
Špeciálna ponuka
1. 9. - 30. 11. 2016

Pre viac informácií 
navštívte našu stránku
www.3MESPE.sk

        My uMíMe zuby

3M Oral Care Solutions Division

Vyskúšajte si teraz 
Pentamix™ ZDARMA! 
Viac info na www.bit.do/Penta



Oral Care Solutions Division
3M Slovensko, spol. s r.o.
Vajnorska 142, Bratislava, 831 04
Tel.: 02/491 05 211

Dlhodobá ponuka 
prístrojov

Všetky ceny sú odporúčané predajné ceny a sú uvedené vrátane DPH. Pri objednávke, prosím, vždy uveďte špecifi káciu špeciálnej ponuky. 
* Ponuky sú platné do do 31. 12. 2016

Žiadajte u svojho distribútora

Pre viac informácií a možnosť osobne si produkty vyskúšať kontaktujte našu obchodnú zástupkyňu:
Mgr. Zuzana Vojtaššáková 
Tel.: 00421 918 41 90 30, E-mail:zvojtassakova@mmm.com

E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3mespe.sk

NOVINKA
 Úplne nový sprievodca 
   svetom odtláčania.
    Postupy, typy a triky, 
      riešenia problémov.

        Viac informácií u vášho     
         obchodného zástupcu 3M

Polymerizačná LED lampa 
Pri nákupe ľubovoľnej kombinácie doplňujúcich balení materiálov 
značky Filtek, Adper, Sof-Lex, Valux, Single Bond Universal, 
Scotchbond Universal Etchant leptací gél v hodnote 1 000 €

Automatický miešací prístroj
Pri nákupe kombinácie produktov v nasledujúcom zložení:
• za 1 500 € odtlačkové materiály 3M pre automatické miešanie 
• za 500 € kombinácia produktov z kategórií:

• kompozity • čapy
• skloionoméry • provizória
• adhezíva • odtlačkové hmoty
• dokončovací systém Sof-Lex • korekčné krémy

Pentamix™ 3 za 1 €

Capmix™ za 1 €Ca

Automatický miešací prístroj
Pri nákupe odtlačkových materiálov 3M pre automatické 
miešanie, Adstringentnej retrakčnej pasty, zmiešavacích 
koncoviek, korekčných krémov a cementu 
RelyX U200 / Ultimate v hodnote 1 200 € 

Pentamix™ Lite za 1 €

Univerzálny miešací prístroj pre kapsľové materiály
Pri nákupe ľubovoľnej kombinácie kapsľových materiálov 3M 
v hodnote 1 000 €

Elipar DeepCure-S za 50% ceny
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1 200 €*

2 000 €*

1 000 €*

1 000 €*

Elipar DeepCure-L za 1 €



Katalógové číslo: 3920xx
Balenie: 1 x striekačka 4 g
Odtieň: A1B, A1D, A1E, A2B,
A2D, A2E, A3.5B, A3B, A3D,
A3E, A4B, A4D, A6B, AT, B1B,
B1E, B2B, B2E, B3B, B3D, B5B,
BT, C1B, C2B, C3B, C4D, CT,
D2B, D2E, D3B, GT, WB, WD,
WE, XWB, XW

3 + 1 Filtek™ Ultimate1.

Špičkový nanokompozitný výplňový materiál
s vynikajúcimi estetickými vlastnosťami,
neprekonateľnou udržateľnosťou lesku
po vyleštení a nízkou abráziou.

Katalógové číslo: 
4863xx/4864xx
Balenie: 20 x kapsľa 0.2 g 
alebo 1 x striekačka po 4 g
Odtieňe: A1, A2, A3, B1, C2

Single Bond Universal Filtek™ Bulk Fill Posterior3. 4.

Adhezívum využiteľné pri všetkých technikách 
Total-Etch, Self-etch a Selective-Etch s rýchlou 
jednokrokovou a jednovrstvovou aplikáciou. 

Nový kompozitný výplňový materiál pre rýchle
a jednoduché posteriórne rekonštrukcie v jednom
kroku s výbornou manipuláciou a tvarovateľnosťou.
Je aplikovateľný až do hĺbky 5 mm a umožňuje tak
skrátiť čas vrstvenia až o 24%.

4 x Sof-Lex™2.

Dokončovacie a leštiace disky pre jedinečné
estetické výsledky a úsporu času.

Ceny sú uvedené s DPH. Ponuky nie je možné kombinovať s inými promo ponukami.

Bežná cena: 64 €
/za striekačku
Akciová cena: 48 €
/za striekačku

Bežná cena: 110 €
/za promo balík
Akciová cena: 83 €
/za promo balík

3 + 1 ZDARMA

Dokončovacie a leštiace disky pre jedinečné
estetické výsledky a úsporu času. 

Katalógové číslo: 
8690x/ 91x/92x/ 93x
Balenie: 50 ks v balení
Stupne abrazivity: 
super jemná, jemná, 
stredne hrubá, hrubá

Bežná cena: 147,50 €
/za promo balík
Akciová cena: 108 €
/za promo balík

Bežná cena: 67,5 € 
/za balenie
Akciová cena: 54 € 
/za balenie

ZDARMA
Sof-Lex™ Diamond
Dokončovacia špirála pripravuje výplne 
pre fi nálny lesk a diamantová leštiaca špirála 
poskytuje lesk, na aký ste zvyknutí pri 
leštiacich pastách. Jeden tvar, ktorý sa 
prispôsobí všetkým povrchom a akému
-koľvek uhlu pre efektivitu pri práci 
vo frontálnom i postrannom úseku.

Katalógové číslo: 5092-I
Balenie: 10 ks v balení
5 x Sof-Lex™ Predleštiace špirály (béžové) 
5 x Diamantové leštiace špirály (ružové)

Katalógové číslo: 41266
Balenie: fľaštička 5 ml

ZDARMA
Sof-Lex™

Katalógové číslo:
8690x/91x/92x/93x
Balenie: 50 ks v balení
Stupne abrazivity: 
super jemná, jemná, 
stredne hrubá, hrubá
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Katalógové číslo: 6020xx
Balenie: striekačka 4 g 
Odtieň: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B0.5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, 
D3, incizálny, dentínový

2 x Filtek™ Z2505.

Univerzálny hybridný výplňový materiál s dlhoroč-
nými klinickými skúsenosťami pre každodennú prax 
vhodný pre výplne z jedného odtieňa.

2 x Express XT™ Penta7.

2 x Protemp™ 4 

Materiál pre spoľahlivé provizórne 
náhrady s mimoriadnou pevnosťou, 
pohodlnou manipuláciou, ľahkým 
odstraňovaním povlaku a vysokou 
estetikou.

Katalógové číslo: 
46954/56/57/59/69/72
Balenie: kartuša 50 ml,
16 x zmiešavacie kanyly
Odtieň: A1, A2, A3, A3.5,
B3, biely
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ZDARMA
Cavit™

Katalógové číslo: 44030/130/313
Balenie: 28 g

ZDARMA
Express XT™ 
Korekčný krém

Optimálna voľba pre využitie 1-krokovej a 2-krokovej 
techniky odtláčania, poskytuje adekvátnu pevnosť 
po stuhnutí. A-silikónová odtlačková hmota so 
zvýšenou hydrofíliou nesteká, neoddeľuje sa, 
poskytuje presnosť automixového miešania.

Katalógové číslo: 
36894/95/96 
Balenie: 1 x báza 300 ml
1 x katalyzátor 60 ml

Katalógové číslo: 36974/75/76/77
Balenie: 2 x kartuša (light body/quick, 
regular body/quick) 50 ml

Bežná cena: 96,5 € 
/za promo balík
Akciová cena: 79 €
/za promo balík

Bežná cena: 207 € 
/za promo balík
Akciová cena: 150 € 
/za promo balík

Provizórny výplňový materiál.

Bežná cena: 319 € 
/za promo balík

Akciová cena: 222 €
/za promo balík

2 x

Imprint4™ skúšobné balenie

Katalógové číslo: 71497/98/99
Balenie: 1 x báza 300 ml, 
báza 300 ml, katalyzátor 60 ml, 
korekčný krém 50 ml, 
10 x zmiešavacie 
koncovky Petna™, 
5 x zmiešavacie 
koncovky Garant™
5 x intraorálne špičky Garant™

Špičková presnosť, časová úspora, pohodlná 
manipulácia zvýši efektivitu vašej zubnej 
ordinácie.

Bežná cena: 171,5 € 
/za promo balík
Akciová cena: 135 €
/za promo balík

ZDARMA
Penta zmiešavacie 
koncovky (30ks)
Katalógové číslo: 77949
Balenie: 30 ks

ZDARMA
3M™ Adstringentná retrakčná 
pasta
Inovatívny materiál pre efektívnu retrakciu 
gingívy umožňuje jednoduché zavedenie 
do sulku a ľahké oddialenie gingívy. 
Zanecháva čistý a suchý sulkus 
s dlhotrvajúcim a silným hemostatickým 
účinkom.
Katalógové číslo: 56944
Balenie: 25 x kapsľa
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Sú veci v živote, o ktoré stojí za to podeliť sa. 
A práve jednou z nich môže byť aj úsmev. 

Zvoľte si pre vašu prax vysoko estetický 
kompozit Filtek™ Ultimate a dokončite prácu 
so Sof-Lex™ Diamantovým leštiacim systémom. 
Spolu dokážu vytvoriť vysoký lesk bez potreby 
použitia diamantovej pasty. 

Nebuďte prekvapení, keď sa povesť o vašej 
skvelej práci rozšíri všade naokolo, pretože 
vaši pacienti zdieľajú všetko, čo považujú 
za úžasné.

www.3mespe.sk

3M, Filtek a Sof-Lex sú registrované ochranné známky 3M. 
© 3M 2016. Všetky práva vyhradená.

Filtek™ Ultimate vyleštený 
pomocou Sof-Lex™ Diamantového 
leštiaceho systému (vľavo) 
a TPH Spectra vyleštený 
pomocou leštiaceho systému 
Enhance a PoGo (vpravo).

Krásny úsmev, o ktorý sa 
budete chcieť podeliť 
s každým.



Do 30. 11. uvádzacia cena

na všetky doplňujúce balenia

tmelov aj korekčných krémov.

Viete, prečo budete úplne nadšený z odtlačkovej hmoty Imprint™ 4? 

Dôvod je jednoduchý. Špičková presnosť, časová úspora, pohodlná

manipulácia zvýši efektivitu vašej zubnej ordinácie. Spoločnosť 3M,

ako jeden z popredných svetových výrobcov odtlačkových hmôt, 

ponúka Imprint 4. Presvedčte sa sami!

ZĽAVA 20 % 


