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Stomatologia zachowawcza
 MIX Produktów
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Adper TM Single Bond 2
1 uzupełnienie.

Single Bond  TM Universal
1 uzupełnienie.

lub

lub

lub

Filtek TM Z250
3 uzupełnienia w kolorze A2 lub A3.****

Filtek TM Z550
3 uzupełnienia w kolorze A2 lub A3.****

Filtek TM Ultimate
3 uzupełnienia w kolorze A2B lub A3B.****

Filtek TM Ultimate
Filtek TM Z250
Filtek TM Z550 
5 uzupełnień w dowolnym kolorze.

Filtek TM Ultimate
Filtek TM Z250
Filtek TM Z550 
9 uzupełnień w dowolnym kolorze.

****  Rodzaj promocyjnej strzykawki zależy od zakupionego.
        Do zakupu strzykawek Z250 wydawana jest Z250; do Z550 wydawana jest Z550; do Ultimate wydawana jest Ultimate 

Filtek TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy do 
wypełnień. Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że 
Twoja praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania.

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt przed 
polimeryzacją.

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

9+3

Filtek TM Z250 - uniwersalny materiał do wypełnień 
z niezawodną technologią. Idealnie dopasowany do 
wypełnień w zębach przednich i bocznych.

• Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim 
i bocznym.

• Pośrednie wkłady, nakłady i licówki.
• Technika kanapkowa.
• Odbudowa zrębu korony.
• Odbudowa guzków.
• Łatwy do kształtowania i praktycznie nie lepiący się 

do narzędzi.

Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto*

Przywróć pacjentowi piękny uśmiech i pewność siebie.

Każdy z nas pragnie cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem. Zdrowe zęby to nie tylko piękny wygląd, ale przede wszystkim 
zadowolony pacjent. To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy Filtek TM Ultimate, abyś mógł zaoferować swoim pacjentom profesjonalizm 
i przywrócić im wiarę w siebie.

Niezależnie, czy preferujesz technikę wypełniania z jednym, dwoma lub wieloma odcieniami, uniwersalny materiał do wypełnień 
Filtek TM Ultimate spełni Twoje indywidualne oczekiwania dzięki 36 odcieniom w 4 przeziernościach. Dzięki technologii wypełniacza 
nano, w 100% zapewnia doskonałą estetykę i utrzymanie połysku, a ponieważ materiał jest nadzwyczaj wytrzymały, możesz go 
stosować zarówno w zębach przednich, jak i bocznych.

Filtek TM Ultimate



Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto*

Sof-Lex TM Diamond Pre-Polishing Spiral
1 uzupełnienie w kolorze beżowym.

Sof-Lex TM Diamond Polishing Spiral
1 uzupełnienie w kolorze różowym.

Kup produkt

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Sof-Lex TM Diamond
1 zestaw.

Sof-Lex TM Diamond
1 uzupełnienie w kolorze różowym.

+

+

Sof-Lex TM

Poleruj diamentami.
Zapomnij o paście.

Zestaw zawiera:

• 5 x Sof-Lex TM spirale do wstępnego opracowania 
(beżowe);

• 5 x Sof-Lex TM diamentowe spirale do polerowania 
(różowe);

• mandrylka;
• instrukcja użycia;
• karta techniczna.



STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne
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* Promocja dotyczy zestawów MIX Produktów ze Stomatologi zachowawaczej

5 000 zł
Elipar  TM DeepCure - S 

Do wszystkich zabiegów 
klinicznych, gdzie ważne jest 
światło.
Elipar TM DeepCure diodowa lampa do polimeryzacji może 
być używana ze wszystkimi materiałami 3M ESPE, których 
zastosowanie wymaga polimeryzacji.*

• Materiały kompozytowe Filtek TM

•  Single BondTM Universal
• Cementy kompozytowe RelyX TM

•  Uszczelniacz do bruzd Clinpro TM Sealant

Diodowa lampa do polimeryzacji
Diodowa lampa do polimeryzacji Elipar TM DeepCure sprawdza się zgodnie ze 
swoją nazwą. Dzięki zoptymalizowanej optyce, możesz mieć gwarancję, że Twoje 
wypełnienia będą miały zapewnioną głęboką polimeryzację - od środka ubytku aż 
po brzegi, od zewnętrznej powierzchni aż po najgłębszą część wypełnienia - to co 
zostało udowodnione klinicznie. Testy laboratoryjne pokazują dlaczego.

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

2+1

Single Bond TM Universal
2 uzupełnienia.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Single Bond TM Universal - uniwerslny system łączący do 
techniki selektywnego i całkowitego wytrawiania oraz 
samowytrawiania.

• Jednoetapowa, jednowarstwowa aplikacja; trwająca 
jedynie 35 sekund.

• Butelka Flip-top z unikalną końcówką do precyzyjnej 
kontroli aplikacji.

• Bez potrzeby przechowywania w lodówce, można 
przechowywać w temperaturze pokojowej do dwóch lat.

• Ulepszony, łatwy do aplikacji wytrawiacz. 

Ketac TM Molar Aplicap
3 dowolne uzupełnienia kapsułek.

Ketac TM Molar Aplicap
1 uzupełnienie kapsułek w kolorze A3.

Glasjonomery 3M oferują wiele korzyści, z których możesz 
skorzystać w trakcie poszukiwania ostatecznych rozwiązań:

• jako podkład stanowią doskonałe zabezpieczenie miazgi 
i jest chętnie stosowany w technice „kanapki zamkniętej” 
oraz  technice „kanapki otwartej”;

• ze względu na uwalnianie dużej ilości fluoru bierze 
aktywny udział w procesie remineralizacji tkanek 
naturalnych zęba;

• wysoka odporność na ścieranie sprawia, że stanowi 
doskonałe rozwiązanie jako materiał do wypełnień 
ostatecznych zwłaszcza w przypadku dzieci.

3+1



Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne

Filtek TM Bulk Fill Posterior
3 dowolne uzupełnienia kapsułek
lub strzykawek.

Filtek TM Bulk Fill Flow
4 dowolne uzupełnienia kapsułek
lub strzykawek.

Filtek TM Bulk Fill Flow
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek 
w kolorze A2 lub A3.

Filtek TM Bulk Fill Posterior - materiał kompozytowy do 
wypełnień w odcinku bocznym.

• O 24% szybsza aplikacja w porównaniu 
z kompozytami używanymi warstwowo.

• Aplikacja w warstwie do 5 mm.
• Prosty w użyciu i łatwy do aplikowania.
• Nie wymaga dodatkowych kosztownych narzędzi 

i urządzeń (np. podgrzewaczy).
• Lepsza odporność na ścieranie w porównaniu 

z wiodącymi na rynku materiałami bulk fill. 

Filtek TM Bulk Fill Flow to płynny material do wypełnień
- skraca czas wypełniania bez zmniejszenia pewności.

• Szybka i łatwa aplikacja w 4 mm warstwach.
• Płynna konsystencja dla łatwej adaptacji.
• Wysoka wytrzymałość i niewielkie starcie.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

4+1

Filtek TM Ultimate 
3 dowolne uzupełnienia.

Filtek TM Ultimate Flow 
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Filtek TM Ultimate - wysokiej jakości, wszechstronne 
nanokompozyty. Doskonała estetyka w wypełnieniach 
przednich zębów, wystarczająco mocne do wypełnień w 
zębach bocznych.

• Proste w użyciu.
• Estetyka jak w naturze.
• Unikalna technologia nanowypełniaczy.
• Materiał o niedoścignionej fluorescencji, naśladuje 

naturę lepiej niż inne kompozyty estetyczne.
• Doskonała gładkość.
• Szeroki wybór odcieni i przezierności.
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym.
• Wyraźne i czytelne oznaczenia kolorów.



Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

Ketac TM Universal zapewnia szybkie, łatwe, 
jednoetapowe tworzenie wypełnień narażonych 
na obciążenia zgryzowe i uwalniające fluor.

• Jednoetapowa procedura - bez 
konieczności przygotowania ubytku, 
pokrywania lakierem lub naświetlania, które 
spowalniają procedurę.

• Rozszerzone wskazania w porównaniu 
z konkurencyjnymi materiałami 
glasjonomerowymi.

• Nieprzerwane uwalnianie fluoru przez 24 
miesiące.

Glasjonomery 3M posiadają wiele właściwości, których 
potrzebujesz w codziennej praktyce:

• skuteczna i pewna ochrona przed próchnicą - 
zmniejszenie ryzyka nieprzyjemnego, powtórnego 
leczenia;

• szybka i prosta aplikacja - oszczędność czasu, który 
mogą Państwo poświęcić większej ilości pacjentów;

• trwałość przy ważnych klinicznie wskazaniach 
- glasjonomery 3M przydatne są również w przypadku 
wypełnień długoczasowych - dopasowują się́do 
potrzeb pacjentów;

• wszechstronność - umożliwiają przeprowadzenie 
szybkiego i optymalnego leczenia przy wielu 
wskazaniach. Państwa pacjenci będą za to wdzięczni.

Ketac TM Molar EasyMix
1 uzupełnienie. (56633)

Ketac TM Molar EasyMix
2 uzupełnienia.

Ketac TM Universal Aplicap
3 dowolne uzupełnienia.

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Aktywator do kapsułek.

lub
Filtek TM Z250 / Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2 
lub A3.

2+1

+

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne

Ketac TM Universal Hand Mix - glasjonomerowy materiał 
do wypełnień narażonych na obciążenia zgryzowe, 
długoterminowo uwalniających fluor.

• Jednoetapowa procedura - bez konieczności 
przygotowania ubytku, pokrywania lakierem lub 
naświetlania, które spowalniają pracę.

• Rozszerzone wskazania w porównaniu 
z konkurencyjnymi materiałami glasjonomerowymi.

• Nieprzerwane uwalnianie fluoru przez 9 miesiący.
• Niska lepkość pozwala na łatwą aplikację. 

Ketac TM Universal Hand Mix Intro Kit
3 uzupełnienia.

Ketac TM Universal Hand Mix Intro Kit
1 uzupełnienie.

Ketac TM Universal
1 uzupełnienie proszku w kolorze A2.

+



Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

4 uzupełnienia.

3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM Soft
4 uzupełnienia.

3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

1 uzupełnienie.
+
Penta TM Mixing Tips
1 opakowanie 30 szt.

+
Penta TM Mixing Tips
1 opakowanie 30 szt.

RelyX TM U200 Automix
2 dowolne uzupełnienia.

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Filtek TM Z250
lub
Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3.

Impregum TM Penta TM- polieterowe masy wyciskowe, cieszące 
się uznaniem od wielu lat i wciąż nagradzane przez niezależne 
instytucje ratingowe.

• Najlepsze w klasie odtworzenie detali dzięki bardzo dużej 
hydrofilności i zapływania.

• Łatwe uwalnianie z łyżki wyciskowej.
• Komfortowe pobieranie wycisku dzięki unikalnym 

właściwościom “snap-set”.
• Łatwe uwalnianie z modelu.

RelyX TM U200 Automix - cement adhezyjny o uznanych 
właściwościach i jakości dostępny w łatwej do użycia 
strzykawce Automix.

• Komfortowe użytkowanie.
• Właściwości reologiczne zapewniają optymalną 

konsystencję w trakcie osadzania prac.
• Dozowanie w zależności od potrzeby.
• Oszczędność czasu.
• Duży wybór końcówek pozwala na aplikację 

pasty bezpośrednio do wnętrza pracy lub kanału 
korzeniowego.

• Małe ryzyko zamknięcia pęcherzyków powietrza  
i pustych przestrzeni.

3M TM ESPE TM Monophase 
1 uzupełnienie.

3M TM ESPE TM Monophase
lub 3M TM ESPE TM Monophase Soft 
4 uzupełnienia.

3M TM ESPE TM Monophase - polieterowe masy wyciskowe, 
dzięki jaśniejszej barwie poprawiają czytelność wycisku.

• Precyzyjne wyciski i idealne odwzorowanie dzięki 
zaletom polieterów.

• Precyzyjne dopasowanie uzupełnienia.
• Większy komfort dla pacjenta dzięki świeżemu zapachowi 

i łatwiejsze usuwanie (wersja Soft).
• Łatwe uwalnianie z modelu.
• Mniej powtórzeń i poprawek.

+

PROTETYKA
Zestawy promocyjne

lub
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Strzykawka wewnątrzustna dostarcza wszystko to,
czego potrzebujesz do dokładnego wycisku masą 
a-silikonową:

• wygodna w użyciu - łatwa do napełnienia i 
wyciśnięcia, ergonomiczny kształt;

• mniejsze straty materiału w porównaniu do 
końcówek mieszających do pistoletów GarantTM 
doskonała dokładność ostatecznych uzupełnień 
dzięki precyzyjnej aplikacji;

• higieniczne stosowanie i procedura: bez potrzeby 
czyszczenia, bez dezynfekcji;

• łatwa aplikacja w trudnodostępnych miejscach;
• dokładna kontrola ilości zużywanego materiału;
• oszczędność czasu w codziennej praktyce;
• wysoki poziom akceptacji przez pacjentów.

Express TM XT poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa – 
wyciski pierwszej klasy już od pierwszego razu
Zaprojektowana do techniki jedno- i dwuczasowej, 
masa poliwinylosiloksanowa Express TM XT 3M pomaga 
osiągnąć doskonałą dokładność wycisków i bardzo 
dobre dopasowanie ostatecznych uzupełnień.

• Bardzo dobre odtworzenie detali dzięki 
nadzwyczajnej hydrofilności i zapływaniu materiału.

• Wyjmowanie z jamy ustnej bez zniekształceń, dzięki 
doskonałej twardości.

• Zmniejsza szansę kosztownych powtórzeń dzięki 
niemal 100% powrotowi do pierwotnego kształtu.

Kiedy potrzebujesz wyjątkowo silnego połączenia
bez konieczności stosowania skomplikowanych
systemów cementowania wybierz adhezyjny
cement kompozytowy RelyX TM Ultimate. W
połączeniu z jednobutelkowym, uniwersalnym
systemem łączącym Single Bond TM Universal
uzyskasz wszechstronne i niezawodne
cementowanie, szybkie i łatwe w obsłudze.

• Sprawdzona w stomatologii siła wiązania.
• Szybka i łatwa procedura i tylko dwa składniki.
•   Technika całkowitego, selektywnego trawienia jak 

i samowytrawiania.
• Pierwszorzędna estetyka z naturalną fluorescencją.

Express TM XT Penta TM

1 uzupełnienie.

RelyX TM Ultimate Clicker
1 dowolne uzupełnienie.

Express TM XT Light Body
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Express TM XT Intra-Oral Syringes
1 opakowanie 20 szt.

RelyX TM Try-In Paste
1 uzupełnienie w kolorze B0.5.

+

+

Protetyka
 MIX Produktów

Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto*



Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

RelyX TM U200 Automix
1 dowolne uzupełnienie.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony.
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania.

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG.
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny.
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy.
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego.
• Single Bond

 TM Universal: system łączący.
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.

+

Filtek TM Z250
lub
Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3.

PROTETYKA
Zestawy promocyjne

RelyX TM U200 Automix
2 dowolne uzupełnienia.

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Filtek TM Z250
lub
Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A2 lub A3.

+

4+1



4 Regulamin promocji dostępny jest na 
naszej stronie
www.3MESPE.pl.

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 25 szt.).
3M TM ESPE TM Astringent - pasta retrakcyjna w kapsułce do 
wycisków stomatologicznych. Innowacyjna pasta umożliwia 
uzyskanie czystej i suchej okolicy kieszonki dziąsłowej oraz 
długotrwałej hemostazy.

• Skuteczna retrakcja dzięki cienkiej końcówce kapsułki.
• Wygodna i oszczędzająca czas procedura: 50% szybsza 

niż przy stosowaniu nici retrakcyjnych.
• Mniejsze ryzyko krwawienia po usunięciu.
• Łagodna dla tkanek i komfortowa dla pacjenta.

Wprowadzając materiał do uzupełnień tymczasowych 
Protemp™ 4, firma 3M stworzyła pierwszy bis-akrylowy 
materiał kompozytowy z zaawansowanym wypełniaczem 
nowej generacji. Wynikiem jest doskonała wytrzymałość, 
łatwość pracy i estetyka.

• Niezawodnie wytrzymałe uzupełnienia tymczasowe, 
które można też użytkować długoterminowo.

• Doskonała estetyka, komfortowe dopasowanie i łatwe 
usuwanie płytki nazębnej.

• Szybka procedura i olśniewający wygląd bez polerowania 
i glazurowania.

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Express TM XT Putty Soft
1 uzupełnienie.

Protemp TM 4
2 dowolne uzupełnienia.

PROTETYKA
Zestawy promocyjne

Przypominamy o nowych zasadach
rozliczania promocji 3M TM Oral Care***

1 Zmiany w rozliczaniu wprowadziliśmy
od 1 września 2016 roku. 2 Dystrybutorzy przesyłają do 3M dane 

dotyczące dokonanych przez Państwa 
zakupów z oferty promocyjnej, 
a produkty za 1 zł netto/szt. wysyłane 
są bezpośrednio do Państwa 
Gabinetów Stomatologicznych.

3 Obsługę logistyczną całego procesu 
oraz wystawianie faktur za produkty 
promocyjne za 1 zł koordynuje 
w imieniu 3M Poland firma Universal 
Express Distribution.

6 W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z przedstawicielem firmy 3M 
działającym na Państwa terenie.

5 Zakupy promocyjne prosimy 
zgłaszać pod adresem mailowym: 
promocjedental@mmm.com



Glasjonomery 3M
Ketac TM Universal
Ketac TM Molar
Ketac TM Fil Plus
Capmix TM

Kilka kroków do 
uśmiechu pacjenta.



3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn 

tel. 22 739 60 00
www.3mespe.pl

3M, ESPE,Adper, Express, Filtek, Impregum, Penta, Ketac, 
Monophase, Protemp, RelyX, Single Bond i Sof-Lex, Elipar 
są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. 
© 3M 2016 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3MOCD/2016-11/PROM/styczeń-marzec-2017

Kierownik Sprzedaży Beata Tetlak 608 385 002 btetlak@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Agnieszka Fiedorowicz 668 138 161 afiedorowicz@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Małgorzata Narska 608 653 642 mnarska@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Marcin Cichosz 883 342 159 mcichosz@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Damian Stachowiak 600 278 011 dstachowiak@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Monika Pietraszko 694 406 603 mpietraszko@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Piotr Barciewicz 600 917 084 pkbarciewicz@mmm.com

Przedstawiciel Handlowy Szymon Wójcik 660 459 376 szymon.wojcik@mmm.com

Obsługa Klienta Paulina Gutkowska 608 792 791

Obsługa Klienta Katarzyna Młotkowska 664 702 557

Skontaktuj się z nami w sprawie promocji

Jeżeli jesteś zainteresowany materiałami ortodontycznymi 3M Unitek skontaktuj się:

*  Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M. Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).

** Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Regulamin promocji dostępny na stronie www.3mespe.pl.

*** Materiały wysyłane bezpośrednio do gabinetów, koordynuje w imieniu 3M Poland firma Universal Express Distribution.

 Promocje ważne w okresie 2 stycznia - 31 marca 2017s r. lub do wyczerpania zapasów.

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1 zł/szt. netto***

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu.
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie).

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym.

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli.

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 

4+1

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietu 
promocyjnego


