
Най-популярните 
течливи композити 
на 3M още по-лесни 
за нанасяне
3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative и 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative се 
отличават с подобрен дизайн на спринцовката, за да Ви дадат повече контрол. Новият 
дизайн на спринцовката практически елиминира мехурчетата и натрупването на материал 
по време на процеса на дозиране. Той също така осигурява по-добър достъп до зоната за 
подготовка с лесна за огъване канюла, която може да се огъне на ръка.

 » Удобна и лесна за инжектиране по-ергономична, 
по-голямо бутало и по-удобна за захващане

 » По-малко мехурчета и по-прецизно дозиране 
на материала, без излишно натрупване, 
благодарение на добрия контрол при дозиране

 » Синият цвят на буталото показва оставащото 
количество материал в шприцата.

Лесно огъваща 
се канюла, 
която може да 
се огъне на ръка

преди

преди

Индикации:
нанасяне до 2мм

Клас III

основа лайнер индиректна 
поправка

поправка странично Подмол и 
фисура 
Силант

Клас IV минимално 
инвазивна 
стоматология MID

поставяне на 
композита

поставяне на 
композита

след

след

Клинични снимки от д-р Джозепе Чиодер, Зеефелд, Германия

Клинични снимки от д-р Гунар Райх, Мюнхен, Германия



Най-популярните 
течливи композити 
на 3M още по-лесни 
за нанасяне
3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative и 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative се 
отличават с подобрен дизайн на спринцовката, за да Ви дадат повече контрол. Новият 
дизайн на спринцовката практически елиминира мехурчетата и натрупването на материал 
по време на процеса на дозиране. Той също така осигурява по-добър достъп до зоната за 
подготовка с лесна за огъване канюла, която може да се огъне на ръка.

 » Удобна и лесна за 
инжектиране по-
ергономична, по-голямо 
бутало и по-удобна за 
захващане

 » По-малко мехурчета и 
по-прецизно дозиране на 
материала, без излишно 
натрупване, благодарение на 
добрия контрол при дозиранеЛесно огъваща 

се канюла, 
която може да 
се огъне на ръка

Подгответе зъба и 
нанесете адхезив 
3М™ Scotchbond™

Клинични снимки от д-р Райх, Зеефелд, Германия

Нанесете до 4мм от 
3M™ Filtek™ Bulk Fill 
Flowable Restorative и 
фотополимеризирайте 
с фотополимерна 
лампа 3M™ Elipar™ 
DeepCure-S LED
Нанесете до 2мм 
(минимум) от 3M™ 
Filtek™ Universal  и 
фотополимеризирайте.

Индикации:
нанасяне до 4мм

основна
Клас I-II

Лайнер
Клас I-II

минимално 
инвазивна 
стоматология MID

клас III клас V индиректна 
поправка

поправка странично 
блокиране

Подмол и 
фисура 
Силант

основа 
изграждане

 » Зеленият цвят на буталото показва оставащото 
количество материал в шприцата.


