Filtek

™

One
Bulk Fill Restorative

Snabbt
och enkelt,
nu också
estetiskt

Du väljer en bulk fill för enkelhet.
Nu blir den snygg också.
3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restorative

Äntligen en bulk
fill med estetik.
Att göra posteriora fyllningar kan vara
utmanande - det är därför som bulk fill
kompositer blivit så populära.
Fram till nu så har de snabba lättapplicerade
bulk fill materialen saknat den estetik som
patienten vill ha. 3M, som en global ledare
inom innovation av estetisk fyllningsteknologi,
har nu funnit en lösning på detta som du
kommer att älska.

3M Filtek One
Bulk Fill Restorative.
™

™

Utvecklad för posteriora fyllningar. De unika
optiska egenskaperna och den förbättrade
opaciteten ger dig möjligheten att enkelt
applicera i ett lager - upp till 5 mm -utan att
kompromissa med det estetiska resultatet.
Nu har du och din patient något att glädjas åt.

• S
 nabb och enkel applicering i
ett steg
• F
 örhöjd opacitet ger bättre
estetik
• Stressavlastning möjliggör
upp till 5 mm härdningsdjup
• Goda hanteringsegenskaper
och lätt att forma
• I nga behov av applicering i
flera lager
• 3
 M´s äkta nanofillerteknologi
ger styrka och mycket goda
poleringsegenskaper till
högglans
• Hög röntgenkontrast
• U
 nik spets på kapseln gör det
lättare att komma åt i djupa
kaviteter
• Finns i 5 färger

Upp till 5 mm

3M:s forskning har tagit fram ett bulk fill material
med förbättrad estetik.
Teknologin bakom 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative
NYTT!

Smart Contrast Ratio teknologi

Förhöjd opacitet utan bekostnad på härdningsdjupet
Vidareutveckling av 3M´s nanoteknologi ger oss möjlighet att påverka opacitet
och härdningsdjup på ett smart sätt. Med vår Smart Contrast Ratio teknologi, så
har vi kunnat öka opaciteten utan att reducera härdningsdjupet.

Visste du?
Contrast Ratio är
uppskattningen av materialets
translucens eller opacitet

I härdat tillstånd, har 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative en högre opacitet än
3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior, vilket resulterar i förbättrad estetik.

Contrast Ratio

43*

3M™ Filtek™ Bulk Fill
Posterior Restorative

Contrast Ratio för de flesta
universalkompositer, ligger inom
spannet 47-61

51*

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restorative
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Opak
Contrast Ratio är ett medeltal av alla färger

Innovativa monomerer minskar stress

3M´s äkta nanoteknologi

• Innovativ resinkomponent-addition-fragmentation
monomer (AFM)
• A
 FM monomeren minskar polymerisationsstressen
genom att dela sig.
• A
 FM fragmentet återpolymeriseras sen vid lägre
stress

AFM

Är stark och ger en polering till högglans

5K x förstoring av nanokluster
50K x förstoring av
nanokluster

Snabbt och enkelt från start till mål
3M™ Scotchbond™
Universal Adhesive

ne

Allsidig. Hög bindningsstyrka. En enkel och snabb
teknik med 35 sekunders applicering. Ingen
postoperativ känslighet.

1-steg,1 lager adhesive

3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restorative

ne

Enkelt att applicera i ett lager-bulk fill-upp till
5 mm:s djup. Starkt , beständigt och avsaknad av
stress i kaviteten. Optimal opacitet
för bättre estetik.

1 lager upp till 5mm

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED härdningslampa

ne

Förutsägbar, tillförlitlig härdning. Ljusledaren
är vridbar 360 grader, vilket gör det lätt
att komma åt i posteriora områden
och gör det bekvämare
för patienten.

1 lätthanterlig ljushärdningslampa

3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System

ne

Polerhjulen kommer lätt åt på oregelbundna, konvexa och konkava tandytor,
det rosa hjulet innehåller diamantpartiklar och uppnår samma högglans som
med diamantpasta. Snabbt och enkelt
att använda.

1 unikt diamanthjul för polering

Beställningsinformation
3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative
Refill

Artikelnummer

Artikelnummer

Färg

Sprutor

Kapslar

A1
A2
A3
B1
C2

4866A1
4866A2
4866A3
4866B1
4866C2

4867A1
4867A2
4867A3
4867B1
4867C2

Refill,sprutor innehåller: 1st -a´4g sprutor; Pictorial guide, IFU bruksanvisning
Refill,kapslar innehåller 20st -a´0,2 g; Pictorial guide, IFU bruksanvisning

http://www.3m.se/FiltekOne
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