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STOMATOLOGIA ZACHOWAWACZA

Zestawy promocyjne
Kup produkt

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

Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***
Filtek Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek
w kolorze A2 lub A3.
TM

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

•
•
•
•
•

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 wiodącym na rynku materiałami bulk fill.

3+1

675 zł
Filtek Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek.
TM

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

Sof-Lex - krążki do opracowania i polerowania
dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów
przy jednoczesnej oszczędności czasu.
TM

•
•
•
•
•

Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
Cztery różne gradacje nasypu;
Każda gradacja jest oznaczona kodem
kolorystycznym;
Krążki można łatwo wymieniać dzięki
opatentowanemu systemowi mandryli;
Mandryle są odporne na złamanie i mogą być
sterylizowane.

225 zł
Single Bond Universal
TM

3 uzupełnienia.

Single Bond Universal
TM

1 uzupełnienie.

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

•
•
•
•

Jednoetapowa, jednowarstwowa aplikacja;
trawająca 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.

885 zł
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STOMATOLOGIA ZACHOWAWACZA

Zestawy promocyjne
Kup produkt

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

Ketac Universal Hand Mix
3 uzupełnienia.

Ketac Universal Hand Mix
1 uzupełnienie w kolorze A31.

TM

TM

Ketac Universal Hand Mix - glasjonomerowy materiał
do wypełnień narożnych na obciążenia zgryzowe
oraz długoterminowo uwalniający fluor.
TM

•

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.

•
•
•

3+1

495 zł

Ketac Universal
3 uzupełnienia kapsułek.

Ketac Universal
1 uzupełnienie kapsułek
(20 szt. w kolorze A2, 20 szt. w kolorze A3
i 10 szt. w kolorze White).

TM

TM

Zestaw uzupełniający składający się z trzech
opakowań po 50 szt. kapsułek.
•
•
•
•

Samoadhezyjny;
Samoutwardzający;
Dostępny w 6 odcieniach;
Widoczny na zdjęciach rentgenowskich.

3+1

1326 zł
Kup MIX produktów stomatologii
zachowawczej za 5000 zł**

a otrzymasz urządzenie
za 1zł/szt. netto***

w tym min. 3 opakowania Filtek
Bulk Fill Posterior

Lampa Elipar Deep Cure - S
TM

Filtek

TM

NOWOŚĆ!

TM

Diodowa lampa do polimeryzacji.

Elipar Deep Cure - S - lampa do głębokiej polimeryzacji.
TM

Single Bond
Universal

Ketac Universal
TM
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TM

•
•
•

Bardziej jednorodna i skupiona wiązka światła nawet
w najgłębszych obszarach;
Przewidywalna i niezawodna polimeryzacja, nawet na
dnie głębokich ubytków;
Zoptymalizowana geometra światłowodu pozwala na
łatwy dostęp do wszystkich powierzchni zębów.
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Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów
promocyjnych
Kup produkt

Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek Ultimate
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek Ultimate
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

TM

TM

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

•
•
•
•

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.

•
•
•
•

Filtek Z250
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.
TM

4+1
Filtek Z250
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.
TM

Filtek Z250 - uniwersalny materiał do wypełnień
z niezawodną technologią od 3M został
sprawdzony miliony razy. Idealnie dopasowany do
wypełnień w zębach przednich i bocznych
w technice z jedną lub dwiema przeziernościami.
TM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim
i bocznym;
Pośrednie wkłady, nakłady i licówki;
Technika kanapkowa;
Odbudowa zrębu korony;
Odbudowa guzków;
Szynowanie;
Długoczasowe doświadczenie kliniczne
Ławy do kształtowania i praktycznie nie lepiący
się do narzędzi;
Opatentowany wypełniacz: tlenek
cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast
w promieniach RTG.

4+1
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Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów
promocyjnych
Kup produkt

Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

TM

TM

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

•
•
•
•
•

Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do
kształtowania;
Nie spływa, a jednocześnie zlewa się
z tkankami i pobrzeżem;
Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt
przed polimeryzacją;
Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe
kompozyty;
Dostępny w 12 popularnych odcieniach,
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

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

4+1
Sof-Lex
1 opakowanie 50 szt. (8692C)
TM

Sof-Lex - krążki do opracowania i polerowania
dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów
przy oszczędności czasu.
TM

•
•
•
•
•

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
*

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 1 września - 31 września 2016 r. lub do wyczerpania zapasów.
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Filtek Bulk Fill Posterior
TM

Materiał do wypełnień w odcinku bocznym
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PROTETYKA

Zestawy promocyjne

Kup produkt

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

3M ESPE Impregum Penta
4 uzupełnienia.
TM

TM

TM

TM

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

•
•
•
•

TM

3M ESPE Impregum Penta
1 uzupełnienie.
+
Penta Mixing Tips
1 opakowanie 30 szt.
TM

TM

TM

TM

TM

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.

4+1

1652 zł
3M ESPE Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 100 szt.).
TM

TM

3M ESPE Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 25 szt.).
TM

TM

3M ESPE Astringent - pasta retrakcyjna w kapsułce
do wycisków stomatologicznych. Innowacyjna pasta
umożliwia uzyskanie czystej i suchej okolicy kieszonki
dziąsłowej oraz długotrwałej hemostazy.
TM

•
•
•
•

TM

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.

978 zł
RelyX U200 Automix
3 dowolne uzupełnienia.
TM

RelyX U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.
TM

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

•
•
•
•
•
•

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.

1140 zł
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PROTETYKA

Zestawy promocyjne

Kup produkt

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

RelyX Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy
z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy
na wkładach.
TM

•
•
•
•
•

TM

(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

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.

4+1

2168 zł
RelyX Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.
TM

NOWOŚĆ!

TM

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

RelyX Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty
dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:
•
•
•
•

NOWOŚĆ!

TM

RelyX U200 Automix: uniwersalny cement
kompozytowy;
RelyX Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
Single Bond Universal: system łączący;
Filtek Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.
TM

TM

TM

aw

zest

+1

1878 zł
RelyX Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.
TM

RelyX U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.
TM

RelyX Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:
•
•
•

NOWOŚĆ!

TM

20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm,
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);
4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
1 wiertło uniwersalne.

1461 zł
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PROTETYKA

Zestawy promocyjne

Kup produkt

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

RelyX U200 Clicker
1 dowolne uzupełnienie.

Filtek Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B.

TM

Wygodny w użyciu podajnik Clicker.
•

Dostarcza dokładnie odmierzone dawki dla
równomiernego i komfortowego mieszania;
Wybór wyciskanej ilości - 11g wyciskane w 80
kliknięciach (w przybliżeniu 40 aplikacji);
Ulepszone mieszanie dzięki nowej technologii.

•
•

TM

Filtek Ultimate - uniwersalny materiał kompozytowy
do wypełnień estetycznych.
TM

Prosty w użyciu:
•
•
•
•

Wyjątkowe właściwości użytkowe;
Więcej kolorów body do wypełnień z 1 odcieniem;
Strzykawki oznaczone kolorami w zależności od
przezierności;
Wyraźne, łatwe do przeczytania oznaczenia.

Estetyka jak w naturze:
•
•
•

Doskonała polerowalność;
Szeroki wybór odcieni i przezierności;
Ulepszona fluorescencja.

Unikalna technologia nanowypełniaczy:
•
•

504 zł

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

TM

TM

TM

•

Lepsze utrzymanie połysku niż materiały
mikrofilowe;
Ścieralność lepsza niż wiodące materiały
konkurencyjne;
Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku
przednim i bocznym.

3M ESPE Monophase
1 uzupełnienie.
TM

TM

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

•
•
•
•
•

TM

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.

1076 zł lub 1148 zł
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3M
Health Care
Academy
SM

Forum
Profesjonalnej
Stomatologii
Konferencja
„Minimalne inwazyjne rozwiązania
w nowoczesnej stomatologii”

18 listopada 2016 - Kraków
hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte Casino 2

25 listopada 2016 - Warszawa
hotel Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24

Dodatkowe informacje:
AVIGRAF
Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
e-mail: marketing@avigraf.com.pl
tel: 33 487 21 87
(poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00)
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Zapisy na:

www.receptanawiedze.pl
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Znajdź przedstawiciela 3M Oral Care - Dental
TM

REGION

REGION

PÓŁNOCNY

REGION

PÓŁNOCNO
ZACHODNI

REGION

POŁUDNIOWO
ZACHODNI

REGION

CENTRALNY 2
(MAZOWSZE)

CENTRALNY 1
(MAZOWSZE)

REGION

REGION

PÓŁNOCNO
WSCHODNI

CENTRALNY
(ŁÓDZKIE)

REGION
REGION

POŁUDNIOWY
(GÓRNY ŚLĄSK)
REGION

POŁUDNIOWO
WSCHODNI

POŁUDNIOWY
(MAŁOPOLSKA)

Skontaktuj sięz nami w sprawie promocji
Region

Przedstawiciel handlowy

Telefon

E-mail

Malgorzata Narska

608 653 642

mnarska@mmm.com

Region centralny 1 (Mazowsze)

Agnieszka Fiedorowicz

668 138 161

afiedorowicz@mmm.com

Region centralny 2 (Mazowsze)

Marcin Cichosz

883 342 159

mcichosz@mmm.com

Region południowy (Górny Śląsk)

Piotr Barciewicz

600 917 084

pkbarciewicz@mmm.com

Region południowy (Małopolska)

Katarzyna Matula-Lipniak

604 271 545

kmatula@mmm.com

Region północno-wschodni

Monika Pietraszko

694 406 603

mpietraszko@mmm.com

Region północno-zachodni

Szymon Wójcik

660 459 376

szymon.wojcik@mmm.com

Region północny

Anna Kowalczyk

600 278 008

akowalczyk@mmm.com

Region południowo-wschodni

Damian Stachowiak

600 278 011

dstachowiak@mmm.com

Region południowo-zachodni

Anna Kaminska

668 288 841

aikaminska@mmm.com

Region centralny (Łódzkie)
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Zmiana zasad rozliczania
promocji 3M Oral Care***
TM

1

Zmiany w rozliczaniu wprowadzamy
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
bezposrednio 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.

4

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

5

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

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, Elipar, Filtek, Impregum, Penta, Ketac,
Monophase, RelyX, Single Bond i Sof-Lex są znakami
handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2016 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
3MOCD/2016-07/PROM/wrzesien
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