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Keď inovácie pomáhajú: Obväz pre veľrybu
Inovácie sú základným slovom slovníka 
spoločnosti 3M. Vývojom širokej palety 
materiálov a výrobkov uľahčujeme každo-
denný bežný život miliónom ľudí. Jedným 
z našich poslaní je objavovať rôzne použitia 
našich výrobkov a inovačných riešení tak, 
aby sme dokázali trvalo rozvíjať ich potenci-
ál a prinášať tak moderné technológie ešte 
väčšiemu publiku. Naša ponuka obsahuje 
celý rad výrobkov, ktoré sa v nespočetných 
obmenách prelínajú na prvý pohľad v úpl-
ne nesúvisiacich odboroch. Pravdepodob-
ne najzaujímavejším príkladom je súčasná 
ponuka výrobkov Tegaderm, ktorá vzišla 
z  hľadania vhodného materiálu na výrobu 
obväzu pre veľrybu.

Cheryl Moore je bývalá výskumná pracov-
níčka centrály spoločnosti 3M v americkej 
Minnesote. Špecializovala sa tam na vývoj 
adhezív určených pre zdravotníctvo. Jed-
ného dňa sa obrátila minnesotská ZOO 
na  spoločnosť 3M so žiadosťou o pomoc 
– ich veľryba sa nešťastne zranila a spôso-
bila si otvorenú ranu, ktorá si vyžadovala 
ošetrenie. Tím na čele s Cheryl Moore za-
čal usilovne pracovať na vývoji vodovzdor-
ného adhezíva, ktoré by bolo dostatočne 
silné na to, aby sa udržalo na tele zvieraťa, 

ale zároveň sa dalo odstrániť bez toho, aby 
sa pri tom poškodila okolitá zdravá koža. 
Tím nakoniec optimálne zloženie našiel 
a veľrybu sa podarilo vyliečiť.

Tím Cheryl Moore sa následne venoval 
vývoju obdobného výrobku, ktorý by bol 
použiteľný na ľuďoch. Výsledkom ich práce 
bol prvý vodovzdorný krycí materiál, ktorý 
sa stal základom radu zdravotníckych vý-
robkov Tegaderm, ktoré sa dnes používajú 
pri ošetrovaní rán a zároveň aj pri prevencii 

vzniku infekcií. Výrobky Te-
gaderm pomáhajú významne 
skrátiť čas rekonvalescencie 
pacientov.

To, čo sa pred rokmi začalo ako 
požiadavka na rýchle vyrieše-
nie unikátneho problému, na-
koniec vyústilo do dlhodobého 
výskumu, ktorého výsledky 
pomáhajú každodenne pacien-
tom na celom svete.



Ušetríte

14,50 
€

H2  Filtek™ Bulk Fill Posterior 
4863xx, 4864xx

Doplnkové balenie 
20x kapsľa 0,2 g, odtieň A1, A2,A3, B1, C2
+ Doplnkové balenie 
1x striekačka 4 g, odtieň A1, A2, A3, B1, C2

• moderný výplňový materiál pre distálny úsek
•  výška inkrementu až 5 mm
•  skvelá manipulácia a tvarovateľnosť
•  vysoká odolnosť proti abrázii
•  unikátna technológia nanočastíc
•  5 odtieňov

H1  Filtek™ Ultimate 
3920xx

Doplnkové balenie 
1x striekačka 4 g, rôzne odtiene

• univerzálny výplňový materiál
•  priame výplne vo frontálnom i distálnom úseku
•  36 odtieňov so 4 stupňami translucencie
•   s jedinečnou fl uorescenciou (napodobňuje 

prírodu lepšie ako ktorýkoľvek iný kompozit)
•  unikátna technológia nanočastíc

Ušetríte

17,30 
€

Štandardná cena Akciová cena

68,90 € 51,60 €

Štandardná cena Akciová cena

72,60 € 58,10 €



H3  2 x Single Bond Universal
+ 1 x Filtek Z550 ZDARMA
41266 + (7050XX)

Doplnkové balenie fľaštička 5 ml 
+ Doplnkové balenie (1x striekačka 4 g, rôzne odtiene) ZDARMA

• multifunkčné samoleptacie adhezívum
• pre všetky adhezívne techniky
• skvelá adhézia na všetky povrchy
• vhodný na suchý i vlhký dentín
•  obsahuje silán, MDP monomér na zabezpečenie 

lepšej chemickej väzby na zirkón
•  bez potreby uchovávania v chladničke
•   ľahká manipulácia jednou rukou vďaka praktickej 

fľaštičke flip-top
+ ZDARMA
•  nanohybridný kompozitný výplňový materiál
• tuhšia konzistencia
•  dobrá leštiteľnosť
•  12 odtieňov

H4  Sof-Lex™ Diamantový 
leštiaci systém
5092-IM

Uvádzacie balenie 
5x Sof-Lex predleštiace špirály (béžové), 
5x Sof-Lex™ diamantové leštiace špirály (ružové), 
1 Mandrel

• použitie s chladením
•  ľahký tlak
•  15 000–20 000 ot./min.
•  na viacero použití (sterilizácia v autokláve)
•  použitie bez pasty

Ušetríte

40,60 
€

Ušetríte

4,30
€

Štandardná cena balíka Akciová cena balíka

219,20 €  178,60 €

Štandardná cena Akciová cena

42,90 € 38,60 €
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H6  Imprint™ 4 
Penta Putty / Penta Heavy /
Penta Super Quick Heavy
71486 / 71484 / 71485

Doplnkové balenie 
(2x báza 300 ml, 2x katalyzátor 60 ml)

• A-silikónový odtlačkový materiál
•  najkratšia doba tuhnutia v ústach pre úsporu času
•   vysoká hydrofílnosť pre dokonalé zatekanie 

a najjemnejšiu reprodukciu detailov
•  vhodný na odtlačky implantátov
•  žiarivé farby pre lepšiu čitateľnosť odtlačku
•  rôzne druhy

H5  Ketac™ Molar Aplicap
56410 / 56420 / 56430

Doplnkové balenie 
(50 kapslí, odtiene A1, A3, sortiment)

• skloionomérny materiál
• odolný voči opotrebovaniu
• samoadhezívny
• rýchle ošetrenie

Ušetríte

31,00 
€

3

Ušetríte

50,20 
€

Akciová cena

200,60 €

Štandardná cena

250,80 €

Štandardná cena Akciová cena

155,00 € 124,00 €



Zjednodušiť bondovací proces nie je jednoduché. 
Preto odborníci vyvinuli adhezívum, na ktoré 
sa môžete spoľahnúť pri použití na akomkoľvek 
povrchu zuba, s akoukoľvek technikou leptania, 
pre všetky priame i nepriame aplikácie: 3M™ 
Single Bond™ Universal. Pýtate sa, či mu môžete 
dôverovať? Prebiehajúce klinické hodnotenia 
dokazujú, že ide skutočne o univerzálne adhezívum, 
ktoré zabezpečuje predvídateľné klinické výsledky, 
prakticky bez pooperačnej citlivosti. Vďaka budúcim 
vynikajúcim výsledkom zistíte, že vaše rozhodnutie 
bolo správne a budete sa môcť sústrediť na to, čo je 
najdôležitejšie, a tým sú - vaši pacienti.

www.3mespe.sk

Máte na starosti 
množstvo rozhodnutí.
Toto urobte s istotou. 

3M™ Single Bond™ 

Universal 
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H8  Express™ XT
Penta Putty / Penta H / Penta H Quick
36895 / 36894 / 36896

Doplnkové balenie 
1x báza 300 ml, 1x katalyzátor 60 ml

•   A-silikónová odtlačková hmota 
na automatické miešanie

•  štandardne tuhnúca aj rýchlo tuhnúca
•   na jednokrokovú (sendvičovú) techniku 

odtláčania a dvojkrokovú (korekčnú) 
techniku odtláčania

H7  Imprint™ 4 
Super Quick Ultra-Light /Light / 
Super Quick Light / Regular /
Super Quick Regular
71491 / 71488 / 71490 / 71487 / 71489

Doplnkové balenie 
4 ks krému 50 ml, 5x miešacia kanyla žltá, 5x Intra-orálna striekačka zelená

• A-silikónový odtlačkový materiál typu krém
• najkratšia doba tuhnutia v ústach pre úsporu času
•  vysoká hydrofílnosť pre dokonalé zatekanie 

a najjemnejšiu reprodukciu detailov
•  vhodný na odtlačky implantátov
•  žiarivé farby pre lepšiu čitateľnosť odtlačku
•  rôzne druhy

Štandardná cena Akciová cena

80,10 € 60,10 €

Ušetríte

25,00 
€

Štandardná cena Akciová cena

124,80 € 99,80 €

Ušetríte

20,00 
€



Ušetríte

11,30 
€

H10  Soft Monophase™ 
31798

Doplnkové balenie 
1x báza 300 ml, 1x katalyzátor 60 ml

• polyéterový odtlačkový materiál
•   vysoká hydrofílnosť – presné vykreslenie 

detailov mäkkých tkanív
•   tuhnutie skokom – materiál nezačne tuhnúť 

pred koncom pracovného času
•  ľahké vybratie odtlačku

H9  Express™ XT 
Light Body / Light Body Quick / 
Regular Body / Regular Body Quick 
36974 / 36976 / 36975 / 36977

Doplnkové balenie
2 ks po 50 ml, 10x Garant miešacia kanyla žltá

•  A-silikónový odtlačkový 
materiál typu krém

•  rôzne druhy

Ušetríte

15,50 
€

Akciová cena

46,40 €

Štandardná cena

61,90 €

Štandardná cena Akciová cena

112,80 € 101,50 €



H12  3M Impression Tray 
odtlačková lyžica
71615 / 71616 / 71617 / 
71618 / 71619 / 71620

Veľkosť S, M, L, 10 ks v balení

•  plastové odtlačkové lyžice
•  veľkosť S, M, L
•  retenčná páska a okraji
•  rezervoár na prebytočnú hmotu
•   znížený zadný okraj pre 

ľahšie vybratie odtlačku

H11   3M Adstringentná 
retrakčná pasta
56944

Doplnkové balenie 25 ks

• silný a dlhotrvajúci hemostatický účinok
•  efektívne odtlačenie ďasna
•   jednoduchá aplikácia do sulku vďaka 

tenkej koncovke ampulky

Ušetríte

10,40 
€

Akciová cena

24,10 €

Štandardná cena

26,70 €

Štandardná cena Akciová cena

104,40 € 94,00 €

Ušetríte

2,60
€



H14   RelyX™ U200 Clicker  
56877 / 56878 / 56879

Doplnkové balenie
1x clicker 11 g, miešacie podložky, odtieň translucentný, 
A2 univerzálny, A3 nepriehľadný

• univerzálny
•  samoadhezívny
•  duálne tuhnúci živicový cement
•  vo forme clicker (80 dávok)

H13  Protemp™ 4   
46954 / 46956 / 46957 /
46959 / 46960 / 46972

Doplnkové balenie
1x kartuša 50 ml, odtieň A1, A2, A3, Bleach, 
B3, A3.5, 16x Garant miešacia kanyla modrá

•  bis-akrylátový kompozitný materiál 
na provizórne korunky a mostíky

•  nanoplnivo zaisťujúce pevnosť a estetiku
•   ľahšia a rýchlejšia manipulácia 

a vytváranie náhrad
•   hladký, lesklý povrch bez leštenia 

a lakovania

Ušetríte

17,80 
€

Štandardná cena Akciová cena

118,70 € 100,90 €

Štandardná cena Akciová cena

154,20 € 138,80 €

Ušetríte

15,40 
€



H16  Clinpro™ White Varnish
12249

Balenie 50 dávok po 0,5ml

•  ochranná vrstva s vysokým obsahom 
fl uoridu a trikalciumfosfátu (TCP)

•   jednoduchá aplikácia zaberie 
iba niekoľko sekúnd

•   okamžitá a dlhotrvajúca úľava 
od precitlivených zubov

•   zaisťuje efektívnu ochranu proti 
zubnému kazu

•  liečba bielych škvŕn

H15  RelyX™ U200 Automix
56895 / 56896 / 56897

Doplnkové balenie 
Striekačka Automix 8,5 g cementu, 10x miešacia kanyla 
štandardná, 5x miešacia kanyla široká – so širším zakončením 
na použitie v kombinácii s intraorálnou alebo endodontickou 
koncovkou, 5x endodontická koncovka, 
odtiene A2, A3 O, TR

• univerzálny
•  samoadhezívny
•  duálne tuhnúci živicový cement
•  vo forme Automix
•   vhodný na cementovanie 

endodontických čapov

Štandardná cena Akciová cena

157,60 € 134,00 €

Ušetríte

23,60
€

Štandardná cena Akciová cena

109,70 € 98,70 €

omix

kanyla
ím z

ebo endo
vka,

nyla
zakončením
odontickou 

Ušetríte

11,00
€



V jednoduchosti

je

krása.

© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.

3M poskytuje 
jednoduché 
a efektívne 
riešenia.

3M RelyX dentálne cementy 
boli optimalizované tak, 
aby ste prakticky zvládli 
akýko vek nepriamy postup.

Cementy RelyX zabezpe ia, 
že vždy dosiahnete spo ahlivé 
a predvídate né výsledky.

RelyXTM Ultimate ClickerTM

RelyXTM U200 ClickerTM

KetacTM Cem Plus ClickerTM

REYLX.4A.SK.indd   1 17.8.2017   9:17



Dlhodobé ponuky

 Pentamix™ Lite za 1 € 
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™ 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 •  čapy
 •  skloionoméry •  provizória
 •  adhezíva  •  odtlačkové hmoty
 •  dokončovací systém Sof-Lex •  korečné krémy

 Pe

AUT
Pri n
za 1  
za 50
 •
 •
 •
 •



Individuálne farebné riešenie

1080-M15 
Matte Bright Yellow

1080-G48 
Gloss Intense Blue

1080-M103 
Matte Hot Pink

1080-G13 
Gloss Hotrod Red

1080-M38 
Matte Royal Purple

1080-M211
Matte Charcoal Metallic

1080-G348 
Gloss Fierce Fuchsia

1080-S336 
Satin Sheer Luck Green

Pentamix™ 3 ako štýlový doplnok do vašej ordinácie

V prípade, že sa teraz rozhodnete zakúpiť si balíček Pentamix 3, ponúkame vám 
v rámci novej špeciálnej ponuky možnosť individuálneho farebného riešenia 
prístroja podľa vašich preferencií. Farbu si vyberte z nižšie uvedenej palety.*

Ponuka platí od 1. 1. 2018

Vami vybraný kód farby 
uveďte, prosím, vo svojej objednávke! 
3M začne bezodkladne úpravu vášho Pentamixu 3 na zá-
klade objednávky, avšak predpokladáme, že dodacie 
lehoty individuálne upravovaných zariadení  sa môžu 
nepatrne líšiť od štandardného dodania prístroja v bež-
nom prevedení. Naši obchodní zástupcovia sú pripravení 
poskytnúť vám všetok servis. Pentamix 3 vám následne 
osobne doručí na zvolenú adresu a pomôžu vám s uve-
dením prístroja do prevádzky.

*  Akciová ponuka balíčka Pentamix 3 platí  aj v prípade, že preferujete základné farebné 
prevedenie prístroja. Odtiene farieb sa môžu mierne líšiť.

Podrobnejšie informácie o špeciálnej ponuke vám rád/a poskytne:

Tibor Černák
obchodný zástupca, Slovensko a Morava

Tel.: +421 918 117 441
E-mail: tcernak@mmm.com

VVaammii vvyybbraný kód faar
ďt í



Dlhodobé ponuky
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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. 6. 2018.

3M Slovensko s.r.o.
Polus Tower II
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
Tel.: 02/ 49 105 212
E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3mespe.sk

Žiadajte u svojho distribútora.

Pre viac informácií a možnosť osobne si produkty vyskúšať kontaktujte nášho obchodného zástupcu:

Sledujte nás tiež na YouTube 3M Česko Oral Care

Tibor Černák
obchodný zástupca, Slovensko a Morava
Tel.: +421 918 117 441
E-mail: tcernak@mmm.com

MVDr. Michael Stiksa
produktový specialista pre dental 
a ortodonciu, Česko a Slovensko
Tel.: +420 725 500 423
E-mail: mstiksa@mmm.com

Elipar™ DeepCure-L
Polymerizačná LED lampa

Pri nákupe ľubovoľnej kombinácie doplňujúcich balení 
materiálov značky Filtek, Adper, Sof-Lex, Valux, 
Single Bond Universal, Scotchbond Universal Etchant, 
CoJet System Set, CoJet piesok, ESPE Sil leptací gél 
v hodnote 1 000 €.

Capmix™ za 1 €
Univerzálny miešací prístroj pre kapsľové materiály

Pri nákupe ľubovoľnej kombinácie kapsľových 
materiálov 3M v hodnote 1 000 €.


