
Zagraj wszystkimi atutami
dla swoich pacjentów

Szk∏o-jonomerowe wype∏nienia
przyjazne pacjentom

Rodzina Ketac™

i przyjaciele



• Wydzielanie fluoru
zmniejsza ryzyko
powstania próchnicy
wtórnej 

• Szybkie i ∏atwe
post´powanie
z mniejszà liczbà
etapów

• Trwa∏oÊç wype∏nieƒ
przy przestrzeganiu
wskazaƒ klinicznych

• Wszechstronne
zastosowanie,
gdy potrzebna jest
szybka pomoc

Stosujàc szk∏o-jonomery do wype∏nieƒ skorzystajcie Paƒstwo z doÊwiadczenia
i kompetencji 3M ESPE. Te wszechstronne, pewne i troskliwie dopracowane
produkty umo˝liwiajà szybkà i skutecznà pomoc pacjentom w wielu sytuacjach. 

3M ESPE jest pionierem w budowaniu sukcesu szk∏o-jonomerów. Od wielu lat
tworzymy je z pasjà i zaanga˝owaniem, a wyniki naszej pracy stanowià jeden z filarów
zró˝nicowanej terapii, której wymagajà Paƒstwa pacjenci.
Prawdà jest, ˝e szk∏o-jonomery nie sà materia∏ami uniwersalnymi, ale przy wielu
wskazaniach umo˝liwiajà uzyskanie doskona∏ych efektów bez wi´kszego wysi∏ku. 

Efekt – perfekcyjne rozwiàzania dla wszystkich pacjentów.
Nie wszyscy pacjenci sà tacy sami. Wymaga to stosowania wielu ró˝nych rozwiàzaƒ,
dopasowanych do ich potrzeb.

Szk∏o-jonomery 3M ESPE w ∏atwy sposób spe∏niajà potrzeby i ˝yczenia.
Materia∏y te umo˝liwiajà udzielenie natychmiastowej pomocy w wielu sytuacjach,
zostawiajàc lekarzowi czas na wykrycie rzeczywistej przyczyny (np. choroba przyz´bia
lub wysoka podatnoÊç na próchnic´) oraz znalezienie w∏aÊciwego rozwiàzania.
Oznacza to zadowolenie pacjentów, a tak˝e mniej stresu dla lekarza.

Dzieci Pacjenci z bólem Starsi pacjenci

•   D¸UGOTRWA¸A OCHRONA PRZED PRÓCHNICÑ – szk∏o-jonomery 3M ESPE
oferujà zwi´kszonà ochron´ przed próchnicà wtórnà dzi´ki wydzielaniu du˝ej
iloÊci fluoru.

•   SZYBKOÂå I ¸ATWOÂå U˚YCIA – szczególnie w przypadku niecierpliwych
lub niespokojnych pacjentów.

•   WIELOLETNIA I WYTRZYMA¸A PODSTAWA TRWA Y̧CH WYPE¸NIE¡
– skrócona droga do uzyskania trwa∏ego rozwiàzania dla Paƒstwa pacjentów. 

•   WSZECHSTRONNOÂå, GDY POTRZEBNA JEST SZYBKA POMOC
– szybka eliminacja bólu u pacjenta.

Rodzina Ketac i przyjaciele
– skuteczne rozwiàzania dla Ciebie i Twoich pacjentów

Szk∏o-jonomery 3M ESPE
– doskona∏e efekty kliniczne

Photac™ Fil Quick
– zestaw wprowadzajàcy

Ketac™ Molar Aplicap™
– zestaw wprowadzajàcy



• Wydzielanie fluoru
zmniejsza ryzyko
powstania próchnicy
wtórnej

• Szybkie i ∏atwe
post´powanie
z mniejszà liczbà
etapów

• Trwa∏oÊç wype∏nieƒ
przy przestrzeganiu
wskazaƒ klinicznych

• Wszechstronne
zastosowanie,
gdy potrzebna jest
szybka pomoc

Starsi pacjenci sà szczególnie podatni na próchnic .́ Kserostomia czy suchoÊç w jamie
ustnej, np. spowodowane lekami, odgrywajà du˝à rol´ w powstaniu próchnicy, podobnie
jak niedostateczna higiena jamy ustnej wynikajàca z ograniczenia zdolnoÊci ruchowych.

Wydzielajàc du˝e iloÊci fluoru i remineralizujàc tkanki szk∏o-jonomery 3M ESPE
znacznie zmniejszajà ryzyko powstania próchnicy wtórnej. Dajà wi´c pewnoÊç, ˝e zrobili
Paƒstwo wszystko, co najlepsze dla swoich pacjentów.

Trwa∏a ochrona przed próchnicà.

U pacjentów z wysokà
podatnoÊcià na próchnic ,́
po zastosowaniu
szk∏o-jonomerów Vitremer
i Ketac Fil Plus stwierdzono
znacznie mniejszà liczb´
przypadków próchnicy
wtórnej w porównaniu
z grupà kontrolnà, w której
zastosowano wype∏nienia
z amalgamatu.

Photac Fil Quick wydziela du˝e iloÊci fluoru.

Próchnica korzeni – cz´sty problem u osób starszych – szybko i trwale rozwiàzywany przy
zastosowaniu szk∏o-jonomerów 3M ESPE, np. Photac Fil Quick (zdj´cie) lub Vitremer.

Ketac™ Fil Aplicap™

Vitremer™

Tytin™ = amalgamat

Photac Fil Quick A3 Aplicap

GC Fuji II LC A3 – kapsu∏ki

Vitremer A3 

GC Fuji II LC A3 

Oto dowód: szk∏o-jonomery
zapobiegajà próchnicy u starszych
pacjentów

Próchnica wtórna na brzegach ubytku

Czas pomiaru w tygodniach
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0 = brak próchnicy wtórnej 1 = próchnica wtórna 
Haveman, J.B. Summitt, J.O. Burgess,
K. Carlson, JADA 2003; 134: 177-184 

A. Syrek, 2nd European Conference
on Glass Ionomers, 2004, Warwick

Badania porównawcze
wykaza∏y, ˝e Photac Fil
Quick wydziela najwi´cej
fluoru spoÊród wszystkich
badanych szk∏o-jonomerów
modyfikowanych ˝ywicà.
Oznacza to najlepszà
mo˝liwà ochron´
przed próchnicà wtórnà
i powoduje, ˝e w wielu
przypadkach nie jest
potrzebne dodatkowe
leczenie.
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• Wydzielanie fluoru
zmniejsza ryzyko
powstania próchnicy
wtórnej 

• Szybkie i ∏atwe
post´powanie
z mniejszà liczbà
etapów

• Trwa∏oÊç wype∏nieƒ
przy przestrzeganiu
wskazaƒ klinicznych

• Wszechstronne
zastosowanie,
gdy potrzebna jest
szybka pomoc

Ma∏ym pacjentom szczególnie zale˝y na tym, aby szybko opuÊciç gabinet.
Chcà wi´c Paƒstwo sprostaç ich oczekiwaniom pracujàc szybko, a jednoczeÊnie
dok∏adnie i efektywnie. Zastosowanie Photac Fil Quick gwarantuje perfekcyjne
wype∏nienie z materia∏u szk∏o-jonomerowego oraz skrócenie czasu leczenia.
Paƒstwa mali pacjenci b´dà zadowoleni, a Paƒstwo uniknà niepotrzebnego stresu.

RozÊwietlone wizyty u dentysty – Photac Fil Quick.

Utwardzanie Êwiat∏em oszcz´dza mnóstwo czasu, a w porównaniu z Fuji II LC takie
same efekty uzyskiwane sà przy mniejszej liczbie etapów!** Jest to szczególnie wa˝ne
w przypadku dzieci, które rzadko wytrzymujà na fotelu wi´cej, ni˝ kilka minut.
** M. Tanumiharja i wsp.: J Dent, 2000; 28: 361-6

Osiàgasz cel szybciej i ∏atwiej.

.

Gdy potrzebujesz d∏ugotrwa∏ej ochrony – Ketac Molar.
Wielu rodziców chce mieç pewnoÊç, ˝e z´by ich dzieci b´dà trwale chronione
natychmiast po zabiegu. Lekarze myÊlà podobnie i w przypadku ma∏ych pacjentów
stosujà szk∏o-jonomery, np. Ketac Molar. Oprócz wielu powszechnie znanych
wskazaƒ materia∏ ten nadaje si´ doskonale do uszczelniania bruzd. Jako twardy
materia∏ uszczelniajàcy oferuje efektywnà ochron´ przed próchnicà przez wiele lat,
co udowodniono w wielu badaniach klinicznych.

Brak koniecznoÊci zastosowania koferdamu i eliminacja czterech etapów leczenia oznacza
wi´cej komfortu i mniej stresu dla obydwu stron.

Bruzda uszczelniona
materia∏em Ketac Molar. 

C.J. Holmgren, E.C.M. Lo, 
D.Y. Hu, H.C. Wan, Community
Dent Oral Epidemiol 2000;
28:314-320
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Tylko 2% przypadków
próchnicy po 3 latach.
Przedstawione wyniki
sà dowodem na to,
˝e Ketac Molar stanowi
nie tylko element procesu
efektywnego leczenia
próchnicy, ale tak˝e
przeciwdzia∏a jej rozwojowi
w z´bach uszczelnianych. 

Porównanie* Opracowanie Zastosowanie Wyp∏ukanie Aktywacja Nak∏adanie Utwardzanie Opracowanie Aplikacja Utwardzanie
etapów ubytku kondycjonera i osuszenie kapsu∏ki 2-mm Êwiat∏em lakieru Êwiat∏em
post´powania warstwami ochronnego

Photac™ Fil

Fuji II LC

* Zgodnie z instrukcjà u˝ycia podanà przez producenta 

Dzieci chcà szybkiego leczenia
– Ty chcesz trwa∏ych efektów

Vitremer
– zestaw wprowadzajàcy



W nowoczesnej stomatologii pojawia si´ wyraêna tendencja do leczenia metodami
minimalnie inwazyjnymi, umo˝liwiajàcymi zachowanie maksymalnej iloÊci tkanek
twardych. Ketac Molar u∏atwia wykonanie wype∏nieƒ w kolorze z´ba, które
jednoczeÊnie chronià szkliwo i z´bin .́ Ponadto jego wysoka trwa∏oÊç gwarantuje
stabilnoÊç wype∏nienia.

Praktyczna prezentacja – mniej znaczy wi´cej.

D∏ugotrwa∏a stabilnoÊç
przy wype∏nieniach minimalnie inwazyjnych.

Ketac Molar – wzór dla szk∏o-jonomerów.
Przekonujàco niski wspó∏czynnik ÊcieralnoÊci: w porównaniu z innymi szk∏o-jonomerami
i kompomerami Ketac Molar wykazuje znacznie mniejszà ÊcieralnoÊç. 

Wype∏nienia w kolorze z´ba wykonane technikà minimalnie inwazyjnà – szybkie, proste, trwa∏e
i ekonomiczne przy zastosowaniu Ketac Molar

• Wydzielanie fluoru
zmniejsza ryzyko
powstania próchnicy
wtórnej 

• Szybkie i ∏atwe
post´powanie
z mniejszà liczbà
etapów

• Trwa∏oÊç wype∏nieƒ
przy przestrzeganiu
wskazaƒ klinicznych

• Wszechstronne
zastosowanie,
gdy potrzebna jest
szybka pomoc

Badania przeprowadzone
w Chinach, wÊród dzieci
w wieku szkolnym
potwierdzi∏y doskona∏à
stabilnoÊç Ketac Molar
w d∏u˝szym okresie czasu.
Po 5 latach, 82% niewielkich
wype∏nieƒ w ubytkach
klasy I pozosta∏o nietkni´te.

C.J. Holmgren, E.C.M. Lo, H.C.
Wan, D.Y. Hu, IADR 2002 (Chiba,
Japan) Abstract 959.

Przetrwanie wype∏nieƒ
w niewielkich ubytkach
klasy I

A. Peutzfeldt, F. Garcia-Godoy,
E. Asmussen, Am J Dent 1997;
10:15-17.

µm / 200 000 cykliDoskonale udokumentowa-
na trwa∏oÊç Ketac Molar
wytrzymuje konkurencj´
z innymi materia∏ami do
wype∏nieƒ. W badaniach
z udzia∏em symulatora
˝ucia materia∏ wykazuje
znacznie mniejszà ÊcieralnoÊç
w porównaniu z materia∏em
szk∏o-jonomerowym Fuji IX
i kompomerem Dyract.
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Ketac Molar Fuji IX Dyract Valux™

Krótszy zabieg, wi´ksza trwa∏oÊç
– prawda ∏atwa do zaakceptowania
przez wszystkich pacjentów

Ketac™ Fil Plus
– zestaw wprowadzajàcy



Niezale˝nie od przyczyny, pacjenci odwiedzajàcy dentyst´ potrzebujà prostego leczenia,
wykonanego podczas minimalnej liczby wizyt. Szk∏o-jonomery 3M ESPE doskonale
spe∏niajà te wymagania: mo˝na je stosowaç jako uzupe∏nienia tymczasowe
lub do odbudowy pod wype∏nienia sta∏e. Ich sprawdzone klinicznie w∏aÊciwoÊci sà
przekonujàcym dowodem.

Materia∏y, na których mo˝na odbudowywaç.
Badania kliniczne przeprowadzone przez N. H. Wilsona udowodni∏y, ˝e szk∏o-jonomery
3M ESPE mogà stanowiç doskona∏e, trwa∏e podparcie dla sta∏ych uzupe∏nieƒ protetycznych. 
Obserwacjà obj´to tymczasowo wykonane wype∏nienia, które po 3 miesiàcach
opracowano i potraktowano jako podbudow .́ Po odpowiedniej preparacji osadzono
39 koron ze z∏ota, stosujàc cement szk∏o-jonomerowy RelyX™ Luting. Po 5 latach
oceniono osadzone uzupe∏nienia protetyczne. WÊród badanych przypadków
nie zaobserwowano ani próchnicy wtórnej, ani nadwra˝liwoÊci.

Rozwiàzanie przejÊciowe mo˝e wyglàdaç tak perfekcyjnie...

Szk∏o-jonomery 3M ESPE oferujà niezliczone zalety w chwili, gdy poszukujesz
ostatecznego rozwiàzania: 

• jako podk∏ad stanowià doskona∏e, termiczne zabezpieczenie miazgi,
co jest wa˝ne w przypadku uzupe∏nieƒ ze z∏ota i amalgamatu,

• ze wzgl´du na modu∏ elastycznoÊci zbli˝ony do z´biny stanowià idealny
jej zamiennik,

• blokujà podcienia,
• ze wzgl´du na przeziernoÊç ni˝szà od tkanek z´ba mo˝na je precyzyjnie

usuwaç, chroniàc przed nieprzyjemnymi niespodziankami, np. obna˝eniem
miazgi w trakcie opracowania ubytku.

Efekt po kilku tygodniach:

Leczenie tymczasowe przy u˝yciu Ketac Molar Aplicap.

Na odbudowie wykonanej z materia∏u za∏o˝onego tymczasowo osadzono wk∏ad ze z∏ota stosujàc
Ketac™ Cem. Nast´pnie zacementowano cz´Êciowà koron´ z porcelany przy u˝yciu RelyX™ Unicem.

• Wydzielanie fluoru
zmniejsza ryzyko
powstania próchnicy
wtórnej 

• Szybkie i ∏atwe
post´powanie
z mniejszà liczbà
etapów

• Trwa∏oÊç wype∏nieƒ
przy przestrzeganiu
wskazaƒ klinicznych

• Wszechstronne
zastosowanie,
gdy potrzebna jest
szybka pomoc

Inny dobry powód do stosowania
szk∏o-jonomerów 3M ESPE:
terapia dopasowana do potrzeb

Ketac™ Silver
– zestaw wprowadzajàcy



Szk∏o-jonomery 3M ESPE
– w∏aÊciwoÊci, których potrzebujesz

w codziennej praktyce

• OCHRONA PRZED PRÓCHNICÑ – zmniejszenie ryzyka nieprzyjemnego,
powtórnego leczenia.

• SZYBKIE I PROSTE LECZENIE – oszcz´dnoÊç czasu, który mogà Paƒstwo
poÊwi´ciç wi´kszej iloÊci pacjentów.

• TRWA¸OÂå przy wa˝nych klinicznie wskazaniach – szk∏o-jonomery 3M ESPE
przydatne sà równie˝ w przypadku wype∏nieƒ sta∏ych – dopasowujà si´
do potrzeb pacjentów.

• WSZECHSTRONNOÂå – mo˝liwoÊç szybkiego zmniejszenia bólu w ró˝nych
sytuacjach oraz przeprowadzenia optymalnego leczenia przy wielu wskazaniach.
Paƒstwa pacjenci b´dà za to wdzi´czni.

Tymczasowe leczenie próchnicy g∏´bokiej z zastosowaniem szk∏o-jonomerów 3M ESPE. 

Codziennym wyzwaniem dla lekarzy jest szybka eliminacja bólu w nag∏ych sytuacjach,
stanach ostrych czy chorobie przyz´bia. Ka˝dy pacjent oczekuje cudu: wszyscy chcà
wyjÊç z gabinetu bez bólu, po krótkim i przyjemnym leczeniu. Szk∏o-jonomery nie uczynià
Paƒstwa cudotwórcami, ale w wielu przypadkach pozwolà na wykonanie szybkiego
i efektywnego leczenia wst´pnego. Pomogà Paƒstwu w nieoczekiwanych sytuacjach,
zostawiajàc czas na w∏aÊciwe zaplanowanie leczenia ostatecznego. Efekt – zadowoleni
pacjenci, którzy nie b´dà bali si´ przyjÊç na nast´pne wizyty i polecà Paƒstwa innym. 

Pierwszà rzeczà jest eliminacja bólu.
Najwa˝niejsza jest eliminacja najbardziej intensywnego bólu. Umo˝liwià to
wype∏nienia z Ketac Molar. Szk∏o-jonomery sà tak˝e przydatne do wykonywania
tymczasowych wype∏nieƒ diagnostycznych, np. przy sprawdzaniu, jak zàb zareaguje
na materia∏ wype∏niajàcy po leczeniu próchnicy g∏´bokiej lub w przypadku leczenia
przyz´bia przed leczeniem protetycznym. 

• Wydzielanie fluoru
zmniejsza ryzyko
powstania próchnicy
wtórnej 

• Szybkie i ∏atwe
post´powanie
z mniejszà liczbà
etapów

• Trwa∏oÊç wype∏nieƒ
przy przestrzeganiu
wskazaƒ klinicznych

• Wszechstronne
zastosowanie,
gdy potrzebna jest
szybka pomoc

Prawdziwy przyjaciel w potrzebie
– wszechstronny, szybki
i efektywny



PACJENCI Photac
Fil Quick Ketac Molar Vitremer Ketac Fil Plus Ketac Silver

Dost´pnoÊç w kapsu∏kach – jednorodna
mieszanina pozbawiona p´cherzyków powietrza ● ● ● ●

Wàskie ujÊcie kapsu∏ki – bezpoÊrednia,
celowana aplikacja

● ● ●

Ketac
Proszek w granulkach – ∏atwoÊç mieszania Molar

Easymix

Niska g´stoÊç – doskona∏e zap∏ywanie ● ●

Wysoka g´stoÊç – mo˝liwoÊç kondensacji 
w ubytku ● ●

Photac
Fil Quick Ketac Molar Vitremer Ketac Fil Plus Ketac Silver

W zarysie: Rodzina Ketac i przyjaciele
– dla pacjentów i lekarzy

LEKARZE

Szybkie leczenie trudnych pacjentów ●

Chemiczne ∏àczenie z tkankami ● ● ● ● ●

Stosowanie bez kondycjonera/pimera ●

Utwardzanie Êwiat∏em ● ●

ZawartoÊç szk∏a strontowego ● ●

Wydzielanie fluoru ++ +++ ++ +++ ++

Wysoka odpornoÊç na Êcieranie ● ●

Wype∏nienia w z´bach mlecznych ● ● ● ●

Uszczelnianie bruzd ●

Wype∏nienia tymczasowe ● ● ● ● ●

Wype∏nienia ostateczne w ubytkach klasy I ● ●

Odbudowa pod uzupe∏nienia protetyczne ● ● ●

Pacjenci z kserostomià ● ● ●

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

tel. 022 739 60 84 (-80)
fax: 022 739 60 05
e-mail: 3mespepl@mmm.com
www.3mespe.pl

3M, ESPE, Aplicap, Ketac, Photac, Rely X i Vitremer sà znakami
handlowymi 3M lub 3M ESPE AG. Dyract jest znakiem towarowym
firmy Dentsply. Fuji jest znakiem towarowym firmy GC Dental.
Tytin jest znakiem towarowym firmy Kerr. 

Wydrukowano w Polsce, 3M 2006


