
Filtek™

Bulk Fill
Flowable Restorative 

Tekutý bulk-fill materiál, 
který se snadněji aplikuje.
3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable je k dispozici v nové ergonomické stříkačce 
navržené pro větší pohodlí a snadnější aplikaci. Stříkačka umožňuje lepší 
kontrolu a přesnou aplikaci do hlubokých kavit.

Ohýbatelná kanyla 
Snadné ohnutí kanyly 
bez rizika zalomení. Lepší 
přístup do všech míst.

Není třeba hádat
Zelený píst  indikuje zbytkové množství 
materiálu. Jakmile je stříkačka prázdná, 
viditelná je pouze bílá část.

Zamezuje vzniku bublin a zbytků 
Materiál, který je bez bublin a samovolně 
nevytéká. Lepší kontrola aplikace.

Dobře se drží
Trojúhelníkové ukončení pístu pod palcem 
umožňuje rychlé a snadné uchopení.



Opravy2 Vyblokování 
podsekřivin

Pečetění

Báze
(třída I-II)

Podložka
(třída I-II)

Minimálně 
invazivní 

stomatologie (MID)1

Naneste až 4 mm materiálu 
3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable 
do připravené kavity a 
polymerujte, např. s 3M™ Elipar™ 
DeepCure-S polymerační 
lampou.

Preparujte zub a naneste
adhezivum, např. 3M™ 
Singlebond™ Universal.

Naneste minimálně 2 mm krycí 
vrstvu estetického kompozitu, 
např. 3M™ Filtek™ Universal 
a polymerujte.
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Klíčové výhody
• Prakticky žádné bubliny nebo vytékající materiál

• Snadno ohýbatelná kanyla pro přesnější aplikaci

• Ergonomický design - dobře se drží a používá při aplikaci

• Jednokroková aplikace vstříknutím, a to až do 4 mm

• Vynikající adaptace a nízké polymerační smrštění

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable 
- doplňkové balení
Obsah: 
2 x 2 g stříkačka, 20 aplikačních kanyl.

Jednoduché dostavby 
v distálním úseku

Indikace  
(vrstva až 4 mm)

Oprava nepřímé 
náhrady 

(malé defekty)

Viz. návod k použití 
pro úplný seznam 
indikací.

ODSTÍN OBJ. Č.

A1 4862A1

A2 4862A2

A3 4862A3

Universal 4862U

Třída III Třída V

OBJ. Č. PRODUKT

3740T 3M™ Filtek™ Bulk Fill 
Flowable, aplikační 
kanyly 20G, zelené, 20 ks

Fotografie:
Dr. Reich, Seefeld, Německo

Může být zahříván 
pro techniku vstřikování

 1 Včetně malých, nezatížených okluzálních dostaveb.
2 Opravy provizorních akrylátových a kompozitních materiálů.
3 Kde zůstává minimálně polovina korunky jako podpůrná   
   struktura. 

Dostavby 
pilířů3

Objednací informace

jednu hodinu, a to až 25krát.
Zahřejte až na 70 °C po dobu až 


