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Tapasz egy Fehér Delfinnek
gük lenne egy ragtapaszra, amely
megvédi a sebét. Cheryl és csapata éjt nappallá téve dolgoztak,
hogy egy olyan ragasztót fejles�szenek ki, amely ellenáll a víznek,
de elég gyengéd ahhoz, hogy az állat bőrét ne sértse meg. A kemény
munka sikerrel zárult, és a fehér
delfin teljesen felépült sérüléséből.
A siker után a csapat tovább dolgozott a különleges ragasztó fejlesztésén és sikeresen kifejlesztették a
legelső vízálló ragtapaszt emberek
számára is. Cheryl Moore munkájának köszönhetően született meg
a 3M egyik legtöbbet használt
márkája a Tegaderm™, egy különleges orvosi kötszer sorozat, amely
segít a fertőzések elleni védelemben és a sebek ápolásában.
Mindez egy elsőre furcsa kérés
alapján kezdődött egy segítségre szoruló delfinről, amelyet nem
hagyott figyelmen kívül a 3M, és
köszönhetően egy lelkes asszony
munkájának mára egy olyan termékké fejlődött, amely nap mint
nap emberek ezreinek életét teszi
könnyebbé.

A 3M szótárában az innováció szó
játssza az egyik legfontosabb szerepet. Olyan anyagokat és termékeket fejlesztünk, amelyek kön�nyebbé teszik a mindennapi életet.
Egyik legfőbb célunk, hogy minél
több felhasználási módot találjunk
technológiáinknak, így több és
több ember életének lehetnek részei. Számos termékünket használják a legkülönbözőbb módokon, de
talán a legérdekesebb az, amelyik
egy delfinnek szánt ragtapaszként
indult útjára.

A 70-es évek végén Cheryl Moore
kutatóként dolgozott a 3M minnesotai központjában, fő fókuszterülete a különböző ragasztó anyagok
használata volt az orvostudomány
területén. Egy napon a vállalat telefonhívást kapott a Minnesota
Állatkerttől, miszerint az egyik beluga sérülést szenvedett és szüksé-
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1. Filtek Ultimate
Utántöltő

Vásároljon Filtek Ultimate utántöltőt (1x4g)
25% kedvezménnyel!
•

 iváló fizikai tulajdonságok: hosszan tartó
K
polírozás, zománchoz hasonló kopás
• Szín – és árnyalatkódok a tökéletes
esztétikáért
• 	Kitűnő kezelhetőség

Kedvezményes ár:

18 149 Ft

–25%

2. Sof-Lex™ Diamond
Készlet

Vásároljon Sof-Lex™ Diamond Polírozó Rendszert
(5 db Spirális finírozókorong (bézs) 5 db Spirális
polírozókorong (rózsaszín) 1RA Mandrel)
10 % kedvezménnyel!
A Sof-Lex™ Diamond polírozó család egy egyszerűen
alkalmazható rendszer, mely magas fényű 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

Kedvezményes ár:

12 439 Ft

–10%

A gyönyörű mosolyt
muszáj azonnal
megosztani...
Vannak dolgok az életben, amiket megéri
megosztani, és most az Ő mosolya is ezek
közé tartozik.
Készítsen töméseket a csodálatosan erős
Filtek™ Ultimate univerzális nanokompozit
tömőanyaggal, és polírozza a Sof-Lex™
Diamond polírozó rendszerrel! A Sof-Lex™
Diamond használatával a gyémánt polírozó
pasztákra jellemző csillogás érhető el,
a gumipolírozó rendszerekre jellemző
kényelem mellett.
...és ezek után ne csodálkozzon, ha kiváló
munkájának híre szárnyra kel.
www.3MESPE.hu

A 3M, ESPE, Filtek és a Sof-Lex a 3M vagy a 3M Deutschland GmbH bejegyzett védjegyei.
© 3M 2016. Minden jog fenntartva.

Filtek™ Ultimate univerzális
tömőanyag, Sof-Lex™ Diamond
polírozó rendszerrel polírozva.
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3. F
 iltek Bulk Fill Posterior
Kapszulás utántöltő

Vásároljon Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyag
kapszulás (1x20x0,2 g) utántöltőt
20% kedvezménnyel!
• 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

Kedvezményes ár:

–20%

20 410 Ft

4. F
 iltek Bulk Fill Posterior
Fecskendős utántöltő

Vásároljon Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyag
fecskendős (1x4g) utántöltőt 20% kedvezménnyel!

Kedvezményes ár:

20 410 Ft

–20%
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5. Single Bond
Universal
Utántöltő

Vásároljon 2 Single Bond Universal utántöltőt
(2x5 ml) és ajándékba Filtek Z550 utántöltőt
(4g fecskendős tömőanyag) kap!
Nagy kötéserő minden indirekt restaurációs
felszínhez (cirkónium, alumínium-oxid, üvegkerámiák és fémek) külön primer használata
nélkül.

Csomag ára:

Ajándék:
Filtek Z550 utántöltő

62 758 Ft
Ajándék értéke:

14 275 Ft

6. Ketac-Molar
Aplicap
Tömőanyag

Vásároljon Ketac-Molar Aplicap kapszulás
tömőanyagot (50db) 20% kedvezménnyel!
(56410, 56420, 56430)

Kedvezményes ár:

43 574 Ft
–20%

Imprint™

4

Az Imprint™ 4 A-szilikon típusú
lenyomatanyag tökéletes
kontrollt biztosít a pontosabb
lenyomatvételhez. A továbbfejlesztett A-szilikonunk extrém
rövid intra orális kötési idővel
rendelkezik. A folyamat lényege az aktív önmelegítő mechanizmus, ami egy különleges kémiai reakció a 3M fejlesztőitől.
Az önmelegítő mechanizmus
eredményeképpen az anyag

Akciós Ajánlatok
rövid idő alatt testhőmérsékletűre melegszik a feldolgozási
idő után, ami a kötési folyamat
jelentős gyorsulásával jár.
A termék elérhető szuper
gyors (Super Quick) – 75 másodperc kötési idő, és normál
(Regular) – 2 perc kötési idő
kivitelben is.
Önnek és pácienseinek az
Imprint 4 lenyomatanyag az
alábbi előnyöket biztosítja:
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•	Rövidebb intra orális kötési
idő – tényleges idő megtakarítás
•	Elegendő feldolgozási idő
a stresszmentes lenyomatvételhez
•	Kitűnő hidrofilitás a tökéletes terülés és részletvisszaadás érdekében

7. Imprint 4 Penta Heavy /
Super Quick Heavy /
Putty utántöltő

Vásároljon Imprint 4 utántöltőt (1x2x300ml bázispaszta,
1x2x60 ml katalizátor) 20% kedvezménnyel!

8. Imprint 4 Light /
Super Quick Light /
Super Quick Regular /
Super Quick Ultra - Light
Vásároljon Imprint 4 korrekciós anyagokat (1x4x50ml,
5 keverőcsőr, 5 intraorális fecskendő) 20% kedvezménnyel!

–20%
Kedvezményes ár:

64 644 Ft

–20%
Kedvezményes ár:

32 158 Ft

Gyakorlati praktikák a mindennapokra
Munkánk
során
gyakran
találkozunk rossz szájhigiéniével,
mély szuvasodással, vagy letört
fogakkal. E cikkben azt szeretném
illusztrálni, hogy hogyan lehet egy
letört klinikai koronát egyszerűen,
a fiókban található, mindennap
használt anyagainkkal könnyedén
helyreállítani.

1.
Éva páciensem panaszmentesen,
de jobb alsó letört koronájával
érkezett
rendelőmbe.
A
gyökérkezelés elvégzése után
a gyökércsatornák bemenete
kompozit tömőanyaggal lett
lefedve a megfelelő zárás
érdekében.

2.
Adhezív technika alkalmazásakor
nagyon fontos a terület izolálása,
azaz a nedvesség kizárása
kofferdammal. Ez esetben kicsit
nagyobb
lyuk
készítésével
és 3 kapocs felhelyezésével
biztosítható és szárazon tartható
volt munkám során az egész
munkaterület.

a gyökércsatorna az aljától az
orifíciumig.

3.

A guttapercha eltávolítása
után a distális csatorna óvatos
megmunkálása következett a
- legtöbb pericervikális dentin
megőrzése érdekében - legkisebb
készrefúró egyszeri használatával.

4.
A 3M Relyx U200 önsavazó
duálcementjét
használva
könnyen, valamint megfelelő
rugalmassággal, és ugyanakkor
kellő
végső
szilárdsággal
ragaszthatunk
üvegszálas
csapokat. Az automix fecskendő
mindig a megfelelő keverési
arányt és ugyan olyan fizikai
tulajdonságokat kölcsönöz a
felhasznált anyagnak.

5.
A keverőcsőr végére illeszthető
kanül mérete a felhasználandó csap
méretéhez illeszkedik. Segítségével
buborékmentesen tölthető fel

6.
E kép a csap behelyezésekor
készült. A disztális csatorna
tengelye, így a behelyezett csap
dőlése és a megmaradt meziális
fal tovább növeli felépítmény
készítésekor kívánatos retenciós
felületet.

7.
2 perc várakozás után fontos, hogy
az elvárt fizikai tulajdonságok
elérése érdekében a csapon
keresztül hosszú ideig világítsuk a
területet: 3x60 másodperc.

8.
A következő lépés - az adhézió
biztosítása érdekében - a felszínek
Single Bond Universallal történő
kezelése.

9.
A mesiális csatornák lezárása után a
teljes dentin felszín lezárása történt
meg. Fontos, hogy opak színű
kompozittal zárjuk a bemeneteket,
hogy ha esetleg gyökértömés
revízióra kerülne sor, akkor hamar
és könnyedén megtaláljuk majd a
most lefedett területet.

10.
A csonk felépítése Filtek Ultimate
universal tömőanyaggal történt, A3
dentin színnel.

11.
Ne feledjük, hogy nem érdemes
a csonkot túlépíteni, mert így
feleslegesen fogunk többet
csiszolni a váll kialakításakor.
Érdemes a vállnak megfelelő
szélességet
a
felépítéskor
meghagyni, hogy ezt a részt a
polimerizáció után már csak
süllyeszteni kelljen.

érdemes azonnal egy új lenyomatot
vennünk.

12.
Ajánlott a 2mm-es ferrule
kialakítása, azaz a csonkfelépítő
anyagtól apikálisan megfelelő
szélességű ép foganyag csonkkal
együtt történő preparálása.
Esztétikai akadályokba nem
ütközve a vállak jelen esetben
szupra-,
vagy
maximum
paragingiválisan elhelyezettek. Ne
feledjük, hogy a végleges korona
megfelelő occluziós falvastagsága
érdekében érdemes a csonk
magasságát centrális occluzióban
leellenőrizni!

13.
A buborékmentes precíziós
lenyomatvétel Express Penta H
alap-, és híg lenyomatanyagokkal
történt, Pentamix keverőgép és
lenyomatpisztoly használatával.
A szájból eltávolított lenyomatot
mindig
javasolt
nagyítóval
megvizsgálni.
Amennyiben
torzulást, vagy szakadást látunk,

14.
A végleges fémkerámia korona
beragasztása KetacCem Plus
műgyantával módosított üveg
ionomer cementtel történt. Jól
látható és ellenőrizhető a széli
záródás vonala, valamint az ép
marginális gingiva. A páciens
könnyen el tudja érni és meg tudja
tisztítani a gyökerek közti részt is.

15.
A bal oldali kép a kezdeti állapotot,
a jobb oldali felvétel pedig a kész
fogpótlást mutatja.

Dr. Gombos Ádám

Imprint™ 4
A szilikon lenyomatanyag

Hosszú feldolgozási
idő Önnek, rövid
kötési idő betegeinek

Az elegendő feldolgozási idő stressz nélküli munkafolyamatot,
a gyorsabb intraorális kötési idő valódi időmegtakarítást
jelent. Klinikailag bizonyított szakítószilárdságú és szuper
hidrofilitású, így a részleteket pontosan lemintázhatja, még
nedves környezetben is. Az élénk anyagszíneknek köszönhetően
könnyebb ellenőrizhetőséget biztosít, és nem utolsó sorban,
a páciensek számára kellemes mentaízben készül.

Akciós Ajánlatok

9. Express XT Penta H /
Quick / Putty
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–25%

Vásároljon Express XT Penta H / Quick / Putty single
pack utántöltőt 25% kedvezménnyel!

Kedvezményes ár:

19 350 Ft

10. Express XT
Vásároljon Express XT Light Body/Quick/Regular Body/Quick
utántöltőt (1x2x50ml bázis paszta, 10 keverőcsőr)
25% kedvezménnyel!

Kedvezményes ár:

14 951 Ft

–25%

Akciós Ajánlatok
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11. Soft Monophase
Utántöltő

Vásároljon Soft Monophase Utántöltőt
(1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor)
10 % kedvezménnyel!

–10%

Kedvezményes ár:

32 708 Ft

•	
Maximális precizitás, ami a világosabb szín
miatt jobban ellenőrizhető
• Jelentősen fokozott páciens kényelem:
egyszerűbb eltávolíthatóság és mentolos íz
• Egyfázisú technika

12. 3M ESPE
Retrakciós Paszta

Vásároljon 3M ESPE Retrakciós Pasztát
(25 db) 10 % kedvezménnyel!

–10%

Kedvezményes ár:

30 269 Ft

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

13. Lenyomatkanál
Utántöltő

Vásároljon Lenyomatkanál Utántöltőt (10db)
10 % kedvezménnyel!

–10%

Kedvezményes ár:

7 753 Ft

•	
Ergonomikusan kialakított egyszer
használatos lenyomatkanál integrált
vékony szövethálóval
• Adhezív nélkül is kiváló tartást biztosító a
lenyomatanyag számára
• Elérhető 3 különböző méretben alsó és
felső változatban

Akciós Ajánlatok
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14. RelyX U200 Clicker™
Vásároljon RelyX U200 Clicker™ önkondícionáló
ragasztócementet (1x11g)
10% kedvezménnyel!

Egyszerűség, kényelem és megbízhatósága
3M RelyX U200 a legjobb választás az
indikációk széles spektrumához. Az önsavazó,
kettős kötésű kémia, magas kötéserőt, az
elszíneződésekkel szembeni kitűnő ellenállást
és hosszú távú stabilitást biztosít, valamint:
•
•
•
•

 incs szükség külön savazásra,
N
primerezésre, bondozásra
Erős
Gyakorlatilag nincs posztoperatív
érzékenység
Nedvesség tűrő

–10%

Kedvezményes ár:

48 771 Ft

15. RelyX U200 Automix
Vásároljon RelyX U200 Automix ragasztócementet
(8,5 g, 10 keverőcsőr, 5 keverő(széles) & Endo csőr)
10% kedvezménnyel!

Kedvezményes ár:

34 700 Ft

–10%

Akciós Ajánlatok
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16. P rotemp 4
Utántöltő

–15%

Vásároljon Protemp 4 Utántöltőt (50ml/67g,
16db Garant csőr) 15% kedvezménnyel!
• Polírozás nélkül magas fényű felület
• Hosszú távú színstabilitás
• Kimagasló törési ellenállás
• Kiváló kopásállóság
• 	Pontos széli záródása miatt egyszerűbb a
végleges beragasztás

Kedvezményes ár:

35 459 Ft
17. Clinpro White
Varnish
Vásároljon Clinpro White Varnish
érzékenység csökkentő lakkot (50x0,5ml)
15% kedvezménnyel!
A Clinpro White Varnish TCP tartalmú,
fogszínű lakk a túlérzékeny fogak kezelésére
használható a zománc és dentin felszíneken
egyaránt. Újdonság, hogy nem fényre, hanem
nedvességre köt. A felvitt lakkréteg 1-2 nap után
lekopik, de a dentin tubulusokat kb. fél – egy
évre zárja.

Kedvezményes ár:

43 021 Ft

–15%

1

Tágítsd ki!

3M™ ESPE™
Retrakciós paszta

Mert a tökéletesen
2
illeszkedő lenyomat
sosem lehet meglepetés.

Keverd
meg!

PentamixTM Lite
Lenyomatanyagkeverőgép

Ha lenyomatvételre kerül a sor, nem szükséges a pontosság és az egyszerű
használhatóság között választania. A 3M lenyomatvételi portfoliója
mindkettőt biztosítja önnek. Csupa egyszerűen használható termékből áll,
ami lehetővé teszi a kontrollt a lenyomatvétel minden pillanatában.
A rendelkezésre álló A szilikonok és poliéter lenyomatanyagok hozzásegítik
önt, hogy a mindennapi rutin munkája, és a nehéz esetek ellátása során
egyaránt eredményesebb legyen. Egy egyszerűbb út, a még jobb
lenyomatokhoz.
www.3mespe.hu
3M Dental Solutions

3

Vegyél róla
lenyomatot!

ImpregumTM Poliéter
Lenyomatanyag

Pentamix Lite
Pentamix 3
Akciók

Pentamix Lite
Vásároljon, 3M gépi lenyomatanyagokat és
kiegészítőket, legalább bruttó 399 000 Ft
értékben és a Pentamix Lite lenyomatanyagkeverőgépet ajándékba adjuk!

Kedvezményes ár:

399 000 Ft
Pentamix 3
Vásároljon, 3M gépi lenyomatanyagokat és
kiegészítőket, legalább bruttó 599 000 Ft
értékben és a Pentamix 3 lenyomatanyagkeverőgépet ajándékba adjuk!

Kedvezményes ár:

599 000 Ft
Az akcióban szereplő termékek
Express XT Penta P utty, Express XT Penta H/Quick, Express XT Light/Regular Body/ Quick, Express XT Intraorális fecskendő,
Pentamix Keverőcsőr, Impregum Penta Soft, Soft Monophase, Elastomer fecskendő, Imprint 4 Penta Heavy/Putty/Super Quick
Heavy, Imprint 4 Light / Regular Body/Super Quick/Super Quick Ultra-Light, 3M Retrakciós paszta, 3M Lenyomatkanalak

Az ajándék gépet a 3M szakmai képviselője személyesen juttatja el Önhöz egy előre megbeszélt
időpontban, hogy igény esetén azonnal beavathassa a gépi keverés világába!
Bővebb információért, forduljon hozzánk bizalommal!
Appel Zsuzsanna
+36-20-571-16-30
A fenti
Az
árakról
árakkereskedőjénél
ajánlott bruttó érdeklődhet.
fogorvosi árak.
A kiadványban található képek illusztrációk.
Fogászati üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.

Telefon (+36-1) 270-7777
E-mail innovation.hu@mmm.com
Web
www.3mespe.hu

3M Dental Solutions
© 3M 2017. Minden jog fenntarva.
A változtatás jogát fenntartjuk.

