
W∏aÊciwy kompozyt
w ka˝dej sytuacji

Filtek™

i przyjaciele
Wype∏nienia kompozytowe
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Filtek™ Supreme
Najbardziej innowacyjny dzi´ki nanotechnologii

Filtek Supreme – zestaw
profesjonalny

Sytuacja poczàtkowa

Zwyci´zca konkursu fotograficznego w Hiszpanii, dr Gamborena

Po opracowaniu Gotowe wype∏nienie

¸atwoÊç u˝ycia

• Szybkie i ∏atwe zak∏adanie
wype∏nieƒ

• Mo˝liwoÊç zastosowania
w technice z jednym lub
wieloma odcieniami

• Uniwersalne zastosowanie
w ubytkach z´bów
przednich i bocznych

• Odpowiedni do wk∏adów,
nak∏adów i licówek

Wysoka jakoÊç

• Doskona∏e utrzymanie
po∏ysku

• Szczególnie wysoka
odpornoÊç na zginanie

• Niska ÊcieralnoÊç
i zmiejszony skurcz
polimeryzacyjny

Nanoczàstki 
Przy Êrednicy 5-75 nm pojedyncze nanoczàtki
wype∏niacza w materiale Filtek Supreme
rozpraszajà niebieskie Êwiat∏o, prowadzàc do
powstania opalescencji zbli˝onej do naturalnego
szkliwa. Niewielki rozmiar nanoczàstek
zwi´ksza polerowalnoÊç i prowadzi do
trwa∏ego utrzymania po∏ysku.

Filtek Supreme otrzyma∏
od The Dental Advisor
tytu∏ „Najlepszego
spoÊród produktów
z wyboru” w kategorii
„nanofil”, w 2003 r.
(tom. 21, nr 1, styczeƒ 2004)

Nanoklastry
Zbudowane z pojedynczych nanoczàstek
zwi´kszajà ca∏kowità zawartoÊç wype∏niacza
w materiale, co wp∏ywa na doskona∏à
odpornoÊç mechanicznà. Filtek Supreme
zawiera 78,5% wag. wype∏niacza.
*  Odcienie Body, Szkliwne i Z´binowe

Do∏àcz do grupy ekspertów
w dziedzinie uzupe∏nieƒ estetycznych

Filtek Supreme jest efektem kreatywnoÊci, innowacyjnoÊci i doÊwiadczeƒ klinicznych.
Dzi´ki zastosowaniu nanotechnologii ∏àczy doskona∏e w∏aÊciwoÊci hybrydy z niezrównanà
estetykà materia∏u mikrofilowego. Innowacyjna koncepcja wype∏niacza opiera si´ na
unikalnym po∏àczeniu nanomerów i nanoklastrów. Nanomery sà dyskretnymi,
niezagregowanymi i niezaglomerowanymi pojedynczymi czàstkami. Posiadajàc rozmiar
5 –75 nm sà znacznie mniejsze od d∏ugoÊci fali Êwiat∏a widzialnego (oko∏o 400- 700 nm),
co zapobiega rozproszeniu Êwiat∏a odbijajàcego si´ od powierzchni materia∏u i prowadzi
do uzyskania doskona∏ego po∏ysku i d∏ugotrwa∏ego utrzymania g∏adkoÊci.
Nanoklastry sà kompleksami zbudowanymi z pojedynczych nanomerów. Umo˝liwiajà
uzyskanie wysokiej zawartoÊci wype∏niacza, wp∏ywajàcej na wysokà odpornoÊç
mechanicznà, po∏àczonà z najwy˝szà odpornoÊcià na Êcieranie.

Doskona∏a estetyka

• Efekt kameleona

• Wysokiej jakoÊci po∏ysk
bez wysi∏ku

• Indywidualne dopasowanie
koloru w ka˝dej sytuacji
klinicznej

• Dok∏adne dopasowanie
z czterema rodzajami
przeziernoÊci

• Przewodnik u∏atwiajàcy
wybór odcieni
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Filtek™ Z250
Nagrodzony produkt – doskona∏e recenzje

Klasyczny w technologii hybrydowej – sprawdzony
w ponad milionie przypadków

Filtek Z250 otrzyma∏ od The Dental Advisor (tom 21, nr 4, maj 2004) najwy˝sze
notowania za bardzo dobre w∏aÊciwoÊci mechaniczne, doskona∏à estetyk´
i satysfakcj´ pacjentów oraz lekarzy. Badania obj´∏y 279 wype∏nieƒ w z´bach
bocznych. Po∏ysk i dopasowanie odcienia sà doskona∏e, nawet po 5 latach
od momentu za∏o˝enia do ubytku.

• Uniwersalny kompozyt o przeziernoÊci umo˝liwiajàcej zastosowanie w z´bach
przednich i bocznych

• Doskona∏e, d∏ugoletnie efekty kliniczne

• ¸atwa aplikacja dzi´ki zmniejszonemu przyleganiu do narz´dzi

• Szybkie utwardzanie

• Zmniejszony skurcz polimeryzacyjny

5,0

4,0

3,0
OdpornoÊç 
na z∏amania/
od∏amywanie

Dopasowanie
odcienia/
estetyka

Brak przebarwieƒ
brze˝nych

OdpornoÊç
na Êcieranie

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok

JakoÊç kliniczna wype∏nieƒ wykonanych z materia∏u Filtek Z250 po pi´ciu latach
od momentu za∏o˝enia

Wype∏nienia oceniano w skali 1-5
1 = niedostatecznie (niesatysfakcjonujàco)
2 = dostatecznie
3 = dobrze
4 = bardzo dobrze
5 = doskonale

Sytuacja poczàtkowa Wype∏nienie z materia∏u
Filtek Z250

Filtek Z250
– zestaw wprowadzajàcy

Filtek Z250 otrzyma∏
od The Dental Advisor
tytu∏ „Najlepszego
spoÊród produktów
z wyboru” w kategorii
„mikrohybrydy”, w 2003 r. 
(tom. 21, nr 1, styczeƒ 2004)

The Dental Advisor
nagrodzi∏ Filtek Z250
pi´cioma plusami
za jakoÊç klinicznà
wype∏nieƒ po 5 latach
od momentu za∏o˝enia
(tom. 21, nr 4, maj 2004)

Zdj´cia kliniczne
dzi´ki uprzejmoÊci Dr Liebenberg
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Valux™ Plus
Kompozyt klasyczny

Valux Plus – zestaw
wprowadzajàcy

Sytuacja poczàtkowa Gotowe wype∏nienie 
z materia∏u Valux Plus

Ocena kliniczna wype∏nieƒ wykonanych z materia∏u Valux Plus po 6 latach

A. L. S. Busato, A. D. Lougercio, A. Reis, M. Rocha de Oliveira Carrilho, Am. J. Dent. 2001; 14, 304-308
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Valux PlusTM Tetric Charisma

6  Wype∏nienia wymienione
5  Wype∏nienia uszkodzone, 
    wymagajàce wymiany.
4  Utrata kszta∏tu anatomicznego 
    z widocznym uszkodzeniem 
    co najmniej dwóch powierzchni 
    wype∏nienia. Wymagana naprawa.
3  Niewielka utrata kszta∏tu 
    anatomicznego z widocznym  
    uszkodzeniem dwóch powierzchni
    wype∏nienia.
2  Utrata kszta∏tu anatomicznego 
    z widocznym nieznacznym  
    uszkodzeniem jednej powierzchni
    wype∏nienia.
1  Zachowany kszta∏t anatomiczny, 
    brak widocznych uszkodzeƒ 
    powierzchni wype∏nienia 

TM®

Uniwersalny kompozyt z 10 letnià historià klinicznà

Klinicznie sprawdzony w ciàgu wielu lat stosowania
Badania kliniczne udowodni∏y wysokà jakoÊç wype∏nieƒ wykonanych z Valux Plus.
W trakcie badaƒ zastosowano szeÊciostopniowà skal´ ocen (Am. J. Dent. 2001; 14,
304-308), z których najlepszà nadawano wype∏nieniom „zachowujàcym kszta∏t
anatomiczny”, a najgorszà otrzymywa∏y wype∏nienia, „które nale˝a∏o wymieniç”.
Ka˝de z 726 wype∏nieƒ wykonanych z Valux Plus wcià˝ funkcjonowa∏o.

• Uniwersalne zastosowanie

• Doskona∏e, d∏ugoletnie efekty kliniczne

• 7 dost´pnych odcieni, ∏àcznie z uniwersalnym kolorem z´binowym

• Wysoka stabilnoÊç w Êwietle operacyjnym

Zdj´cia kliniczne
dzi´ki uprzejmoÊci Dr Lowe

Efekty kliniczne i ogromna
liczba badaƒ ukazujà
doskona∏e efekty, zarówno
w przypadku wype∏nieƒ
w z´bach przednich,
jak i bocznych
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Materia∏y kompozytowe do
wype∏nieƒ w specjalnych sytuacjach

• Doskonale g´sta konsystencja u∏atwiajàca nak∏adanie
materia∏u

• Krótki czas utwardzania – tylko 20 sek., warstwa 2,5 mm

• Dost´pny w 3 najpopularniejszych odcieniach: A3, B2, C2

• Niewielki skurcz polimeryzacyjny

• Doskona∏a odpornoÊç mechaniczna i niska ÊcieralnoÊç

Filtek™ P60 materia∏ do z´bów bocznych

Materia∏ kompozytowy do z´bów bocznych z krótkim czasem utwardzania
i doskona∏ymi efektami klinicznymi. Podczas pi´cioletnich badaƒ klinicznych ˝adne
ze 198 wype∏nieƒ nie kwalifikowa∏o si´ do wymiany (The Dental Advisor, 2004)

• „Sprytne” w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe oznaczajàce
utrzymanie kszta∏tu i pozostawanie w miejscu
aplikacji przed utwardzeniem.

• Krótki czas utwardzania – tylko 20 sek.

• Dost´pny w 6 odcieniach

• Doskona∏a odpornoÊç

Filtek™ Flow p∏ynny materia∏ kompozytowy 

P∏ynny kompozyt, który oferuje doskona∏e zachowanie, odpornoÊç i estetyk´
w po∏àczeniu z ∏atwoÊcià u˝ycia

Sytuacja poczàtkowa Pierwsza warstwa Filtek P60 Efekt ostateczny po za∏o˝eniu 
Filtek P60

Filtek P60 zestaw
wprowadzajàcy

Sytuacja poczàtkowa Po opracowaniu Efekt ostateczny po za∏o˝eniu 
Filtek Flow

Filtek Flow uzupe∏nienie A3

Filtek P60 otrzyma∏
od The Dental Advisor
tytu∏ „Najlepszego
spoÊród produktów
z wyboru” w kategorii
„Packable” w 2003 r. 
(tom. 21, nr 1, styczeƒ 2004)

The Dental Advisor
nagrodzi∏ Filtek P60
pi´cioma plusami
za jakoÊç klinicznà
wype∏nieƒ po 5 latach
od momentu za∏o˝enia
(tom. 21, nr 4, maj 2004)

Zdj´cia kliniczne dzi´ki uprzejmoÊci dr Libenberg



3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dzia∏ Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 739 60 84 (-80)
fax: (22) 739 60 05
e-mail: 3mespepl@mmm.com
www.3mespe.pl

3M, ESPE, Filtek, Valux i Elipar sà znakami handlowymi
3M i 3M ESPE AG.
Tetric jest znakiem handlowym Ivoclar/Vivadent. Charisma jest
znakiem handlowym Heraeus Kulzer.

Materia∏y kompozytowe 3M ESPE
do wype∏nieƒ

Wymienione produkty
3M ESPE umo˝liwiajà
sprostanie indywidualnym
potrzebom pacjentów.

W∏aÊciwe rozwiàzenie w ka˝dej sytuacji

• Wskazanie pierwotne

° Wskazanie wtórne

* Odcienie typu Body, Szkliwne i Przeroczyste

** B0.5, C4, UD = 15 sek.

Filtek™ Filtek™ Z250 Valux™ Plus Filtek™ P60 Filtek™ Flow
Supreme Uniwersalny, Materia∏ Materia∏ P∏ynny kompozyt
Uniwersalny drobnoczàsteczkowy, uniwersalny kompozytowy
nanokompozyt hybrydowy materia∏ o wysokiej g´stoÊci

kompozytowy

Klasa I • • • • _

Klasa II • • • • _

Klasa III • • • _ _

Klasa IV • • • _ _

Klasa V • • • _ •
Techniki minimalnie
inwazyjne

_ _ _ _ •
Wype∏nienia 
w z´bach mlecznych • • • _

°
Licówki kompozytowe 
wykonane metodà • ° _ _ _
bezpoÊrednià

Wk∏ady, nak∏ady 
i licówki wykonane • ° ° _ _
metodami poÊrednimi

Podk∏ad typu liner _ _ _ _ •
D∏ugoletnie 
doÊwiadczenie kliniczne

_
° • ° °

Dost´pnoÊç 
w kapsu∏kach • _ _ _ _

Zmniejszony skurcz 
polimeryzacyjny • • ° • °
Utwardzanie w ciàgu 
10 sek. z zastosowaniem
Elipar™ FreeLight 2 •* •** _ • •


