
3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη 
Γενικών Αποκαταστάσεων

Απλά

Οι αποκαταστάσεις σας.
Η σύνθετη ρητίνη σας.
Η ημέρα σας.

ευκολότερα.



Αυτό είναι για τους αφοσιωμένους ... 
που είναι προετοιμασμένοι για κάθε 
ημέρα στη δουλειά.

Τις περισσότερες ημέρες δουλεύετε 
ασταμάτητα — μόλις που έχετε χρόνο για 
ένα φλιτζάνι καφέ ανάμεσα στα ραντεβού 
της ημέρας. Και για ένα πράγμα μπορείτε 
να είστε σίγουροι, ότι η ημέρα σας δεν θα 
πάει όπως την έχετε προγραμματίσει. 

Αλλά τι θα λέγατε ... αν υπήρχε μια 
αποκατάσταση που θα μπορούσε να 
σας βοηθήσει να ανακτήσετε τον έλεγχο 
της ημέρας σας; Τι θα γινόταν αν η 
δημιουργία ισχυρών, υψηλής αισθητικής 
αποκαταστάσεων μπορούσε να είναι πολύ 
πιο απλή και γρήγορη;

Και... τι θα γινόταν αν αυτή η απλότητα 
σήμαινε για εσάς και την ομάδα σας 
λιγότερο στρες... για να έχετε περισσότερη 
ενέργεια να απολαύσετε τη ζωή σας; 

Τώρα θα ανακαλύψετε πώς αλλάζοντας 
ένα μόνο πράγμα – τη σύνθετη ρητίνη – 
μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.



Είναι για τους παθιασμένους, που 
απολαμβάνουν τις πολυάσχολες ημέρες.

Μόλις 8 ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις

1 Απόχρωση. 
1 Αδιαφάνεια γενικής 
χρήσης. Δεν γίνεται 
πιο απλό. 
Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί για να 
βγει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Αυτός είναι 
ένας από τους λόγους που οι οδοντίατροι 
εφαρμόζουν τεχνική μονοχρωματικών 
αποκαταστάσεων για το 80% περίπου 
των περιπτώσεων.* 

Γνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε στο 
ιατρείο σας, εάν αυτές οι αποκαταστάσεις ήταν 
ευκολότερες, δημιουργήσαμε την 3M™ Filtek™ 
Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων.

Τώρα οι δυσχρωμίες δεν θα μπορούν να 
αλλοιώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα. 
Το πρώτο Pink Opaquer της 3M 
καλύπτει αποτελεσματικά το μέταλλο 
και τις δυσχρωμικές οδοντοφυΐες. 

*Εσωτερικά Δεδομένα της 3Μ

Ξεκινάει με την απλοποίηση στην επιλογή 
της απόχρωσης. Μόλις 8 σχεδιασμένες 
αποχρώσεις και ένα Extra White καλύπτουν 
τις 19 κλασικές αποχρώσεις VITA.* Επιπλέον, 
οι αποχρώσεις έχουν μια αδιαφάνεια γενικής 
χρήσης που καλύπτει τις περισσότερες κλινικές 
ανάγκες.

• Η τεχνολογία NaturalMatch (που αποτελείται 
από νανοπληρωτικά, αποκλειστικά μονομερή 
χαμηλής τάσης και χρωστικές) επιτρέπει στην 
αισθητική μονής απόχρωσης να ταιριάξει πιο 
φυσικά με την οδοντοφυΐα.

• Οι φθορίζουσες χρωστικές ενισχύουν τη 
ρεαλιστική εμφάνιση.

• Η τεχνολογία της ενισχυτικής 
ουσίας της 3Μ επιτρέπει την αυξημένη 
ακτινοσκιερότητα. 

XW

ΣΥΝ

Extra White Pink Opaquer

Η τεχνολογία NaturalMatch της 3Μ σας επιτρέπει να ταιριάξετε 
την απόχρωση με τις περισσότερες οδοντοφυΐες των ασθενών 

με 8 αποχρώσεις που σας εξοικονομεί χρόνο.

A1 A2 A3 A3,5

B1 Β2 D3A4

XW PO

Pink Opaquer (PO) Απόχρωση A1



Έξτρα Λευκές 
αποκαταστάσεις για 
ασθενείς που κάνουν 
λεύκανση 
Η λεύκανση των δοντιών συνεχίζει να 
επεκτείνεται,1 αλλά οι οδοντίατροι μας λένε ότι 
είναι δύσκολο να βρουν σύνθετες ρητίνες που 
μπορούν να ταιριάξουν 
με τα πιο λευκά δόντια. 
Δίνουμε τη λύση με το 
XW, για να σας βοηθήσει 
να ανταποκριθείτε στις 
προσδοκίες των ασθενών. 

και για τους τολμηρούς 
που λένε, «Ναι!» στη ζωή.

Είναι για τους ασθενείς 
που νιώθουν υπερηφάνεια 
με ένα όμορφο χαμόγελο...

AUDMA

AFM

Μια αστραφτερή 
στιλπνότητα που 
διαρκεί
Το αρχικό γυάλισμα κάθε αποκατάστασης μπορεί να 
είναι εντυπωσιακό, αλλά με την πάροδο του χρόνου 
μπορεί να θαμπώσει. Χάρη στην πατενταρισμένη 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ τεχνολογία νανοπληρωτικού της 
3M, η Filtek Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων 
γυαλίζεται γρήγορα παρέχοντας υψηλή στιλπνότητα και 
το γυάλισμα μπορεί ακόμη 
και να βελτιωθεί με την 
τριβή της οδοντόβουρτσας.*

Μεγέθυνση νανοσυμπλέγματος 
κατά 100.000. Φωτογραφία SEM, 
προσφορά του Dr. J. Perdigão, 
Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Μίξη αποχρώσεων 
που περνάει από το 
«τεστ του φίλου» 
Με το μοναδικό αποτέλεσμα της τεχνολογίας 
NaturalMatch της 3Μ στην αντιστοίχιση 
της απόχρωσης, ακόμη και οι πρόσθιες 
αποκαταστάσεις μπορούν να περάσουν 
κυριολεκτικά απαρατήρητες — ακόμη και 
από τους στενούς φίλους. Η αδιαφάνεια 
γενικής χρήσης του υλικού συμβάλλει 
στον περαιτέρω εναρμονισμό με την 
περιβάλλουσα οδοντοφυΐα.

*Εσωτερικά Δεδομένα της 3Μ

1. Αναμενόμενο μέγεθος των προϊόντων λεύκανσης δοντιών παγκοσμίως έως το 2024. Έρευνα Hexa. (17 Αυγούστου 
2017).  Το μέγεθος της αγοράς προϊόντων λεύκανσης δοντιών θα φτάσει τα 7,40 δισ. δολάρια ΗΠΑ έως το 2024. [Δελτίο Τύπου]. 
Βασισμένο σε στοιχεία από τη διεύθυνση  
www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-products-market.

Διπλή τεχνολογία 
«αντοχής»
Μάσημα, βούρτσισμα, τρίξιμο και σφίξιμο 

των δοντιών ... οι αποκαταστάσεις 

αντιμετωπίζουν πολλά. Ανεβάσαμε τον πήχυ 

στην ανθεκτικότητα συνδυάζοντας δύο 

από τις κορυφαίες τεχνολογίες της 3M. Οι 

τεχνολογίες μονομερών χαμηλής τάσης 

που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις 

ρητίνες μαζικής πλήρωσης της 3Μ, συμβάλλουν 

στην προστασία από τη συστολή και την τάση 

συστολής. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ νανοτεχνολογία 

της 3Μ παρέχει υψηλή αντοχή και εξαιρετική 

ανθεκτικότητα στη φθορά.  

XW



Είναι για όλους εσάς που θέλετε 

οι αποκαταστάσεις,

η σύνθετη ρητίνη,

η ημέρα σας, 

να είναι απλά ευκολότερα.

Αυτή είναι η 3M™ Filtek™ 
Universal Ρητίνη Γενικών 
Αποκαταστάσεων

Ακόμη και η κάψουλα έχει σχεδιαστεί για 
να κάνει τις αποκαταστάσεις ευκολότερες.
Η κάψουλα έχει ένα γραμμικό λεπτό σχέδιο που επιτρέπει στο υλικό να βγαίνει ως 
λεπτόρρευστο — και έπειτα γίνεται πιο παχύρευστο για τη διαμόρφωση. Το ακρορύγχιο 
είναι μακρύτερο (8 mm), και το άνοιγμα κάμπτεται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης — 
επιτρέποντας την καλή προσαρμογή σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.

Βελτιωμένη 
σχεδίαση  
ρύγχους



Πληροφορίες Παραγγελίας

Τα 3M και Filtek είναι εμπορικά σήματα της 3M ή της 
3M Deutschland GmbH. Χρησιμοποιούνται με άδεια στην 
Ελλάδα. Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα. © 3M 2019. Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

3Μ Φροντίδα Στοματικής Υγείας
3M Hellas ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 20, 
Μαρούσι 151 25

Τηλέφωνο 210 68 85 300
Web 3M.gr/dental

www.3M.gr/FiltekUniversal

ΕνδείξειςΒασικά χαρακτηριστικά

• Άμεσες πρόσθιες και 
οπίσθιες αποκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μασητικών επιφανειών)

• Ανασύσταση κολοβωμάτων

• Ναρθηκοποίηση

• Έμμεσες αποκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ένθετων, 
επένθετων και όψεων

• Απλοποιημένη επιλογή απόχρωσης — μόνο 8 σχεδιασμένες 
αποχρώσεις για να καλύψει τους περισσότερους ασθενείς 

• Αδιαφάνεια γενικής χρήσης, για πιο φυσική απόδοση 

• Extra White (XW), ιδανικό για δόντια που έχουν υποστεί λεύκανση

• Φθορίζουσες χρωστικές, για πιο ρεαλιστικές αποκαταστάσεις

• Pink Opaquer, για την εύκολη κάλυψη των δυσχρωμιών

• Νανοτεχνολογία της 3Μ, για εύκολη στίλβωση που διαρκεί

• Αποκλειστικά μονομερή χαμηλής τάσης, για αντοχή στη θραύση

• Αυξημένη ακτινοσκιερότητα, για ευκολότερη αναγνώριση κατά 
την επανεξέταση

• Θέρμανση κάψουλας — οι 3M™ Filtek™ Universal Κάψουλες 
μπορούν να θερμανθούν με ασφάλεια.*

*Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης

3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων

Κωδ. είδους  Πληροφορίες Προϊόντος

6550CK  3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Κάψουλες 
   Το κιτ περιλαμβάνει: 80 κάψουλες των 0,2 g: 20 κάψουλες των 0,2 g για κάθε απόχρωση Α1, Α2, A3, A3,5. 10 κάψουλες των 0,2 g PO. Οδηγός 

Τεχνικής. Οδηγίες Χρήσης.

6555SK   3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Σύριγγες 
  Το κιτ περιλαμβάνει: 5 σύριγγες των 4 g: 1 για κάθε απόχρωση Α1, Α2, A3, A3,5 και PO. Οδηγός Τεχνικής. Οδηγίες χρήσης.

 Ανταλλακτικό Κωδ. είδους Κωδ. είδους

 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΨΟΥΛΑ
 A1 6555A1 6550A1 
 A2 6555A2 6550A2 
 A3 6555A3 6550A3 
 A3,5 6555A3.5 6550A3.5 
 A4 6555A4 6550A4 
 B1  6555B1 6550B1 
 Β2 6555B2 6550B2 
 D3 6555D3 6550D3 
 XW—Extra White Λεύκανσης 6555XW 6550XW 
 PO — Pink Opaquer 6555PO 6550PO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 20 κάψουλες – 0,2 g ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

PINK OPAQUER (PO) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 10 κάψουλες – 0,2 g  ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

Όλα τα ανταλλακτικά περιλαμβάνουν τον Οδηγό Τεχνικής και τις Οδηγίες Χρήσης.


