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3M Oral Care Solutions Division

Akciós Ajánlatok  
2016
Érvényes: 2016. július 18. – 2016. október 28.



Akciós Ajánlatok |  02

Az ötödik utántöltőt 
ajándékba adjuk

A negyedik utántöltőt 
ajándékba adjuk

1.  Filtek Ultimate  
Utántöltő

4 Filtek Ultimate utántöltő vásárlása esetén  
az ötödiket ajándékba adjuk!  
(4x4g + ajándék 1x4g)

•  Kiváló fizikai tulajdonságok: hosszan tartó  
polírozás, zománchoz hasonló kopás

•  Szín – és árnyalatkódok a tökéletes esztétikáért
•  Kitűnő kezelhetőség

2.  Filtek Ultimate 
Flowable 
Utántöltő 

3 Filtek Ultimate Flowable utántöltő vásárlása esetén  
a negyediket ajándékba adjuk! (3 × 2 × 2g + ajándék 
2 × 2g)

•  Hosszantartóbb magas fényre polírozott felszínek
•  A fogorvosok által kedvelt „igény szerinti”  

megfolyási képesség
•  Jobb in vitro kopásállóság a többi folyékony 

kompozithoz képes

Ajándék: Filtek Bulk Fill Flowable 
fecskendős utántöltő

4.  Filtek Bulk Fill Posterior  
Fecskendő

Vásároljon 3 Filtek Bulk Fill Posterior 
fecskendős utántöltőt és ajándékba kap 
egy Filtek Bulk Fill Flowable fecskendős 
utántöltőt! (3 × 4 g + ajándék 1 × 2 × 2 g)
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Ajándék: Filtek Bulk Fill Flowable 
fecskendős utántöltő

3.  Filtek Bulk Fill Posterior  
Kapszula

Vásároljon 3 Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyag kapszulás 
utántöltőt és ajándékba kap egy Filtek Bulk Fill Flowable  
fecskendős utántöltőt! (3 × 20 × 0,2g + ajándék 1 × 2 × 2g)

•  Gyors és egyszerű munkafolyamat
•  Stressz-csökkentés, hogy akár 5 mm  

mélységig lehessen polimerizálni
•  Jobb in vitro kopási ellenállás a piacvezető  

bulk fill anyagokhoz képest
•  VALÓDI nanofiller technológia és két innovatív metakrilát  

monomer teszi lehetővé az alacsonyabb polimerizációs  
stresszt a kopási ellenállás csökkenése nélkül
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Az ötödik utántöltőt 
ajándékba adjuk

5.  Filtek Z550  
Utántöltő

4 Filtek Z550 utántöltő vásárlása estén az 
ötödiket ajándékba adjuk! ( 4x4g+ ajándék 4g)  

•  Kiváló kezelhetőség
•  Kiváló kopásállóság
•  Könnyen polírozható
•  12 leggyakrabban használt színárnyalatban

6.  Single Bond Universal  
Utántöltő 

Nagy kötéserő minden indirekt restaurációs 
felszínhez (cirkónium, alumínium-oxid, üveg-
kerámiák és fémek) külön primer használata 
nélkül –15%

Filtek™ Bulk Fill Posterior
Tömőanyag

Egyszerű 
mint az 1 x 1

A bulk fill tipusú kompozitokat arra tervezték, hogy a nagy kiterjedésű 
töméseket egyszerűbben és gyorsabban el lehessen készíteni.
Ez az előny azonban semmivé válik, ha bonyolult rétegzési technikákat 
kell követni, vagy drága adagolót kell használni.
A Filtek Bulk Fill Posterior tömőanyagot a hatékonyság növelésére fejlesztettük 
ki, hiszen egy lépésben egészen 5 mm-es rétegvastagságig alkalmazható, mely 
jelentősen lerövidíti a kezelési időt – egyszerű, mint az „egyszer egy”.
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Ajándék: Sof-Lex™  
korong

7.  Sof-Lex™  
Csomag

Vásároljon 1 csomag Sof-Lex™ Diamond  
Polírozó Rendszert és 2 csomag Sof-Lex™ korongot  
és ajándékba 1 csomag Sof-Lex™ korongot kap!

Az új Sof-Lex™ Diamond polírozó család egy egyszerűen 
alkalmazható rendszer, mely magasfényű felszíneket biztosít  
a restaurált fogaknak.

•  a bézs Sof-Lex előpolírozó spirál eltávolítja a karcolásokat 
és előkészíti a felszínt a magas fényű polírozásra

•  a rózsaszín Sof-Lex Diamond polírozó spirálban 
gyémántdarabkák vannak, melyekkel sima,  
magas fényű polírozás érhető el

•  egyedi rugalmas alak, mely minden fogszínhez alkalmazkodik
•  többszöri felhasználásra, sterilizálható és újrahasználható

8.  3M ESPE 
Retrakciós 
Paszta 

Alkalmas a marginális gingiva ideiglenes 
tágítására. Tiszta, száraz sulcust 
biztosít, hosszantartó vérzéscsillapító 
hatással. Időtakarékos: kétszer gyorsabb 
sulcustágítás a fonalakkal szemben.

–20%

Polírozzon gyémánttal  
Felejtse el a pasztát
Imádnivalóan egyszerűen készíthet gyönyörű mosolyt

Az előpolírozó spirálunkkal kialakíthatja a 
tömés felszínének teljes simaságát, míg a 
gyémántszemcsékkel impregnált spirál a pasztával 
történő utópolírozásnak megfelelő ragyogást 
biztosít. A rendszer a gumipolírozók hatékonyságát 
biztosítja, amivel azonban valamennyi fogfelszín 
tökéletesen elérhető.

Próbálja ki! www.3MESPE.hu

Sof-Lex™ Diamond polírozó rendszer



Ajándék: Penta  
Elastomer Fecskendő

9.  Impregum Penta Soft 
Utántöltő

3 Impregum Penta Soft utántöltő vásárlása 
esetén Penta Elastomer Fecskendőt kap 
ajándékba!

•  Pontos lenyomatvétel már elsőre, akár nyitott, 
akár zárt kanalas lenyomatvételi technikáról, 
vagy csonk lenyomatról van szó 

•  Az implantátum szilárdan rögzül a 
lenyomatanyagban

•  A hidrofil tulajdonságának köszönhetően 
nedves környezetben is pontos és 
buborékmentes lenyomat

Akciós Ajánlatok |  08

10.  Soft Monophase   
Utántöltő 

Vásároljon 3 Soft Monophase utántöltőt és egy 
Penta Elastomer Fecskendőt kap ajándékba!  

•  Maximális precizitás, ami a világosabb szín 
miatt jobban ellenőrizhető

•  Jelentősen fokozott páciens kényelem:  
egyszerűbb eltávolíthatóság és mentolos íz

•  Egyfázisú technika

Ajándék: Penta  
Elastomer Fecskendő

Imprint 4  
Penta Super Quick Heavy / Light   
Próbakészlet
 A készlet tartalma:
•  1x300 ml bázispaszta, 
• 1x60 ml katalizátor   
•  1 x 50ml Imprint 4 Super  

Quick Light 
• 10 Penta keverőcsőr   
• 5 Garant keverőcsőr
• 5 Intra-orális csőr

Imprint 4  
Penta Putty (Super Quick Ultra-Light)  
Próbakészlet
 A készlet tartalma:
•  1x300 ml bázispaszta, 
• 1x60 ml katalizátor   
•  1 x 50ml Imprint 4  

Super Quick Ultra-Light 
• 10 Penta keverőcsőr   
• 5 Garant keverőcsőr
• 5 Intra-orális csőr

Imprint 4  
Penta Heavy (Light)  
Próbakészlet
 A készlet tartalma:
•  1x300 ml bázispaszta, 
• 1x60 ml katalizátor   
•  1 x 50ml Imprint 4 Light 
• 10 Penta keverőcsőr
• 5 Garant keverőcsőr
• 5 Intra-orális csőr

Az Imprint™ 4 A-szilikon típu- 
sú lenyomatanyag tökéletes 
kontrollt biztosít a pontosabb 
lenyomatvételhez. A továbbfej-
lesztett A-szilikonunk extrém 
rövid intra orális kötési idővel 
rendelkezik. A folyamat lénye-
ge az aktív önmelegítő mecha-
nizmus, ami egy különleges ké-
miai reakció a 3M fejlesztőitől. 
Az önmelegítő mechanizmus 

eredményeképpen az anyag 
rövid idő alatt testhőmérsék-
letűre melegszik a feldolgozási 
idő után, ami a kötési folyamat 
jelentős gyorsulásával jár. 

A termék elérhető szuper 
gyors (Super Quick) – 75 má-
sodperc kötési idő, és normál 
(Regular) – 2 perc kötési idő 
kivitelben is. Önnek és páci-
enseinek az Imprint 4 lenyo-

matanyag az alábbi előnyöket 
biztosítja:
•  Rövidebb intra orális kötési 

idő – tényleges idő megta-
karítás

•  Elegendő feldolgozási idő 
a stresszmentes lenyomat-
vételhez

•  Kitűnő hidrofilitás a tökéle-
tes terülés és részletvissza-
adás érdekében

–20%

–20%

–20%
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Idén az előadások mindegyike 
angol nyelven folyt. Akinek az 
angol problémát jelentett szink-
rontolmácsolással élvezhette a 
programot, ami a magyar mel-
lett cseh és szlovák nyelven is 
rendelkezésre állt, a rendez-
vényt ugyanis a cég az egy éve 
közös régióvá összevont három 
visegrádi ország fogorvosainak 
közösen szervezte. A fókuszban 
a legmodernebb evidence-based fogászati meg-
oldások álltak. Kauker Gergő, a cég hazai mar-
keting-koordinátorának rövid megnyitója után 
Barbara Cerny, Global Scientific Affairs Manager 
köszöntötte a népes hallgatóságot, majd a pármai 
dr. Guiseppe Marchetti előadását hallgathattuk 
meg, Style Italiano indirects workflow, modern 
approach in using the precision impression ma-
terials címmel. A Style Italiano Group tagjaként 
hangsúlyozta, a csoport elkötelezettje annak az 
elvnek, hogy olyan szakmai tudást közvetítsen a 
fogorvosok felé, amely mindenki számára hozzá-
férhető, és rutinszerűen alkalmazható a minden-
napi gyakorlat során. A kerámia héjak indikáció-
inak taglalása után kitért azok anyagának helyes 
megválasztására, majd saját eseteken keresztül 
mutatta be az elkészítés klinikai lépéseit: az artiku-
látorban elkészített felviaszolás (wax-up) alapján 
transzparens szilikon kulcs készítése, ami segíti 
a mock-up elkészítését. A mock up befunkcioná-
lását követő preparálás garantálja, hogy a lehető 
legkevesebb fog keményszövet elvétele mellett 
lehessen elérni a tökéletes esztétikai eredményt. 
Precíziós lenyomatvételhez a poliéterrel történő 
egyidejű, kétfázisú módszert ajánlotta. Különösen 
fontos a minimálinvazivitás a rágóerőnek sokkal 
inkább kitett poszterior régió helyreállítása során, 
ahol is 50%-kal több ép foganyag őrizhető meg a 
helyesen kivitelezett adhezív overlayek alkalma-
zásával a hagyományos fémkerámia pótlásokkal 

szemben – ezek klinikai alkal-
mazását szintén saját példákon 
keresztül illusztrálta.

Ezt követően dr. Jász Máté 
beszélt az alsó és felső állcsont 
vertikális és horizontális reláci-
ójának fontoságáról a teljes szá-
jrehabilitációk tervezése és kivi-
telezése során. A nem megfelelő 
állcsontviszony számos negatív 
hatással lehet a komplett rágó-

apparátusra, károsíthatja a rágóizmokat, az állka-
pocsízületet, illetve a fogak rögzítő apparátusát is. 
Öt fő kóroki tényezőt nevezett meg: helytelenül ki-
vitelezett fogpótlások, fogvédők és orthodonciai 
kezelés, régóta fennálló, kezeletlen foghiány(ok) 
következtében létrejövő kényszerharapásos hely-
zetek, illetve az erózió során kialakuló csökkent 
harapási magasság. Felhívta a figyelmet, hogy a 
fenti ötből három esetben közvetlenül a kezelő 
fogorvos tehető felelőssé az elváltozásért, míg az 
utolsó két esetben az primer és szekunder pre-

venciós beavatkozások elmaradása az ok. Az okok 
tárgyalása után részletes útmjutatást kaptunk a 
állcsontviszony beállításának lehetőségeiről: mi-
kor melyik módszer alkalmazható, illetve mikor 
melyik nem. 

A nap utolsó előadójaként dr. Gombos Ádámot 
köszönthettük, aki a gyökérkezelt fogak helyre-
állításának lehetőségeiről beszélt. A korábbi el-
látások során történt preparálás, esetleges má-
sodlagos szuvasodás mellett a legkíméletesebb 
bemeneti nyílás kialakítása  még tovább gyengíti 
a fog szerkezetét, ezért ajánlott már kezelés kez-
deti fázisában elvégezni az okkluzális redukciót, 
vagyis a 2 mm-nél vékonyabb csücskök eliminá-
lását, hogy megvédjük a fogat a későbbi fraktú-
rától. A prognózis szempontjából fontos értékelni 
a restaurálandó fog parodontológiai státuszát, a 
rendelkezésre álló ép dentinmennyiséget és végül 

– de nem utolsó sorban – okkúziós és antagonista 
viszonyait. Kiemelte, hogy az endodonciai keze-
lés után a direkt és indirekt ellátás során a hosszú 
távú siker kulcsa a megfelelő izolálás, ami minden 
esetben kofferdam használatát jelenti. Beszélt a 
koronahosszabbító műtét, valamint az approxi-
mális ládaemelés fontosságáról, indikációjáról, 
kivitelezéséről. Utóbbi a subgingivalis üregszélek 
ínyszint fölé emelését jelenti, ami a lenyomatvételt 
és a betét rögzítését egyaránt megkönnyíti. Az 
azonnali dentin lezárás (immediat dentin sealing) 
pedig a adhezív rögzítés fokozása mellett a pos-
toperatív érzékenységet is jelentősen csökkenti. 
A tartalmas nap végén a résztvevők szervezett kü-
lön buszokkal közösen mentek át a Margit-sziget 
északi kikötőjéhez, hogy az impozáns Nosztalgia 
hajó fedélzetén élvezhessék az egész estés dunai 
sétahajókázást és a borkóstolóval egybekötött 
vacsorát. A programhoz a díszletet a világ egyik 
legszebb fővárosának látványa adta, aki erre az 
alkalomra vihar utáni narancs és bíbor köntösbe 
öltözött naplementével búcsúztatta a pénteket.

A szombati első előadó dr. Ivo Krejci volt, aki a 
Genfi Egyetemen egyetemi tanár, a Kariológiai és 
Endodonciai Klinika vezetője, a Gyermekfogászati 
Klinika valamint a Dentális medicina részleg igaz-
gatója. Arról beszélt, hogy a modern fogászat leg-
fontosabb feladataként a maradó fogak élethosz-
sziglani megtartását tartja. Ez azonban csak igen 
tudatos és szervezett prevenciós tevékenységgel 
valósítható meg, amelynek fő célcsoportjaként a 
fiatal felnőtt korosztályt nevezte meg. Beszélt az 
egyéni dentálhigiénés oktatásról, a minél korábbi 
diagnózis lehetőségeiről, és felhívta a hallgatóság 
figyelmét arra, hogy minden fogpótlás ideiglenes-

nek tekintendő, hiszen jelen életkilátásaink mellett 
életünk során biztosan többször cserére szorulnak. 
Éppen ezért hangsúlyozta, hogy egyfelől fontos, 
hogy a legkonzervatívabb módon igyekezzünk 
elvégezni a pótlásba bevont fogak előkészítését, 
másfelől olyan anyagokkal dolgozzunk, amelyek 
javíthatók. Legelgondolkodtatóbb kijelentése 
minden bizonnyal az volt, mikor kijelentette, hogy 
az üregpreparálás szót törölték a Genfi egyetem 
kurrikulumából.

A sorban a tavalyi szimpóziumról már jól ismert 
spanyol dr. Carlos Fernández Villares és a por-
tugál dr. Paulo Monteiro két felvonásos közös 
előadása következett, The Ultimate Conservative 
Dentistry – From direct to indirect I & II. címmel. A 
dilemma, direkt vagy indirekt? középpontjában 
az a tény áll, hogy a szakirodalom szerint sincs 

szignifikáns különbség e két út között. A két ibériai 
jóbarát rendkívül sok hasznos trükköt és tippet 
megosztva igyekezett vezérfonalat adni a közön-
ség számára, élőben is modellezve egy letört felső 
nagymetsző direkt felépítését. Prezentációjuk 
emellett szerfelett szórakoztató is volt, nem nél-
külözve olykor a stand-up commedy elemeit sem.

A nap hátralevő részében direkt poszterior pót-
lások, fogászati fotográfia és lenyomatvételi tech-
nikák témakörökben tartott hands-on kurzusokon 
vehettek részt, akik az elméleti mellett gyakorlati 
képződésre is vágytak.

Vélhetőleg nagy öröm volt minden futballked-
velő résztvevő számára, hogy a szervezők az au-
tentikus helyszínválasztással mindent megtettek 
azért, hogy mindenki az elstartoló Európa Bajnok-
ságra hangolódhasson.

dr. Radánovics–Nagy Dániel

Art of Modern Dentistry 
címmel tartotta június 10 – 11. 
között nemzetközi fogászati 

szimpóziumát a 3M.  
A kétnapos rendezvény  

a cégtől megszokott magas 
szakmai színvonalon folyt, 

helyszínéül pedig a pompás 
budapesti Groupama Aréna 

szolgált.

Art of Modern Dentistry 2016  
Nemzetközi Fogászati Szimpózium  
BUDAPEST



12.  Imprint 4 
Utántöltők

•  Imprint 4 Penta Heavy  
utántöltő

•  Imprint 4 Penta Super Quick 
Heavy utántöltő

•  Imprint 4 Penta Putty 
utántöltő

 A készlet tartalma:
•  2 x 300 ml bázispaszta
•  2 x 60 ml katalizátor 

13.  Imprint 4 
Korrekciós anyagok 

•  Imprint 4 Light / Super 
Quick Light

•  Imprint 4 Regular / Super 
Quick Regular

•  Imprint 4 Super Quick  
Ultra - Light

 A készlet tartalma:
•  4 x 50 ml
•  5 Garant Keverőcsőr
•  5 Express XT IO

Akciós Ajánlatok | 13

–15%

–15%

11.  Pentamix Lite  
IMPRINT 4 Csomag

 A csomag tartalma:
•  4 db Imprint 4 Penta Heavy/ Super 

Quick Heavy/ Putty utántöltő (2x300 ml 
bázispaszta, 2x60 ml katalizátor)

•  3 db Imprint 4 Light/ Regular / Super Quick 
Ultra-Light/ Super Quick Light/ Super Quick 
Regular (4 x 50ml; 5 keverőcsőr;  
5 Express XT IO)

•  4 csomag (30 darabos) piros Penta 
keverőcsőr

•  1 doboz 3M ESPE Retrakciós Paszta 
utántöltő (25 kapszula)

Ajándék: 1 db Pentamix  
Lite lenyomat-keverőgép

Akciós Ajánlatok |  12
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16.  Express XT 
Penta Putty 

Vásároljon 2 Express XT Penta Putty 
utántöltőt és ajándékba Penta  
keverőcsőrt kap!

15.  Express XT 
Penta H

Vásároljon 2 Express XT Penta 
H utántöltőt és ajándékba Penta 
keverőcsőrt kap!

14.  Express XT 
Penta H Quick

Vásároljon 2 Express XT Penta H 
Quick utántöltőt és ajándékba Penta 
keverőcsőrt kap!

Ajándék: Penta Keverőcsőr

Ajándék: Penta Keverőcsőr

Ajándék: Penta Keverőcsőr 17.  Express XT  
Putty 

3 Express XT Putty Soft/Quick utántöltő 
vásárlása esetén (3x1x250ml bázis paszta, 
3x1x250ml katalizátor) a negyediket  
ajándékba adjuk!

18.  Express XT
3 Express XT Light Body/Quick/Regular Body/
Quick utántöltő vásárlása esetén (3 x 2 x 50ml 
bázis paszta, 10 keverőcsör) a negyediket 
ajándékba adjuk!

A negyedik utántöltőt 
ajándékba adjuk

A negyedik utántöltőt 
ajándékba adjuk
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19.  RelyX U200  
Clicker™

Vásároljon egy RelyX U200 Clicker™ 
önkondícionáló ragasztócementet 
(1x11g) és ajándékba Filtek Z550 
utántöltőt kap! 

20.  Ketac Cem Plus  
Próbakészlet 

Vásároljon két Ketac Cem Plus Próbakészlet 
(2x1x11g) és ajándékba Filtek Z550  
utántöltőt kap! 

Ajándék: Filtek Z550 
utántöltő

Ajándék: Filtek Z550 
utántöltő
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Fém/Fém-alapú
Inlay/Onlay-k  + + + +
Koronák/Hidak + + + + +
Gyökércsapok + + + + +
Maryland hidak + + + -
Üveg-kerámiák (beleértve a Li. diszilikátokat is)
Inlay/Onlay-k + + + -
Részleges koronák /fedések + + + -
Koronák/Hidak + + + + -
Héjak ** + - -
Oxid-kerámiák (pl. Lava™ Zirconia)
Koronák/Hidak + + + +
Gyökércsapok + + + +
Maryland hidak + + + -
Műgyanta Nano kerámiák (pl. Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative)
Inlay/Onlay-k + + - -
Koronák + + - -
Héjak ** + - -
Műgyanta (rezin) kompozitok
Inlay/Onlay-k + + + -
Koronák + + + + -
Gyökércsapok (pl. RelyX™ Fiber 
Post) + + + -
Héjak ** + - -

 *  Vagy jobb eredmény várható ebben az indikációban a terméktől, vagy azonos teljesítmény  
mellett könnyebben használható, mint más termék.

**  Az optimális eredmény érdekében, válassza a RelyX™ Veneer terméket.
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21.  RelyX Fiber Post  
Utántöltő

RelyX Fiber Post, a természetes dentinhez 
hasonló rugalmasságú, mely csökkenti a 
vertikális gyökérfraktúrák kialakulásának 
eshetőségét. 

•  Kiváló törésellenállás
• Megfelelő hosszúság
•  A természetes gyökércsatornákhoz  

méretezett konicitás

–10%

22.  Protemp 4 
Utántöltő 

Vásároljon Protemp 4 Utántöltőt és ajándékba 
RelyX Temp NE Ragasztócementet kap! 

• Polírozás nélkül magas fényű felület
• Hosszú távú színstabilitás
• Kimagasló törési ellenállás
• Kiváló kopásállóság
•  Pontos széli záródása miatt egyszerűbb  

a végleges beragasztás

Ajándék: RelyX Temp 
NE Ragasztócement
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24.  Pentamix Lite  
IMREGUM PENTA SOFT Csomag 

 A csomag tartalma:
•  8 db Impregum Penta Soft 

utántöltő (300ml bázis paszta, 
60ml katalizátor)

•  1 db Penta Elastomer fecskendő 
(71210)

•  4 csomag (30 darabos) piros 
Penta keverőcsőr

•  1 doboz 3M ESPE Retrakciós 
Paszta utántöltő (25 kapszula)

Ajándék: 1 db Pentamix  
Lite lenyomat-keverőgép
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25.  Pentamix Lite  
A-szilikon és poliéter csomag 

 A csomag tartalma:
•  3db Imprint 4 Penta Heavy/ 

Super Quick Heavy/ 
Putty utántöltő (2x300 
ml bázispaszta, 2x60 ml 
katalizátor)

•  2 db Imprint 4 Light/ 
Regular / Super Quick 
Ultra-Light/ Super Quick 
Light/ Super Quick Regular 

(4 x 50ml; 5 keverőcsőr;  
5 Express XT IO)

•  3 db Impregum Penta Soft 
utántöltő (300ml bázis 
paszta, 60ml katalizátor)

•  4 csomag (30 darabos) 
piros Penta keverőcsőr

•  1 doboz 3M ESPE 
Retrakciós Paszta  
utántöltő (25 kapszula)

Ajándék: 1 db Pentamix  
Lite lenyomat-keverőgép

Az árakról kereskedőjénél érdeklődhet. 
A kiadványban található képek illusztrációk.


