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J2

Filtek Universal

Filtek Universal

tuba à 4 g nebo 10x kompule à 0,2 g odstín PO
nebo 20 x kompule à 0,2 g další odstíny

tuba à 4 g nebo 10x kompule à 0,2 g odstín PO

6570**
6575**

6570PO
6575PO

TM

TM

• jednoduchý systém 8 odstínů: A1, A2,
A3, A3.5, A4, B1, B2, D3
• Pink Opaquer a Extra White odstín
zajišťují vynikající estetiku ve
specifických situacích
• univerzální opacita umožňuje skvělé
splynutí s okolím zubu
• vynikající manipulace a modelace
• jednorázové kompule pro nižší riziko
přenosu infekce

ZDARMA*

Filtek Supreme Flowable

Filtek Supreme Flowable A2

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

3930**

3930A2

TM

TM

· materiál bez bublin
· ohybatelná kanyla pro
snadnou aplikaci
· ergonomický design
· vynikající adaptace, stálost
naleštění a otěruodolnost
· 12 odstínů
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Filtek Bulk Fill Flowable A3

Filtek Bulk Fill Flowable

TM

TM

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství
4862**

4862A3

· materiál bez bublin
· ohybatelná kanyla pro
snadnou aplikaci
· výška inkrementu až 4 mm
· nízké polymerační smrštění
· 4 odstíny
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ZDARMA*

* Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v České republice. Distribuce produktu zdarma bude jménem
společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.

Co byste řekli na zatékavý
kompozit prakticky bez bublin?
Nová ergonomická stříkačka pro vylepšený komfort
a jednodušší aplikaci.
• Zamezuje vzniku bublin a zbytků.
• Snadno ohýbatelná kanyla pro lepší přístup do všech míst.
• Barevný píst indikuje zbytkové množství materiálu.
• Trojúhelníkové ukončení pístu pod palcem umožňuje rychlé
a snadné uchopení.

3M™ Filtek™
Bulk Fill Flowable
3M™ Filtek™
Supreme Flowable
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Filtek Ultimate

Sof-Lex XT lešticí disky

TM

TM

tuba à 4 g

středněhrubé, oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks
+ hrubé, tmavě oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks

3920**

8692M
8692C

• estetický univerzální nanofilní kompozit
• skvělá leštitelnost a stálost naleštění
• široký výběr odstínů a opacit pro
individuální potřeby

• extra tenké disky pro snadnější přístup k
proximálním plochám

ZDARMA*

3+2
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Express XT Putty Soft/Quick

Imprint Bite

doplňkové balení (1x báze à 250 ml, 1x katalyzátor à 250 ml,
2x Putty lžíce)

doplňkové balení
(4x kartuše à 50ml, 20x míchací kanyla zelená)

36972

36850

TM

36973
· A-silikonová otiskovací hmota
· pro ruční míchání
· pevnost v tahu, hydrofílie
a zatékavost, rozměrová
stabilita
· pro otisky korunek, můstků,
inlají a onlají

TM

· A-silikonová hmota pro
registraci skusu
· rozměrová stabilita
· čas tuhnutí 60 s

ZDARMA*
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Imprint 4 Penta
Heavy/Super Quick Heavy/Putty
TM

TM

zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml, 1 ks
Imprint™ 4 Light/Super Quick Light/Super Quick Ultra-Light
à 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací
kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá)

Penta Mixing Tips
TM

míchací kanyly červené (50 ks)

77949
• originální 3M kanyly zajistí konzistentní
výsledky míchání

71497
71498
71499

1+1

· A-silikonová otiskovací hmota
· pro strojové míchání
· dostatečný pracovní čas,
velmi krátké tuhnutí v ústech

ZDARMA*

* Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v České republice. Distribuce produktu zdarma bude jménem
společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.
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3M ESPE Monophase
3M ESPE Soft Monophase

Penta Mixing Tips

doplňkové balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml)

77949

31796
31798

• originální 3M kanyly zajistí konzistentní
výsledky míchání

TM

TM

TM

TM

TM

míchací kanyly červené (50 ks)

• polyéterová otiskovací hmota
• pro strojové míchání
• Monophase - vysoká výsledná
tuhost pro dokonalou fixaci
přenosových pinů
• Soft Monophase - snížená výsledná
tuhost pro snadné vyjmutí otisků
z úst

RelyX™ U200 Automix
doplňkové balení (tuba Automix 8,5 g cementu, 10x
míchací kanyla standardní, 5x míchací kanyla široká se širším zakončením pro použití v kombinaci s
intraorální nebo endodontickou koncovkou, 5x
endodontická koncovka)
56895/96/97
·
·
·
·
·

samoadhezivní duálně tuhnoucí cement
spolehlivá vazba a pevnost
po polymeraci dokonale hydrofobní
vhodný pro cemtentaci většiny materiálů
pro jednoduchou cementaci čepů

ZDARMA*

RelyX™ Fiber Post

10x čep velikosti 2, červená
56862
• kompozitní čepy vyztužené skelnými
vlákny
• individuálně balené pro snížení rizika
infekce
• opískované a silanizované pro vyšší sílu
vazby

ZDARMA*

2+1
J9

Protemp 4
TM

doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, 16x Garant míchací
kanyla modrá)
469**

RelyX Temp NE
TM

doplňkové balení (1x pasta báze à 30 g, 1x katalyzátor
à 13 g, 1x míchací podložka)
56660

• chemicky tuhnoucí provizorní materiál
• estetický, vysoká pevnost a odolnost

1+1

· zink-oxidový cement bez
eugenolu
· spolehlivě fixuje provizorní
náhrady

ZDARMA*

* Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v České republice. Distribuce produktu zdarma bude jménem
společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.

J10

Photac™ Fill Quick Aplicap™

Sof-Lex XT lešticí disky

610**

8692M

· duálně tuhnoucí skloinomerní výpňový materiál
· výborný okrajový uzávěr
· leštitelný

• extra tenké disky pro snadnější přístup k
proximálním plochám

doplňkové balení (50 kapslí)

TM

středněhrubé, oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks

1+1

ZDARMA*

Nové podmínky uplatnění promo nabídek u autorizovaných distributorů 3M Česko, spol. s r.o.
• Pokud jste si vybrali promo nabídku s produktem zdarma, Váš distributor pošle údaje společnosti 3M, na základě
kterých pak bude produkt doručen samostatně přímo do Vaší ordinace.
• Distribuce produktu zdarma bude jménem společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.
• Nabídky platí pouze pro zubní lékaře v České republice u autorizovaných distributorů.
• V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím 3M obchodního zástupce působícího ve Vašem regionu.

Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:
Mgr. Michaela Přádková
Čechy
Tel.: +420 731 193 454
E-mail: mpradkova@mmm.com

Mgr. Zuzana Vojtaššáková
Distribuce Čechy/Slovensko
Tel.: +421 915 936 269
E-mail: zvojtassakova@mmm.com

Mgr. Daniela Šikulová
Morava
Tel.: +420 725 362 092
E-mail: dsikulova@mmm.com

MVDr. Michael Stiksa
Produktový specialista stomatologie,
ortodoncie
Tel.: +420 725 500 423
E-mail: mstiksa@mmm.com

3M Oral Care:

https://www.facebook.com/
3MOralCareCzech

Tyto speciální nabídky jsou pouze reklamním sdělením a nejedná se o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Produkty 3M, 3M Česko spol. s r.o., jsou k objednání u našich autorizovaných distributorů. Jejich seznam
naleznete na našich webových stránkách www.3M.cz/dental pod odkazem “Kde koupit”.
Oral Care Solutions Division
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax.: 261 380 110
E-mail: 3MCesko@3M.com
www.3M.cz/dental

