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Det er sant. 
Nå kan bulk fill-
fyllinger også 
være mer 
estetiske.

Opptill 5 mm

•  Rask og enkel plassering i en
enkeltstående prosedyre

•  Økt opasitet – forbedret estetikk

•  Stressavlastning gjør det mulig å
herde sjikt på opptil 5 mm

• Fremragende adapsjon

•  Fremragende 
håndteringsegenskaper og enkel
å forme

•  3Ms ekte nanoteknologi gir
uovertruffen slitestyrke og
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•  Høy røntgenkontrast

•  Unik spiss – enklere tilgang til
dype kaviteter

• Fås i 5 forskjellige farger

Du vil synes de  er enkel å bruke. 
Pasienten vil like det estetiske resultatet.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

Posteriore restaureringer er utfordrende erfor er 
bulk fill-kompositter, som gjør arbeidsprosess  
enklere og raskere, blitt populære.

t bulk fill har vært så enkel og rask å bruke, 
gått på bekostning av estetikken. Som 

ledende innen estetikk og fyllingsteknologi ba vi våre 
eksperter om å finne en løsning, som s

s s

3M™ Filtek™ One 
Bulk Fill Fyllingsmateriale.

s  er utviklet til posteriore fyllinger  
akket være dets unike optiske egenskaper og 

forbedrede opasitet kan den plasseres i 
s s - opptil 5 mm - 

 å gå på kompromiss med estetikken.
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Hvordan 3Ms forskning har gjort det mulig å plassere 
raskt og enkelt i ett sjikt med forbedret estetikk.

      Smart e e av kontrastforhold

Kontrastforhold

5K forstørrelse
av nanokluster

*Kontrastforholdet er et gjennomsnitt av alle farger

3Ms EKTE nanofillerteknologi 

Gir uovertruffen slitestyrke og 

NYHET!

Øk  opasitet uten å kompromisse med e ded de

Videreutviklingen av 3Ms nanoteknologi har gitt en mer intelligent styring 
av opasitet og herdedybde. Med vår unike teknologi for s  av 
kontrastforhold, har vi økt opasiteten uten å gå på kompromiss med herdedybden.

Ferdigherdet har 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale en høyere opasitet 
enn 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Fyllingsmateriale. Det gir en forbedret 
estetikk.

50K forstørrelse
av nanokluster

Vet du dette?
Kontrastforhold (Contrast 

Ratio) er uttrykk for et 
materiales translucens 

eller opasitet.

3M™ Filtek™ Bulk Fill
Posterior Fyllingsmateriale Kontrastforhold for typiske 

universale kompositter

3M™ Filtek™ One 
 Fill Fyllingsmateriale
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Translucent Opa

AFM

nnovative monomerer avlaster stress

• Innovativ resinmonomer - ad ition-fragmentation
monomer (AFM)

• Under herding kan fragmentering motvirke stress

•  Fragmenter kan herdes videre på et lavere stressnivå

Teknologien bak 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale
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Bestillingsinformasjon

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

 Refill Varenr. Varenr.

 Farge Sprøyter Kapsler

 A1 4866A1 4867A1
 A2 4866A2 4867A2

A3 4866A3  4867A3
 B1 4866B1 4867B1
 C2 4866C2 4867C2

Sprøyterefiller inneholder 1 stk. sprøyte a 4 g, teknikkguide og bruksanvisning. 

Kapselrefiller in eholder 20 stk. kapsler a 0,2 g, teknik guide og bru sanvisning.

3M™ Scotchbond™

Universal Bonding
Allsidig. Høy bindestyrke. Ett trinns påføring 
i ett sjikt gjort i løpet av 35 sekunders 
appliseringstid. Nesten ingen postoperativ 
sensitivitet.

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Fyllingsmateriale
Enkel applisering i sjikt på opptil 5 
mm. God slitestyrke og redusert 
polymerisationsstress. Forbedret opasitet 
gir bedre stetik .

3M™ Elipar™ DeepCure-S  
e delampe

Pålitelig, rask og dyp herding. Forbedret 
lysleder som er mer behagelig for pasienten 
og gir bedre adgang til posteriore 
tenner.

3M™ Sof-Lex™ Diamond o  e
Tilpasser seg enkelt til irregulære, 
konvekse og konkave tannoverflater og 
oppnår en glans som ved polering med 
diamantpasta - men med 
bekvemmeligheten et gummipolerer-
system tilbyr. Rask og enkel i bruk.

ne
Unik, fleksibelt spiralhjul til polering

ne
Applisering i ett sjikt 
opptil 5 mm

ne
Ett trinn, ett sjikt bonding

ne
Brukervennlig herdelampe

Raskt og enkelt fra start til slutt




