
3M™ Filtek™ Bulk Fill 
Flowable med forbedrede 
appliseringsegenskaper 
3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmateriale er nå kommet i en ny og ergonomisk 
sprøyte. Designet for enklere applisering og komfort. Dette gir deg mer kontroll  og 
nøyaktig applisering i dype kaviteter.

Bøybar kanylespiss
For enklere applisering kan 
spissen bøyes uten å knekke.

Slutt å gjette 
Stempelets grønne del viser den 
resterende mengde materiale. 
Når sprøyten er tom vises kun den 
hvite stempeldelen.

Reduserer luftblærer
Reduserer porøsiteter og 
etterslep av materiale ved 
applisering, som gir deg bedre 
kontroll.

God å holde og applisere
Trekantet fingerplate og fingergrep 
gjør det enkelt å plassere sprøyten i 
hånden.



Repair Utfylling av 
undersnitt

Forsegling av 
pits og fissurer

Base
(Klasse  
I- og II)  

Liner
(Klasse  
I og II) 

Minimal invasiv  
tannbehandling  

(MID)

Appliser 3M™ Filtek™ Bulk Fill 
Flow materiale i sjikt maks. 4 mm 
i den preparerte kaviteten og 
lysherd med f.eks. 3M™ Elipar™ 
DeepCure S herdelampe.

Tannen prepareres og adhesiv 
appliseres med f.eks. 3M™ 
Scotchbond™ Universal Adhesiv.

Avslutt med et lag konvensjonell 
kompositt, minimum 2 mm f.eks. 
3M™ Filtek™ Universal 
Fyllingsmateriale.

Fordeler
• Reduserar luftbobler eller etterslep av materiale

• Enkelt å bøye kanylen som gir en bedre tilgang

• Ergonomisk design - god å holde og enkelt å applisere

• Rask og enkel applisering opptil 4 mm sjikt

• God adapsjon, god slitestyrke og redusert stressoppbygging

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable 
Fyllingsmateriale Refiller
Hver refill inneholder 2x2 g sprøyter
20 appliseringsspisser 

Posterior fylling

Indikasjoner 
(Kan appliseres i lag opp til 4 mm)

Reparasjon av 
 indirekte  

restaureringer  
(små defekter)

Se alle indikasjoner i 
bruksanvisningen.

FARGE VARENR.

A1 4862A1

A2 4862A2

A3 4862A3

Universal 4862U

Klasse III Klasse V

VARENR. PRODUKTINFORMATION

3740T 3M™ Filtek™ Bulk Fill  
Flowable Fyllingsmateriale
Appliseringsspisser 20 stk 
grønne

Klinisk foto med tillatelse av  
tannlege Dr. Reich, Seefeld,Tyskland.

Kompositten kan  
varmes opp 
Kan varmes opp til 70 0C i maks. 1 time, 
opp til 25 ganger.

Oppbygging

Bestillingsinformasjon
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