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Rodzina
produktów Filtek

TM

Rodzina Filtek to niezwykle bogata oferta, aż 7 różnych
materiałów kompozytowych umożliwiających wykonywanie
zarówno rekonstrukcji bezpośrednich, jak i pośrednich - doskonale
sprawdzających się w różnych sytuacjach klinicznych. Począwszy od
wysoce estetycznych materiałów nanofilowych poprzez uniwersalne
nanomikrohybrydy, aż po sprawdzone klinicznie z wieloletnim
doświadczeniem materiały mikrohybrydowe. Korzystając z bogatej
oferty rodziny Filtek jesteś w stanie zrealizować zarówno własne
potrzeby, jak i spełnić oczekiwania swoich pacjentów.
TM

TM

Stomatologia zachowawcza
zestawy promocyjne

Kup 3 takie same
uzupełnienia kapsułek
lub strzykawek Filtek
w dowolnym kolorze
TM

1.9-12/2017

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

1 uzupełnienie kapsułek
lub strzykawek**:
Filtek Ultimate w kolorze A2B lub A3B
TM

Filtek Ultimate Flow w kolorze A2
.TM

Filtek Z250, Filtek Z550, Filtek Bulk Fill
Posterior w kolorze A2 lub A3
TM

Filtek Ultimate
TM

Filtek Z250
TM

TM

TM

Filtek Ultimate Flow
TM

Filtek Z550
TM

Filtek TM Bulk Fill Posterior
** Rodzaj promocyjnej strzykawki zależy od zakupionego materiału. Do zakupu strzykawek Z250 wydawana jest Z250; do Z550 wydawana
jest Z550; do Ultimate wydawana jest Ultimate. W przypadku Filtek Ultimate A2B lub A3B, w przypadku Filtek Ultimate Flow - A2.

Stomatologia zachowawcza
zestawy promocyjne

Kup produkt

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

Single Bond Universal

Sof-Lex

TM

1 uzupełnienie

TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Jedna procedura aplikacji. System łączący do techniki
selektywnego i całkowitego wytrawiania oraz samowytrawiania.
System łączący Single Bond Universal łączy się ze wszystkimi
powierzchniami, włączając szkliwo, zębinę, ceramikę szklaną,
tlenek cyrkonu, szlachetne i nieszlachetne stopy metali oraz
kompozyty – bez dodatkowego primera. W połączeniu z Single
Bond DCA Dual Cure Activator, Single Bond Universal jest
kompatybilny ze wszystkimi cementami kompozytowymi,
materiałami do odbudowy zrębu korony, a nawet kompozytami
wiążącymi chemicznie!
TM

TM

2.9-12/2017

Ketac Molar EasyMix

Ketac Molar EasyMix

TM

TM

1 uzupełnienie (56633)

3 uzupełnienia (56633)
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 się do potrzeb pacjentów.
• Wszechstronność - umożliwiają przeprowadzenie szybkiego
i optymalnego leczenia przy wielu wskazaniach.
Państwa pacjenci będą za to wdzięczni.
TM

TM

3.9-12/2017

Elipar DeepCure - L za 1 zł netto/szt.*
TM

przy zakupie produktów 3M (bez znieczuleń)
TM

za kwotę 4000 zł

1 zł

Diodowa lampa do polimeryzacji

netto/szt.*

Diodowa lampa do polimeryzacji Elipar 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.
TM

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

4.9-12/2017

TM

Sof-Lex

TM

Poleruj diamentami.
Zapomnij o paście.
Kup produkt

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

Sof-Lex diamentowe spirale
do polerowania (różowe)

Sof-Lex Diamond Polishing System

Sof-Lex diamentowa spirala do polerowania (różowa)
zawiera cząsteczki diamentu umożliwiając uzyskanie
gładkiej i błyszczącej powierzchni.

Zestaw zawiera:

TM

TM

1 uzupełnienie
+

TM

1 zestaw

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

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

• mandrylka;
• instrukcja użycia;

Sof-Lex spirale do wstępnego
opracowania (beżowe)
TM

Sof-Lex spirala do wstępnego opracowania (beżowa) delikatnie
usuwa nadmiar produktu w trakcie odbudowy oraz umożliwia
nadanie delikatnych konturów, przygotowując powierzchnię
wypełnienia do ostatecznego polerowania na wysoki połysk.
TM

1 uzupełnienie
5.9-12/2017

• karta techniczna.

Przewidywalny wycisk na
nieprzewidywalne dni.
Pobieranie precyzyjnego wycisku jest ważnym etapem w celu zapewnienia
pacjentom uzupełnień o najwyższej jakości.
3M jako światowy lider w masach wyciskowych jest znany z jakości
i innowacyjności swoich produktów. Innowacje 3M nieustannie ulepszają
technologię wycisków już od ponad 45 lat, kiedy to wprowadzono
pierwszą masę wyciskową. Stosowane od dekad, wielokrotnie nagradzane
polieterowe masy wyciskowe 3M , stały się synonimem precyzji wycisków
na najwyższym poziomie. Polieterowe masy Impregum i 3M ESPE
Monophase pomogą uzyskać wysoce precyzyjne wyciski i perfekcyjnie
dopasowane uzupełnienia.
TM

TM

TM

TM

TM

TM

Protetyka

zestawy promocyjne

Kup produkt

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

Impregum Penta ,
Impregum Penta Soft
TM

TM

TM

TM

4 uzupełnienia

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

•
•
•
•

TM

Impregum Penta
TM

TM

1 uzupełnienie
+

Penta Mixing Tips
TM

1 opakowanie 30 szt.

Najlepsze w swojej klasie odtworzenie detali
dzięki bardzo dużej hydrofilności i zapływaniu.
Łatwe uwalnianie z łyżki wyciskowej.
Komfortowe pobieranie wycisku dzięki unikalnym
właściwościom “snap-set”.
Łatwe uwalnianie z modelu.

6.9-12/2017

3M ESPE Monophase,
3M ESPE Soft Monophase
TM

TM

TM

TM

4 uzupełnienia

3M ESPE Monophase
TM

TM

1 uzupełnienie
+

Penta Mixing Tips
TM

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

•
•
•
•
•

TM

1 opakowanie 30 szt.

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.

7.9-12/2017

Impregum
Impregum
lub
3M ESPE
3M ESPE

TM
TM

TM

TM

TM

TM

Penta ,
Penta Soft

1 uzupełnienie
8.9-12/2017

TM
TM

Monophase,
Soft Monophase

Penta Mixing Tips
TM

1 opakowanie 30 szt.

s

s

Protetyka

zestawy promocyjne

Kup produkt
Express XT Penta
TM

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:
Express XT Light Body
TM

TM

2 dowolne uzupełnienie masy typu Penta

TM

1 uzupełnienie

9.9-12/2017

RelyX Fiber Post 3D

RelyX Fiber Post

TM

TM

1 uzupełnienie w rozmiarze 2

4 dowolne uzupełnienia
Wkłady koronowo-korzeniowe RelyX Fiber Post to coś więcej
niż tylko wkłady, to kompletny system, zaprojektowany tak,
by można było uzyskać doskonałe efekty kliniczne przy łatwej
procedurze.
• Wyższa odporność na zmęczenie materiału od wielu
wkładów uznanych producentów.
• Estetyczne dzięki przezierności, bez ryzyka korozji tak, jak to
ma miejsce w przypadku wkładów metalowych.
• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG - dla lepszej kontroli
pozycji wkładu.
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny - dla zmniejszenia
ryzyka uszkodzenia korzenia.
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych zębów - dla
wyższej estetyki.
TM

10.9-12/2017

RelyX U200 Automix
TM

2 dowolne uzupełnienia

RelyX U200 Automix - cement samoadhezyjny 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 przestrzeniach.

11.9-12/2017

RelyX U200 Automix
TM

1 uzupełnienie w kolorze A2

Protetyka

zestawy promocyjne

Kup produkt

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

Protemp 4

Protemp 4

TM

TM

2 uzupełnienia

1 uzupełnienie w kolorze A2

Materiał do uzupełnień tymczasowych Protemp 4
to pierwszy bis-akrylowy materiał kompozytowy
z zaawansowanym wypełniaczem nowej generacji.
TM

Pacjenci przez cały czas poddają swoje uzupełnienia
tymczasowe obciążeniom. Stosując Protemp™ 4
można zredukować liczbę złamanych uzupełnień
i wizyt pacjentów. Dzięki fluorescencyjnym pigmentom
prace tymczasowe z materiału Protemp™ 4 wyglądają
naturalnie pięknie w różnych warunkach oświetlenia.
Porównanie fluorescencji materiałów do prac
tymczasowych w świetle UV pokazuje, że Protemp™ 4
wygląda prawie jak naturalne zęby.

•
•
•

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.

12.9-12/2017

Zapytaj Twojego dystrybutora
o dostępność pakietu promocyjnego
Kup produkt

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.***:

Sof-Lex

Sof-Lex

TM

4 opakowania 50 szt.

TM

1 opakowanie 50 szt.

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.

13.9-12/2017

*** Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M . Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M lub w sklepach
stomatologicznych.
TM

TM

Przypominamy o zasadach rozliczania
promocji 3M Oral Care
TM

1

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.

2

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

TM

TM

promocji dostępny jest pod adresem:
3 Regulamin
http://multimedia.3m.com/mws/media/1435431O/promo-rules-dental-sep-dec-2017.pdf
promocyjne prosimy zgłaszać pod adresem mailowym:
4 Zakupy
promocjedental@mmm.com

5

W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy 3M działającym
na Państwa terenie lub z telefoniczną obsługą Klienta.
TM

Zespół 3M ORAL CARE
TM

Skontaktuj się z nami w sprawie promocji:
Kierownik Sprzedaży

Beata Tetlak

608 385 002

Przedstawiciel Handlowy

Agnieszka Fiedorowicz

668 138 161

kujawsko-pomorskie, pomorskie

Przedstawiciel Handlowy

Damian Stachowiak

600 278 011

mazowieckie (północ)

Przedstawiciel Handlowy

Karol Urbański

883 342 159

mazowieckie (południe)

Przedstawiciel Handlowy

Monika Pietraszko

694 406 603

mazowieckie (płn-wschód),
podlaskie, warmińsko-mazurskie

Przedstawiciel Handlowy

Małgorzata Narska

608 653 642

łódzkie, wielkopolskie

Przedstawiciel Handlowy

Piotr Barciewicz

600 917 084

śląskie

Przedstawiciel Handlowy

Szymon Wójcik

660 459 376

zachodniopomorskie,
wielkopolskie, lubuskie

Przedstawiciel Handlowy

Monika Jasińska

698 661 375

lubelskie i podkarpackie

Przedstawiciel Handlowy

Katarzyna Przybyła

668 288 841

dolnośląskie, opolskie

Przedstawiciel Handlowy

Małgorzata Kacik

668 137 350

małopolskie, świętokrzyskie

Telefoniczna Obsługa Klienta

Monika Wąsowska

664 702 564

łódzkie, śląskie

Telefoniczna Obsługa Klienta

Olga Piotrkowicz

608 524 118

mazowieckie (płn-wschód),
podlaskie, warmińsko-mazurskie

Jeżeli jesteś zainteresowany materiałami ortodontycznymi 3M Unitek skontaktuj się z:
TM

Obsługa Klienta

Paulina Gutkowska

608 652 791

Obsługa Klienta

Katarzyna Młotkowska

664 702 557

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M . Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Materiały wysyłane bezpośrednio do gabinetów, koordynuje w imieniu 3M Poland firma Universal Express Distribution.
Promocje ważne w okresie 1 września - 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
TM

TM

Kupuj z zaufanych źródeł

Dostarczanie produktów musi przebiegać w taki sposób, żeby jakość oferowanego
wyrobu nie pogorszyła się. W innym przypadku naruszone zostają przepisy prawa
polskiego i europejskiego.

1. Kupuj świadomie - Sprawdzaj
dokładnie kanał dystrybucji.
Kupuj produkty tylko za pośrednictwem
zatwierdzonych kanałów dystrybucji 3M.
Zawsze weryfikuj nowych sprzedawców,
którzy zabiegają o transakcje z Twoim
gabinetem. Sprawdzaj czy dystrybutorzy
dysponują odpowiednimi certyfikatami, np.
GDP lub ISO 9001 – one gwarantują jakość.

2. Nie ufaj firmom, z którymi trudno
się skontaktować.
Zweryfikuj raz jeszcze swoją
decyzję zakupową, gdy oferenci
są nieosiągalni lub firma informuje
z góry, że kontakt jest możliwy
wyłącznie poprzez skrzynkę
e-mailową.
3M.com/

3M.com/
3M.com/

Dental
M.com/
Dental
Dental
Dental

3M.com/
3M.com/
Dental Dental

3. Pytania o dystrybutora?
Zapytaj nas.
Zapytaj nas jeżeli chcesz się
dowiedzieć, czy dany dystrybutor
jest zaufanym źródłem dostaw,
skontaktuj się bezpośrednio z nami.
Zadzwoń pod numer 22 739 60 00.

3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
www.3mespe.pl

4. Unikaj interesów, które
wydają się „zbyt dobre,
by były prawdziwe”.
Zazwyczaj nie są prawdziwe.

5. Zapewnij szkolenie dla swoich
pracowników, aby kupowali
w sposób przemyślany.
Zapewnij swoim pracownikom szkolenia
dotyczące danej grupy produktowej lub tzw.
Compliance aby wiedzieli, od kogo kupują
i nie redukowali kosztów obniżając jakość oferowanych
wyrobów. Przekaż im listę zatwierdzonych przez Ciebie
dystrybutorów marki. Naucz ich współpracować
z dystrybutorami tak, aby znajdowali oferty
odpowiednie do budżetu.

6. Patrz na ideę obniżki kosztów
z szerszej perspektywy.
Oszczędzanie na jakości produktów
poprzez redukowanie kosztów
jest mało istotne, gdy weźmiesz
pod uwagę wartość swojej firmy
i swoją reputację oraz potencjalne
konsekwencje prawne wynikające
z Twojej odpowiedzialności za
zdrowie pacjenta.

3M, ESPE, Elipar, Express, Filtek, Impregum, Ketac, Penta,
Protemp, RelyX, Single Bond i Sof-Lex są znakami handlowymi 3M
lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2017 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
3MOCD/2017-07/PROM/wrzesień-grudzień 2017

