
Špeciálna ponuka
1. 6. - 31. 8. 2016
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www.3MESPE.sk

        My uMíMe zuby

3M Oral Care Solutions Division

3M – najinovatívnejšia 
dentálna spoločnosť na 
svete už 11 rokov za sebou



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 30. 9. 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

2 x Filtek™ Ultimate1.

Špičkový nanokompozitný výplňový materiál
s vynikajúcimi estetickými vlastnosťami,
udržateľným leskom a nízkou abráziou.

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

Filtek™ Bulk Fill Posterior 2 x Sof-Lex™ 3. 4.

Nový kompozitný výplňový materiál pre rýchle
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 %.

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

Filtek™ Z5502.

Univerzálny nanohybridný výplňový materiál 
pre každodennú prax. Dostupný v dvanástich 
obľúbených odtieňoch, vrátane dentínových 
odtieňov. Nelepí sa na nástroje, ľahko sa 
adaptuje do kavity.

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

Katalógové číslo: 7050xx
Balenie: 1x striekačka po 4g
Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, C2, D3, OA2, OA3

Bežná cena: 167,50 €

Akciová cena 
za balík: 128 €

Bežná cena za balík: 129 €

Cena pri využití akcie 
za balík: 103,2 €
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ZDARMA
Sof-Lex™ Diamantový 
leštiaci systém
Katalógové číslo: číslo: 5092-I
Uvádzacie balenie: 5 x Sof-Lex™ 
Predleštiace špirály (béžové), 5x Sof-Lex™ 
Diamantové leštiace špirály (ružové), 
návod na použitie, technická karta

Pri kúpe jedného balenia Filtek Bulk Fill Posterior 
(kapsle/striekačky) a jedného balenia Filtek 
Ultimate Flow získate 20 % zľavu na celý balík. 

Katalógové číslo: 8690x, 
8691x, 8693x
Balenie: 50 ks v balení
Stupne abrazivity: 
super jemná, jemná, 
stredne hrubá, hrubá

2 x

1 x Cavit
Katalógové číslo: 44030/130/313
Balenie: 28 g

ZDARMA

Bežná cena: 37,50 €

Akciová cena: 31,90 €

Bežná cena: 71,50 €

Akciová cena 
za balík: 54 €

ZĽAVA -20 % NA CELÝ BALÍK

Kvalita priťahuje kvalitu

za balík: 128 €
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Katalógové číslo: 71497/98/99
Balenie: 1 x báza po 300 ml, 
1 x katalyzátor po 60 ml,
1 ks Imprint™ 4 Super Quick 
Ultra-Light / Light / Quick Light
a 50 ml, 10 x Penta™ zmiešavacie
koncovky červené, 5 x zmiešavacie 
koncovky žlté, 5 x koncovka žltá)

Imprint4™ skúšobné balenie5.

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

Express XT™ Penta7.

RelyX™ U200 Automix

Samoleptací samoadhezívny živicový cement 
dostupný v samozmiešavacej striekačke.

Katalógové číslo: 56895/96/97
Balenie: 1 striekačka 8,5 g, 
15 kanýl štandard, 5 širokých kanýl, 
5 endo koncoviek
Odtieň: translucent, 
A2 univerzálny, A3 opákna

Top
ponuka

6.

Ketac™ Universal Aplicap™

Skloionomérny výplňový materiál pre rýchle, 
jednoduché, odolné a fl uoridy uvoľňujúce výplne 
v jednom kroku.

Katalógové číslo: 
61085, 86, 87, 88, 89, 95, 96
Balenie: 50 kapslí
Odtieň: A1, A2, A3, A3.5,
A4. White

8.

intraorálne striekačky (20ks)
ZDARMA

Katalógové číslo: 71505
Balenie: 20 ks

RelyX™ Fiberpost 
Pri kúpe balenia RelyX U200 Automix (akýkoľvek 
odtieň) a RelyX Fiberpost, získate ďalšie balenie 
RelyX U200 Automix (odtieň A2) 
v hodnote 100,5 € s DPH ZDARMA.

1 x Penta zmiešavacie 
koncovky (50ks)

ZDARMA

é čí lé čí l

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.
(Express XT Penta Putty, Express XT Penta H,
Express XT Penta H Quick)

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

Katalógové číslo: 77949
Balenie: 50 ks

vacie 

0ks)

Doručíme priamo 
z 3M Slovensko, s.r.o.

Bežná cena: 181 €
Akciová cena 
za balík: 135 €

Bežná cena: 213,5 €
Akciová cena 
za balík: 150 €

Presne nastaviteľná dávka odtlačkového materiálu pre ekono-
mické dávkovanie. Veľmi hygienická jednorázová aplikácia 
bez časovo náročného čistenia a bez potreby dezinfekcie. 

Bežná cena
za balík: 332 €

Cena pri využití
akcie: 231,5 €

Rely

Bežná cena 
materiálu: 146,5 €
Akciová cena: 127,5 €

ZDARMA

Pri nákupe 1 ks Ketac™ Universal Aplicap™ 
získate 13 % zľavu na produkt 
a k tomu aktivačné aj aplikačné 
kliešte ZDARMA. 

2 x

=

Hodnota darčeku 
vo forme aktivačných 
a aplikačných klieští:   
103,5 €

Darček

Darček

H ZDARM

ARMA

Darček

plicap™

dnota darčeku 
forme aktivačných
plikačných klieští: 
3,5 €

Darč



Imagine how much easier your 
day would be if you could breeze 
through posterior restorations. 
Productivity would go up and 
costly chair time would go down. 
Enjoy speed and simplicity with our 
Posterior Restorative Procedure. It 
combines Filtek™ Bulk Fill Posterior 
Restorative with three other 
innovative, time-saving products 
from 3M ESPE Dental. See how it 
can help keep you on schedule … 
because we know your time outside 
of work matters.

www.3M.com/E   ciency

Zaberie menej asu, takže
ho budete ma  viac pre seba.

3M Oral Care

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

Single Bond 
Universal

Filtek™ Bulk Fill 
Posterior

Elipar™ 
DeepCure-S 

Sof-Lex™ diamantový 
leštiaci systémior

+ + +

V živote sú veci, o ktoré nechcete prís .

ím zložitejší postup, tým vä šia je šanca, že se nie o nepodarí a naruší 
vám to de . Z toho dôvodu 3M zjednodušilo vytváranie postranných výplní, 
ktoré sú naj astejším výkonom v ambulanci zubného lekára. Použitie 
Filtek™ Bulk Fill Posterior s troma alšími inovatívnymi produktami vám
umožní vytvára  postranné výplne rýchlo a jednoducho. Pozrite sa ako 
vám naša procedúra v postrannom úseku zlepší plánovánie asu, pretože 
váš as mimo ordinácie je dôležitý, a tak budete ma  de  presne pod a plánu.

www.3mespe.sk
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Zamilujete si, ako ľahko je 
možné vytvoriť krásny úsmev 
pomocou dvoch špirál! 

NovinkaSof-Lex™ 
Diamantový leštiaci systém 

Cena uvádzacieho balenia:
39,5 € s DPH 

Naša dokončovacia špirála pripravuje výplne pre fi nálny lesk, 
zatiaľ čo naša diamantová leštiaca špirála poskytuje lesk, 
na aký ste zvyknutí pri leštiacich pastách. Jeden tvar, 
ktorý sa prispôsobí všetkým povrchom a akémukoľvek uhlu.
Sú efektívne pri práci vo frontálnom i postrannom úseku. 

Uvádzacie balenie 
5x Sof-Lex™ Predleštiace špirály (béžové),
5x Sof-Lex™ Diamantové leštiace špirály (ružové), 
návod na použitie, technická karta


