Filtek Bulk Fill
™

Zatékavý kompozit

Dostatečně pevný,
aby nesl jméno Filtek

™

Trend rychlejších a jednodušších postupů neustále roste. Společnosti 3M ESPE,
která je lídrem v oblasti dentálních výplňových materiálů, se podařilo nejen zlepšit
samotný „bulk fill“ postup, ale také zajistit dosažení kvalitních výsledků
– s kompozitním materiálem FiltekTM Bulk Fill.

Hlavní výhody:
• Až o 50% pevnějšíí než
přední bulk fill kompozit1

Snadno se dávkuje a aplikuje. A nabízí důležité vlastnosti:
• 4 mm hloubka vytvrzení – snižuje potřebu postupného vrstvení v inkrementech
a riziko kontaminace

• Téměř dvojnásobná
odolnost proti opotřebení
oproti předním bulk fill
kompozitům2

• Nižší napětí, čímž umožňuje hromadnou aplikaci a pomáhá snižovat riziko vzniku
pooperační citlivosti
• Dobrá okrajová adaptace
• Zatékavá viskozita pro snazší adaptaci na povrch kavity – vyžaduje tak méně
manipulace s nástroji

• Výběr z dávkovacích
systémů:
kompule nebo tuby

Pro snazší postup bez kompromisů je tu zatékavý kompozit Filtek Bulk Fill.

Vyšší vztlaková pevnost
v porovnání s předními
bulk fill kompozity
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Lepší odolnost proti opotřebení
oproti předním bulk fill materiálům
(3-bodový test, in vitro)
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Zatékavý kompozit FiltekTM Bulk Fill může být
aplikován v jednom 4mm inkrementu.
Zdroj: Interní data 3M ESPE

SDR™

Venus®
Bulk Fill

Mikronové opotřebení
po 200 tisících cyklů

25

300

4 mm

Zdroj: 3M ESPE. IIn vitro data ve spisu.

• Zatékavá konzistence
usnadňuje dosažení dobré
adaptace
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Pro rychlé a snadné výplně v postranním úseku je tu Filtek™ Bulk Fill.
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Preparujte zub a aplikujte adhezivum, např. Single Bond
Universal od 3M ESPE.

3

Do připravené kavity dávkujte až 4 mm zatékavého kompozitu
FiltekTM Bulk Fill a zpolymerujte.

Aplikujte 2 mm (minimum) finální vrstvu estetického
kompozitu, např. kompozitu FiltekTM Ultimate, a vytvrďte.

Klinické fotografie s laskavým svolením Dr. Reich, Seefeld, Německo

INDIKACE •

Báze pod přímé výplně třídy I a třídy II

• Podložka pod výplňové materiály • Pečetění jamek a fisur

Informace pro objednání:
Doplňková balení
ODSTÍNY
A1
A2
A3
Universal

TUBY

KOMPULE

4862A1
4862A2
4862A3
4862U

4861A1
4861A2
4861A3
4861U

Doplňková balení TUBY obsahují 2 tuby à 2g, 20 aplikačních koncovek, obrázkový postup a návod k použití.
Doplňková balení KOMPULE obsahují 15 kompulí à 0,2 g, obrázkový postup a návod k použití.

Obj. č.

Informace o produktu

3740T

Filtek™ Bulk Fill Aplikační koncovky
20 oranžových aplikačních koncovek

TIP!

3M ESPE doporučuje použití
v kombinaci s adhezivem:

Filtek™ Bulk Fill Flowable
Doplňkové balení - kompule

Filtek™ Bulk Fill Flowable
Doplňkové balení – tuby

Single Bond Universal
Skutečně univerzální adhezivum pro self-etch,
selective-etch i total-etch techniku

Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:
Kristýna Kopelentová, obchodní zástupkyně pro Čechy
Tel.: 725 845 704, E-mail: KKopelentova@mmm.com

MVDr. Michael Stiksa, obchodní zástupce pro Moravu
Tel.: 725 500 423, E-mail: MStiksa@mmm.com

Podrobné informace o výrobcích 3M ESPE najdete na

www.3MESPE.cz
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