indirekt restaurációkhoz, héjakhoz, inlay-k, onlay-k készítésére
egyaránt alkalmas.
A Filtek Z250, az univerzális kompozit a 3M ESPE megbízható hibrid technológiájával klinikailag már
több milliószor bizonyított. Kiválóan használható a megfelelô egyszínes és rétegzéses technikára is,
anterior és poszterior régióban egyaránt.
A nagyobb molekulasúlyú és kevesebb kettôs kötést tartalmazó komponenseknek (UDMA és
Bis-EMA) köszönhetôen a polimerizációs zsugorodás mértéke kisebb (kb. 2. 3%), így csökken a
széli résképzôdés, ezáltal a nemkívánatos secunder caries és széli elszínezôdés kialakulása. Több
klinikai vizsgálat is bizonyítja, hogy a kezelhetôség, tömöríthetôség és a polimerizációs zsugorodás
tekintetében elôkelô helyet foglal el az esztétikus tömôanyagok között (1., 2.kép).*
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2. kép: Polimerizációs zsugorodás

Az esztétikai megjelenést nagymértékben befolyásolja a kompozit polírozhatósága, illetve a
polírozottság hosszú ideig való megôrzése. A Filtek Z250-nél, errôl, a töltôanyag szemcsemérete és
méretmegoszlása gondoskodik. Ugyancsak a kedvezô esztétikát szolgálja a 15 színárnyalat, mellyel
frontfogakat és molárisokat egyaránt mûvészi módon építhetünk fel.*

* Forrás: Dr. Lempel Edina: 10 éves a Filtek Z250 (Dental Hírek, XII. évfolyam 2008/2 szám)

Remek felhasználhatósága nem csupán a direkt, tömésekre vonatkozik, hanem az indirekt restaurációkra is, mint az inlay, az
onlay, a héjak, de használhatjuk csücsök-, illetve csonkfelépítésre és akár sínezésre is.*

A Filtek Z250 idôt spórol Önnek, mivel 50%-kal kevesebb megvilágítási idôt igényel a leggyakrabban
használt színekhez
Rétegezve applikálni a táblázatban jelölteknek megfelelôen:
Szín

Rétegvastagság

Megvilágítási idô

A1, A2, A3

2, 5 mm

20 sec.

A3,5, A4, B1

2, 5 mm

20 sec.

B2, B3, C2

2, 5 mm

20 sec.

C3, D3, I

2, 5 mm

20 sec.

B0,5, C4, UD

2, 5 mm

20 sec.

Miért jó az UD (universal dentin) szín?
Kiterjedtebb front tömések esetén a palatinális oldalon alkalmazva kiválóan alkalmas a szájüregi sötétség elfedésére, ezáltal
blokkolja a szürke szín áttûnését. Moláris régióban a mélyebb kavitások sötétebb árnyalata, esetleges amalgám tetováció
maszkolására használható.

Rendelési információ

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel: 06-1-270-7777
www.3mespe.com/hu
www.3m.hu

Termékkód #

Termék megnevezés

6020E

Filtek Z250 Induló Készlet
8x4 g tubusos Filtek Z250 kompozit (A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, UD színekben)
1x6 ml fiola Adper Single Bond 2
1x3 ml Scotchbond savazógél
kiegészítôk, színkulcs

6020

Filtek Z250 Utántöltô
4 g tubusos tömôanyag
(A1, A2, A3, A3,5, A4, B0, 5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, I, UD színekben)

6021

Filtek Z250 Utántöltô
20x0,2 g kapszulás tömôanyag (A1, A2, A3, A3,5, C2, D3, UD színekben)

A 3M, a 3M ESPE és a Filtek márkanevek a 3M és a 3M ESPE AG.
tulajdonát képezik. A Tetric, a Herculite, a TPH, a Prodigy és a Charisma
márkanevek sem a 3M sem a 3M ESPE AG. tulajdonában nem állnak.

