3M Oral Care Solutions Division

Špeciálna ponuka
1. 3. - 31. 5. 2017

Pre viac informácií navštívte
našu stránku www.3MESPE.sk
My uMíMe zuby

3M – najinovatívnejšia
dentálna spolo®nosĆ na
svete už 11 rokov za sebou

Máte na starosti
množstvo rozhodnutí.

ZjednodušiĆ bondovací proces nie je jednoduché.
Preto odborníci vyvinuli adhezívum, na ktoré
sa môžete spoßahnúĆ pri použití na akomkoßvek
povrchu zuba, s akoukoßvek technikou leptania,
pre všetky priame i nepriame aplikácie: 3M™ Single
Bond™ Universal. Bez dôkazov sa ale ßahko povie,
že mu môžete dôverovaĆ. Prebiehajúce klinické
hodnotenia dokazujú, že ide skuto®ne o univerzálne
adhezívum, ktoré zabezpe®uje predvídateßné klinické
výsledky, prakticky bez poopera®nej citlivosti. A tak
v°aka dlhoro®nými vynikajúcim výsledkom bude
vaše rozhodnutie správne a budete sa môcĆ sústrediĆ
na to, ®o je najdôležitejšie - vaši pacienti.

www.3mespe.sk

3M™ Single Bond™
Universal

3M a ESPE sú ochranné známky spolo®nosti 3M alebo 3M Deutschland GmbH.
3M 2016. Všetky práva vyhradené.

Toto urobte s istotou.

Restorativa
Restoratíva
J1 3x Filtek™ Ultimate + 1x Sof-Lex™ Diamantový leštiaci systém ZDARMA
Sof-Lex Diamantový leštiaci systém
Doplnkové balenie
použitie chladením
1x striekačka 4g, odtiene: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3.5B, A3B, A3D, A3E, A4B,
ľahký tlak
A4D, A6B, AT, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, B3D, B5B, BT, C1B, C2B, C3B, C4D, CT, D2B,
15 000 – 20 000 ot./min.
D2E, D3B, GT, WB, WD, WE, XWB, XW + Uvádzacie balenie (5x Sof-Lex Predleštiace
na viacnásobné použitie
špirály (béžové), 5x Sof-Lex Diamantové leštiace špirály (ružové), návod na použitie,
(sterilizáce v autokláve)
technická karta, 1x mandrel)
použitie bez pasty
univerzálny výplňový materiál

Ušetríte 41,70 €

Bežná cena:

priame výplne vo frontálnom a distálnom úseku
36 odtieňov v 4 opacitách
s jedinečnou fluorescenciou (napodobňuje prírodu
lepšie ako ktorýkoľvek iný kompozit)
unikátna technológia nanočastíc
Obj. č.:
3920xx + 5092-IM

242,10 € (za balík)
Promo cena:

200,40 € (za balík)

J2 4x Filtek™ Z550 + 1x Filtek
tek™ Z550 ZDARMA

Ušetríte 39,40 €
Uše

Doplnkové balenie
1x striekačka 4g, odtiene A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, D3,
D OA2, OA3
nanohybridný kompozitný výplňový materiál
tuhšia konzistencia
dobrá leštiteľnosť
12 odtieňov

Bežná
Be
žná cena:

197,00
19
97,00 € (z
(za balík)
Promo
Pro
omo cena:

Obj. č.:
7050xx

157,60
15
57,60 € (za balík)

J3 1x Single Bond™ Universall + 11x S
Sof-Lex™ Disky ZDARMA
Doplnkové balenie
1x fľaštička 5 ml + Balenie 50 ks Sof-Lex Disky
Žlté / Modré, rôzne zrnitosti a veľkosti
multifunkčné samoleptacie adhezívum
pre všetky adhezívne techniky
skvelá adhézia na všetky povrchy
vhodný na suchý aj vlhký dentín
obsahuje silan
bez potreby uchovávania v chladničke
ľahká manipulácia jednou rukou vďaka praktickej fľaštičke flip-top

Ušetríte

28,50 €

Sof-Lex Disky
flexibilné leštiace disky potiahnuté oxidom hlinitým
jednotlivé stupne zrnitosti sú farebne odlíšené
disky sa ľahko vymieňajú vďaka patentovanému
mandrelu

Obj. č.:
41266 + 8690xx / 8691xx / 8692xx / 8693xx

Bežná cena:

115,20 € (za balík)
Promo cena:

86,70 € (za balík)

Protetika
J4 Imprint™ 4 Penta Super Quick Heavy / Putty/ Heavy

Ušetríte 36,50 €

Doplnkové balenie
2x báza à 300 ml, 2x katalyzátor à 60 ml
A-silikónový odtlačkový materiál
najkratšia doba tuhnutia v ústach pre úsporu času
vysoká hydrofília pre dokonalé zatekanie a nejjemnejšia reprodukcia detailov
vhodný pre odtlačky implantátov
žiarivé farby pre lepšiu čitateľnosť odtlačku
rôzne druhy
Obj. č.:
71485 / 71486 / 71484

Bežná cena:

243,50 €
Promo cena:

207,00 €

Protetika
J5 Imprint™ 4 Regular / Light / Super Quick Regular /

Ušetríte 18,10 €

Super Quick Light / Super Quick Ultra-Light

Doplnkové balenie
4 ks krému à 50 ml, 5x miešacia kanyla žltá, 5x zelená intraorálna striekačka
A-silikónový odtlačkový materiál typu krém
najkratšia doba tuhnutia v ústach pre úsporu času
vysoká hydrofília pre dokonalé zatekanie a najjemnejšia reprodukcia detailov
vhodný pre odtlačky implantátov
žiarivé farby pre lepšiu čitateľnosť odtlačku
rôzne druhy
Bežná cena:

121,10 €
Obj. č.:
71487 / 71488 / 71489 / 71490 / 71491

J6 RelyX™ U200 Automix

Promo cena:

103,00 €

Ušetríte 10,60 €

Doplnkové balenie
končením pre použitie
Automix 8,5 g cementu, 10x miešacia kanyla štandardná, 5x miešacia kanyla široká - so širším za
zakončením
e e A2, A3O, TR
ene
v kombinácii s intraorálnou alebo endodontickou koncovkou, 5x endodontická koncovka, odtiene
univerzálny
samoadhezívny
duálne tuhnúci živicový cement
vo forme Automix
vhodný k cementovaniu endodontických čapov
Obj. č.:
56895 / 56896 / 56897

J7 RelyX™ Fiber Post

Bežná cena:

106,50
, €
Promo cena:

95,90 €
Ušetríte 13,70 €

Doplnkové balenie
10x čap, veľkosť 0, 1, 2, 3
kompozitné endodontické čapy so sklenými vláknami
mi
pružnosť čapov podobná pružnosti ľudského dentínu
u
vyššia odolnosť proti opotrebeniu
vysoko estetické vďaka translucencii
radioopákne
Obj. č.:
56872 / 56861 / 56862 / 56863

J8 Impregum™ Penta Soft

Bežná cena:

137,10 €
Promo cena:

123,40 €

Ušetríte 16,80 €

Doplnkové balenie
1x báza à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml
polyéterová odtlačková hmota
spoľahlivý odtlačok na prvý pokus
jednoduché vybratie lyžice a modelu
menej stresu vďaka stuhnutiu materiálu skokom
v jednom okamihu (tzn. snap-set efekt)
príjemná mätová príchuť
Obj. č.:
31794

Bežná cena:

167,80 €
Promo cena:

151,00 €

Protetika
J9 2x Express™ XT Penta H / Penta H Quick / Penta Putty

Ušetríte 60,00 €

+ 1x Express™ XT Light Body / Light Body Quick /
Regular Body / Regular Body Quick ZDARMA

Doplnkové balenie
1x báza à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml
+ Doplnkové balenie (2 ks à 50 ml, 10x Garant miešacia kanyla žltá)
A-silikónová odtlačková hmota pre automatické miešanie
štandardne tuhnúci aj rýchlo tuhnúci
pre jednokrokovú (sendvičovú) techniku odtláčania
a dvojkrokovú (korekčnú) techniku odtláčania
+
A-silikonový odtlačkový materiál typu krém
rôzne druhy

Obj. č.:
36894 / 36896 / 36895 + 36974 / 36976 / 36975 / 36977

J10 RelyX™ Unicem Aplicap

Bežná cena:

215,50 € (za balík)
Promo cena:

155,50 € (za balík)

Ušetríte 51,40 €

Doplnkové balenie
50 kapslí odtiene SORTIMENT, translucentný, A3 opákny, A2 univerzálny
ny
univerzálny
samoadhezívny
duálne tuhnúci živicový cement
v kapsľovom systéme Aplicap
indikovaný pre všetky materiály
zvlášť vhodný k cementovaniu endodontických čapov
Obj. č.:
56815 / 56816 / 56817 / 56818

Bežná cena:

342,20 €
Promo cena:

290,80 €

Nepracujete ešte s kapsľovým materiálom 3M? Teraz máte možnost získat aktivačné i aplikačné kliešte Aplicap ZDARMA k nákupu ľubovoľného
množstva materiálu značiek Ketac™, Photac™, RelyX™. Žiadajte u svojho distribútora. Ponuka je limitovaná množstvom a platí do vyčerpania zásob.

J11 Odtlačkové lyžice

Ušetríte 2,60 €

Veľkosť S, M, L, 10 ks v balení
plastové odtlačkové lyžice
veľkosť S, M, L
retenčná páska a okraj
rezervoár na prebytočnú hmotu
znížený zadný okraj pre jednoduchšie vybranie odtlačku

Bežná cena:

26,00 €

Obj. č.:
71615 / 71616 / 71617 / 71618 / 71619 / 71620

Promo cena:

J12 Express™ XT Putty Soft / Putty Quick

Ušetríte 15,10 €

23,40 €

Doplnkové balenie
1x báza à 250ml, 1x katalyzátor à 250ml, 2x Putty lyžica
A-silikónové odtlačkové hmoty pre ručné odtláčanie
Putty Soft: štandardne tuhnúca, jednokroková (sendvičová) technika odtláčania
niia
Putty Quick: rýchlo tuhnúca, dvojkroková (korekčná) technika odtláčania
Obj. č.:
36972 / 36973

Bežná cena:

75,60 €
Promo cena:

60,50 €

Dlhodobé ponuky
Elipar DeepCure-L za 1 €
Elipar DeepCure-S za 50 % ceny
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 €

1 000 €*

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

1 200 €*

Pentamix™ 3 za 1 €
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
skloionoméry
adhezíva
dokončovací systém Sof-Lex

čapy
provizória
odtlačkové hmoty
korekčné krémy

2 000 €*

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

1 000 €*

NOVINKA

Úplne nový sprievodca svetom odtláčania.
Postupy, typy a triky, riešenia problémov.
Viac informácií u vášho obchodného zástupcu 3M.
Kompen
d
otisková ium
ní

Pre viac informácií a možnosť osobne si produkty vyskúšať kontaktujte našu obchodnú zástupkyňu:

Spolupracoval
i:
Prof. Dr.
Bernd Wöstm
Prof. John
M. Powers ann
, Ph.D.

Ing. Zuzana Petríková
Mobil: +421 908 983 079, E-mail: zpetrikova@mmm.com

Sledujte nás tiež na youtube 3M Česko Oral Care
Všetky ceny sú odporúčané predajné ceny a sú uvedené vrátane DPH. Pri objednávke, prosím, vždy uveďte špecifikáciu špeciálnej ponuky.
* Ponuky sú platné do do 30. 6. 2017.

Oral Care Solutions Division
3M Slovensko, spol. s r.o.
Vajnorska 142, Bratislava, 831 04
Tel.: 02/491 05 211
E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3mespe.sk
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Žiadajte u svojho distribútora

