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Nyní se náš nejoblíbenější
flow kompozit snadněji 
aplikuje.

Filtek™

 
Supreme
Flowable Restorative

3M™ Filtek™ Ultimate Flowable je k dispozici v nové ergonomické stříkačce. Navrženo pro větší pohodlí  
a snadnější aplikaci. Tento nový produkt se nyní nazývá 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

Ohýbatelná kanyla
Snadné ohnutí kanyly 
bez rizika zalomení. Lepší 
přístup do všech míst. 

Není třeba hádat
Modrý píst indikuje zbytkové množství 
materiálu. Jakmile je stříkačka prázdná, 
viditelná je pouze bílá část.

Zamezuje vzniku bublin a zbytků
Materiál, který je bez bublin a samovolně 
nevytéká. Lepší kontrola aplikace.

Dobře se drží
Trojúhelníkové ukončení pístu pod palcem 
umožňuje rychlé a snadné uchopení.

Filtek_Supr_Flow_SS.A4.indd   1 16.09.2020   9:27



Speciální nabídky

za 0,01 €*

za 0,01 €*

za 0,01 €*

Z1

Z2

Z3

71484

71497

71498

71499

36974
36894

36895

71487

Imprint TM 4 Penta TM Heavy
doplňkové balení
(2x báze à 300 ml, 2x katalyzátor à 60 ml)

Imprint TM 4 Penta TM 

Heavy/Super Quick Heavy/Putty
zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml, 1 ks 
Imprint™ 4 Light/Super Quick Light/Super Quick Ultra-Light 
à 50 ml, 10x  Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací 
kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá)

Express TM XT Penta TM  H/Putty
doplňkové balení
(1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml)

Express TM XT Light Body
otiskovací krém
doplňkové balení 
(2 ks à 50 ml, 10x Garant míchací kanyla žlutá)

Imprint TM 4 Regular otiskovací krém
doplňkové balení (4 ks krému à 50 ml, 5x míchací kanyla žlutá, 
5x 3M ESPE Intra-oral Syringe zelená)

2 + otiskovací 
krém

1 + adstringentní 
retrakční pasta

2 + otiskovací 
krém

 · A-silikonová otiskovací hmota
 · pro strojové míchání
 · dostatečný pracovní čas, 

velmi krátké tuhnutí v ústech

 · A-silikonová otiskovací hmota
 · pro strojové míchání
 · dostatečný pracovní čas, 

velmi krátké tuhnutí v ústech

 · A-silikonová otiskovací hmota
 · pro strojové míchání
 · Penta H pro sendvičové otisky, 

Penta Putty pro korekční 
otisky

 · rozměrová stabilita a vysoká 
přesnost otisků

 · konzistence Light Body 
vhodná pro vykreslení detailů 
u obou otiskovacích technik 
(sendvičová i korekční)

 · zaručený adstringentní
a hemostatický účinek

 · velmi snadná subgingivální 
aplikace díky jemné zaoblené 
špičce

 · jednorázové kompule pro nižší 
riziko přenosu infekce

 · zářivé barvy hmoty Imprint 4 
pro lepší čitelnost otisků

 · vysoká hydrofi lie pro dokonalé 
zatékání a nejjemnější 
reprodukci detailů

pro strojové míchání
dostatečný pracovní čas, 
velmi krátké tuhnutí v ústech

Adstringentní retrakční pasta 
balení 25 kompulí

56944

Penta H pro sendvičové otisky, 
Penta Putty pro korekční vhodná pro vykreslení detailů 

u obou otiskovacích technik 
(sendvičová i korekční)

Slovenské republice. Distribuce a fakturace produktu za 0,01 € bude jménem společnosti 3M zajištěna fi rmou Situm s.r.o.
*  Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH. Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v  



Speciální nabídky

za 0,01 €*

za 0,01 €*

za 0,01 €*

Filtek TM Bulk Fill Flowable
2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

ProtempTM 4
doplňkové balení (1x kartuše à 50 ml, 16x Garant míchací 
kanyla modrá) 

RelyXTM Temp NE
doplňkové balení (1x pasta báze à 30 g, 1x katalyzátor 
à 13 g, 1x míchací podložka)

Filtek TM Bulk Fill Flowable A3
2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

4862XX

469XX 56660

4862A3

za 0,01 €*

Z4

Z5

Z6

3930XX 3930A2

Filtek TM Supreme Flowable
2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

Filtek TM Supreme Flowable A2
2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství

Dostupné od 1. 11. 2020. 

Dostupné od 1. 11. 2020. 

3+1

3+1

1+ RelyXTM Temp 
NE

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

 · materiál bez bublin
 · ohybatelná kanyla pro 

snadnou aplikaci
 · ergonomický design
 · vynikající adaptace, stálost 

naleštění a otěruodolnost
 · 12 odstínů

 · materiál bez bublin
 · ohybatelná kanyla pro 

snadnou aplikaci
 · výška inkrementu až 4 mm
 · nízké polymerační smrštění
 · 4 odstíny

 · chemicky tuhnoucí provizorní 
materiál

 · estetický, vysoká pevnost a 
odolnost

 · zink-oxidový cement bez 
eugenolu

 · spolehlivě fi xuje provizorní 
náhrady

1+ RelyX

odolnost

Slovenské republice. Distribuce a fakturace produktu za 0,01 € bude jménem společnosti 3M zajištěna fi rmou Situm s.r.o.
*  Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH. Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v  



Speciální nabídky

za 0,01 €*

za 0,01 €*

za 0,01 €*

za 0,01 €*

Ketac™ Universal Aplicap™
doplňkové balení (50 kapslí)

Sof-Lex™ diamantový leštící 
systém,
zaváděcí balení  (5x Sof-Lex™ předleštící spirály (béžové), 
5x Sof-Lex™ diamantové leštící spirály (růžové), návod na 
použití, technická karta, 1 RA mandrel, návod na použití)

RelyX™ U200 Automix
doplňkové balení  (tuba Automix 8,5 g cementu, 10x 
míchací kanyla standardní, 5x míchací kanyla široká -
se širším zakončením pro použití v kombinaci s intraorální 
nebo endodontickou koncovkou, 5x endodontická 
koncovka)

RelyX™ Ultimate Clicker™
zkušební balení ( 1x clicker 4,5 g, Single Bond Universal 
1,5 ml, 25 x aplikační koncovky, 50 x mikrokartáček,
1 x stříkačka leptacího gelu Scotchbond Universal 3 ml,
1 míchací podložka)

Ketac™ Cem Plus upevňovací 
cement
doplňkové balení (1x clicker à 11 g, 1x míchací podložka)

RelyX™ U200 Clicker
 TM

doplňkové balení (1x clicker 11 g, míchací podložky)

Single Bond Universal adhezivum
doplňkové balení lahvička 5ml

Sof-Lex™  XT leštící disky
hrubé, tmavě oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks

Protemp™ Crown
zkušební balení (16x korunka - sortiment 3x horní molar 
velký, 3x horní molar malý, 2x dolní molar velký, 2x dolní 
molar malý, 2x horní premolar velký, 2x horní premolar 
malý, 2x dolní premolar, příslušenství, 10x čep velikosti 2, 
červená)

56895/96/97

56877/78/79

41266 8692C

50600TK

nebo

Z7

Z8

Z9

Z10

610XX

56924

56925

56931

5092-IM

1 + zaváděcí 
balení Sof-LexTM

2 + KetacTM Cem 
plus

2 + ProtempTM 

Crown

1 + Sof-LexTM XT

 · skloinomerní výplňový materiál
 · individuálně balené kapsle pro snížení rizika křížové 

kontaminace
 · nelepivá konzistence
 · bez nutnosti použití kondicionéru a laku

 · kompletní řešení pro adhezivní 
cementaci

 · pouze dva komponenty pro 
jednoduchou proceduru 

 · vhodný i pro cementaci fazet

 · samoadhezivní duálně tuhnoucí cement
 · spolehlivá vazba a pevnost 
 · po polymeraci dokonale hydrofobní
 · vhodný pro cementaci většiny materiálů
 · pro jednoduchou cementaci čepů

 · univerzální samoleptací adhezivum
 · prakticky žádná pooperační citlivost
 · vhodné pro všechny adhezivní techniky
 · toleruje suchý i vlhký dentin
 · obsahuje MDP pro lepší vazbu na zirkon

 · extra tenké disky pro snadnější přístup
k proximálním plochám

 · provizorní plastické 
kompozitní korunky

 · anatomicky tvarované 
(C, P, M) 

 · volba pro rychlou náhradu 
jednoho členu

 · vhodné i jako dlouhodobé 
provizorium

 · skloinomerní pryskyřicí 
modifi kovaný cement

 · gelová fáze pro snadné 
odstranění přebytků

 · vhodný pro cementaci 
kovových náhrad

 · předleštící spirála (béžová)
 · diamantová leštící spirála 

(růžová)
 · použití s chlazením
 · lehký tlak
 · 15 000 - 20 000 ot./min.
 · na více použití (sterilizace v 

autoklávu)
 · použití bez pasty

2 + Ketac
plus

kompletní řešení pro adhezivní 

pouze dva komponenty pro 
jednoduchou proceduru 
vhodný i pro cementaci fazet

Slovenské republice. Distribuce a fakturace produktu za 0,01 € bude jménem společnosti 3M zajištěna fi rmou Situm s.r.o.
*  Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH. Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v  



Jednorázové produkty snižují 
riziko křížové kontaminace 
mezi pacienty. 

Jednorázové produkty zvyšují 
efektivitu práce, protože není 
nutné dezinfi kovat a čistit právě 
použité nástroje a materiály. 

Jednorázové produkty snižují 
riziko infekce, a to významně 
právě u produktů používaných 
intraorálně. 

3M TM Adstringentní 
retrakční pasta

Filtek TM One Bulk Fill 
kompule

Filtek TM Universal 
kompule

3M TM Single Bond 
Universal L-Pop

3M TM otiskovací lžíce 3M TM intraorální 
aplikační stříkačky

dezinfekci  opakovaně používaných materiálů a nástrojů.
provoz  ordinace zahrnují nejen náklady na materiál, ale i náklady a čas nutné na čištění a 
Jednorázové produkty mohou také zlepšit celkovou efektivitu práce v ordinaci. Náklady na 
Používání jednorázových produktů napomáhá snadnější ochraně před infekcí.

jednorázových produktech?
Co byste měli vědět o



Materiály ze seznamu
v hodnotě 

1 490 €
z toho minimálně  

840 € z kategorie Otis-
kování 1

Materiály z kategorie 
Otiskování 1  v hodnotě

840 €

Materiály ze seznamu
v hodnotě

1 000 €

Materiály ze seznamu
v hodnotě

1 000 €

Pentamix 3
za 0,01 €

Pentamix Lite
za 0,01 €

Elipar DeepCure-L
za 0,01 €

Capmix 
za 0,01 €

Nabídka přístrojů 3M 1. 10. 2020 – 31. 1. 2021

Hodnota přístroje 1 476 €*

Hodnota přístroje 795 €*

Hodnota přístroje 929 €*

Hodnota přístroje  716 €*

Seznam materiálů
CEMENTY
• RelyX Ultimate Clicker
• RelyX Ultimate Automix
• RelyX U200 Clicker
• RelyX U200 Automix
•  RelyX Unicem Aplicap/Maxicap
• RelyX Fiber Post
• Ketac Cem Plus
•  Ketac Cem Aplicap/Maxicap
•  Příslušenství  

(kanyly, primer, aktivační  
a aplikační kleště)

KOMPOZITY
• Filtek Universal
• Filtek One Bulk Fill
• Filtek Z550
• Filtek Z250
• Filtek Ultimate
• Filtek Ultimate Flowable
• Filtek Bulk Fill Flowable

 1  OTISKOVÁNÍ
• Impregum Penta
• Monophase
• Imprint Bite
• Imprint 4
• Express XT Penta
• Position Penta
•  Příslušenství  

(elastomerní stříkačka, adheziva, 
kanyly, garant dispenzer)

•  Adstringentní  
retrakční pasta 

PREVENCE
• Clinpro XT Varnish
• Clinpro Sealant
• Clinpro Prophy Paste
• Clinpro White Warnish
• Clinpro Prophy Powder

 
 
  
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 

 
  

 

 · Automatický míchací přístroj
 · Stejnoměrné míchání otiskovacích 

hmot bez bublin
 ·  Nejmenší přístroj na trhu –  

šetří pracovní prostor

 · Automatický míchací přístroj
 · Stejnoměrné míchání  

otiskovacích hmot bez bublin
 · Lehký a přenosný –  

integrované madlo

 ·   Polymerační lampa v plastovém prove- 
dení – konstrukce z kvalitního plastu

 · Napájení baterie pomocí nabíjecího  
konektoru

 · Vlnová délka je 430–480 nm,  
intenzita světla dosahuje 1470 mW/cm2

 · Univerzální míchací přístroj  
pro kapslové materiály

 · Uživatelsky jednoduchý a snadno  
čistitelný touchpad

 · Přednastavené časy (10 a 15 sekund), 
programovatelné časy (1–39 sekund) 

3M TM Pentamix TM 3 
Obj. č. 77871

3M TM Pentamix TM Lite 
Obj. č. 77903

3M TM Elipar TM DeepCure-L 
Obj. č. 76973

3M TM Capmix TM  
Obj. č. 76190

Slovenské republice. Distribuce a fakturace produktu za 0,01 € bude jménem společnosti 3M zajištěna firmou Situm s.r.o.
* Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH. Nabídky nelze kombinovat s dalšími nabídkami a platí pouze pro zubní lékaře v  

  tivátor
• Single Bond Universal DCA ak-
• Single Bond Universal
ADHEZIVA

• Diamantový lešticí systém
• Mandrely
• Pásky
• Disky
SOFLEX

(kanyly, garant dispenzer)
• Příslušenství
• Protemp Crown
• Protemp 4
PROVIZORIA

• Ketac Condicioner
• Photac Fil Quick Aplicap
• Ketac Molar Quick Aplicap
• Ketac Molar Aplicap
• Ketac Universal Aplicap
SKLOIONOMERY



Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:

Speciální nabídky
Číslo 

nabídky
Princip speciální 

nabídky Materiál Objednací číslo 
materiálu

Doporučená cena 
(za 1 balení materiálu)

Doporučená cena 
(za kompletní počet balení)

Zaslaný materiál při koupi 
speciální nabídky

Objednací číslo 
materiálu

Hodnota zaslaného 
materiálu

Z1 2+otisk-
ovací krém

Imprint™ 4 Penta™ Heavy
doplňkové balení 71484 232,49 €

Imprint™ 4 Regular otisk-
ovací krém

doplňkové balení
71487

Z2
1 +  Ad-

stringentní 
retrakční 

pasta

Imprint™ 4 Penta™ Heavy/
Quick Heavy/Putty

zkušební balení

71497
71498
71499

124,99 €
Adstringentní retrakční 

pasta
balení 25 kompulí

56944

Z3 2+otisk-
ovací krém

Express™ XT Penta™ H/
Putty

doplňkové balení 

36894
36895 74,23 €

Express™ XT Light Body 
otiskovací krém

doplňkové balení
36974

Z4 3+1 Filtek™ Supreme Flowable
doplňkové balení 3930XX 56,62 €

Filtek™ Supreme Flowable 
A2

doplňkové balení
3930A2

Z5 3+1 Filtek™ Bulk Fill Flowable
doplňkové balení 4862XX 68,99 €

Filtek™ Bulk Fill Flowable 
A3

doplňkové balení
4862A3

Z6 1+RelyX 
Temp NE

Protemp™ 4 
doplňkové balení 469XX 104,49 € Relyx™ Temp NE 

doplňkové balení 56660

Z7
1+Sof-Lex 
diaman-

tový leštící 
systém

Ketac™ Universal Aplicap™
doplňkové balení (50 kapslí) 610XX 167,60 €

Sof-Lex™ diamantový 
leštící systém
zaváděcí balení 

5092-IM

Z8 1+Ketac 
Cem

RelyX™ Ultimate Clicker™ 
zkušební balení

56924
56925 136,15 €

Ketac™ Cem Plus upe-
vňovací cement

doplňkové balení
56931

Z9 2+Protemp 
Crown

RelyX™ U200 Clicker
doplňkové balení 

nebo
RelyX™ U200 Automix

doplňkové balení

56877
56878
56879
nebo

56895
56896
56897

144,36 € 
nebo

112,98 €
nebo Protemp™ Crown 

zkušební balení 50600TK

Z10 1 + Sof-Lex 
leštící disky

Single Bond Universal 
adhezivum

doplňkové balení (lahvička 5ml)
41266 86,23 Kč Sof-Lex™ XT leštící disky

50 ks 8692C

465,00 €

125,00 €

148,50 €

169,90 €

96,80 €

63,70 €

56,60 €

69,00 €

39,20 €

39,50 €

102,20 €

138,30 €

30,30 €

130,80 €

207,00 €

104,50 €

167,60 €

136,20 €

317,60 €

225,10 € 

86,20 €

Tibor Černák
Slovensko (střed, východ)
Tel.: +421 918 117 441
E-mail: tcernak@mmm.com

Mgr. Zuzana Vojtaššáková
Slovensko (západ)
Tel.: +421 915 936 269
E-mail: zvojtassakova@mmm.com

MVDr. Michael Stiksa
Produktový specialista stomatologie, 
ortodoncie
Tel.: +420 725 500 423
E-mail: mstiksa@mmm.com

Mgr. Michaela Přádková
Čechy
Tel.: +420 731 193 454
E-mail: mpradkova@mmm.com

Mgr. Daniela Šikulová
Morava
Tel.: +420 725 362 092
E-mail: dsikulova@mmm.com

Oral Care Solutions Division
3M Slovensko s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 491 052 11
E-mail: OralCareSK@mmm.com
www.3M.sk/dental

Nové podmienky uplatnenia promo ponúk u autorizovaných distributérov 3M 
Slovensko s.r.o.:

• Zmena je platná od 1. 2. 2020.

• Ak ste si vybrali promo s produktom za 0,01 €, Váš distributér pošle údaje spoločnosti 3M, na základe ktorých bude 
produkt za 0,01 € doručený samostatne priamo do Vašej ambulancie.

• Promo ponuky platia pre zubných lekárov v Slovenskej republike u autorizovaných distributérov.

• V prípade akýchkolvek otázok kontaktujte 3M obchodného reprezentatna pôsobiaceho vo Vašom regióne, alebo nám 
napíšte na adresu OralCareSK@mmm.com.

3M Oral Care


