
Pink Opaquer (PO) A1 odstín

8 odstínů. 1 univerzální opacita. Nemůže to být snadnější.

3M™ Filtek™
Universal
Je čas zjednodušit si život.

Snadný systém výběru odstínu 
Pouze 8 odstínů a jeden extra bílý (XW ‑ Extra White) 
pokrývají klasických 19 VITA odstínů a odstíny pro vybělené 
zuby. Navíc odstíny mají univerzální opacitu, takže splňují 
většinu klinických potřeb.

• Technologie NaturalMatch je zajištěna 
nanoplnivem, inovativními monomery 
snižující smrstění a napětí a pigmenty, 
které umožňují přirozené splynutí jednoho 
odstínu s okolím zubu

• Fluorescentní pigmenty zlepšují vzhled

• 3M technologie nanofilního plniva 
umožňuje zvýšenou radioopacitu

100K zvětšení nanoklastrů. Fotografii poskytl  
J. Perdigao, Univerzita Minnessota.

Nová třída 
univerzálních kompozit
Od okamžiku vytvrzení kompozitu je 
kompozitní výplň namáhána žvýkáním, 
nebo také čištěním zubním kartáčkem. 
Pro zvýšení životnosti výplně jsme poprvé 
u univerzálního kompozitu spojili naše 
osvědčené technologie.

Technologie inovativních monomerů 
snižující napětí a smrštění
Nové monomery 
v našich bulkfillových 
kompozitech, které 
pomáhají chránit výplně 
jsou nyní i ve Filteku 
Universal.  Eliminují tak 
problémy způsobené 
polymeračním 
smrštěním a napětím.

3M patentovaná 
nanotechnologie
Osvědčené a jedinečné 
nanofilní částice spojené  
v nanoklastrech poskytují 
výplním excelentní 
dlouhotrvající lesk,  
a zároveň i vysokou 
pevnost a vynikající 
odolnost proti opotřebení. 

*3M Interní Data
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8 odstínů:

Pink Opaquer a Extra White odstín (XW) vám zajistí 
vynikající estetiku ve specifických situacích.

AUDMA AFM

XW

Efektivita je klíčem k úspěchu, protože 80 % lékařů používá jeden odstín pro většinu jejich případů*.  
A pro tyto případy jsme vytvořili výplňový materiál Filtek™ Universal.

Díky optickým 
vlastnostem a vysoké 
opacitě Pink Opaquer 
poskytuje skvělé zakrytí 
kovu nebo tmavých  
skvrn na dentinu.

Odstín Extra White 
pro pacienty, kteří 
mají vybělené zuby.
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IndikaceHlavní výhody

• Přímé výplně ve frontálním  
a postranním úseku

• Dostavby jádra

• Dlahování

• Nepřímé výplně ve frontálním  
a postranním úseku včetně inlají, 
onlají a fazet

• Jednoduchý systém 8 odstínů: A1, A2, A3, A3.5, A4, 
B1, B2, D3

• Univerzální opacita umožňuje skvělé splynutí s okolím 
zubu

• Vynikající manipulace a modelace
• Vylepšený odstín pro bělené zuby Extra White (XW)
• Pink Opaquer pro maskování tmavého dentinu, skvrn  

a kovu
• Patentovaná 3M nanotechnologie zajišťuje odolnost 

proti otěru, skvělou leštitelnost a dlouhodobou stálost 
naleštění

• Aplikovaná technologie inovativních monomerů napětí 
a smrštění

• Vysoká radiopacita
• Unikátní design koncovky kompulí pro lehčí přístup do 

hlubokých kavit
• Kompule mohou být bezpečně nahřívány

3M™ Filtek™ Universal
Objednací číslo Popis produktu

6570CK  3M™ Filtek™ Universal balení kompulí 
  Obsah: 80 x 0,2 g kompulí: 20 x A1, A2, A3, A3.5; 10 x – 0,2 g kompulí Pink Opaquer

6570SK   3M™ Filtek™ Universal balení tub 
  Obsah: 5 x 4 g tuby: 1 x A1, A2, A3, A3.5 a Pink Opaquer

 Doplňkové balení Objednací číslo # Objednací číslo #

 ODSTÍN TUBY KOMPULE
 A1 6570A1 6575A1 
 A2 6570A2 6575A2 
 A3 6570A3 6575A3 
 A3.5 6570A3.5 6575A3.5 
 A4 6570A4 6575A4 
 B1  6570B1 6575B1 
 B2 6570B2 6575B2 
 D3 6570D3 6575D3 
 XW – Extra bílý 6570XW 6575XW 
 PO – Pink Opaquer 6570PO 6575PO

Doplňková balení KOMPULE – obsahují 20 x 0,2 g TUBY – obsahují 1 x 4 g 

PINK OPAQUER (PO) doplň. bal. KOMPULE – obsahují 10 x 0,2 g  TUBY – obsahují 1 x 4 g

Všechna doplňková balení obsahují návod na použití.

odstínů

www.3M.cz/dental


