
3M ESPE oferuje produkty ułatwiajàce lekarzom  
osiàgni´cie wyjàtkowych efektów klinicznych.

Nr kat. ZawartoÊç

3527L Zestaw wprowadzajàcy 
2 podajniki typu Clicker z materiałem w kolorze A2 i A3  
(2 x 12 g), Primer (6,5 ml), 50 koƒcówek aplikacyjnych  
z tłoczkami, podkładka do mieszania, 60 aplikatorów,  
uchwyt do aplikatorów, 48 jednorazowych tacek  
do mieszania, kolornik, instrukcja u˝ycia, instrukcja obrazkowa

3527TK Zestaw próbny 
1 podajnik typu Clicker z materiałem w kolorze A3 (12 g),  
Primer (6,5 ml), 10 koƒcówek aplikacyjnych z tłoczkami,  
instrukcja u˝ycia, instrukcja obrazkowa

Uzupe∏nienia
(12 g, 80 porcji, ok. 40 aplikacji)

3527A1 Clicker z materia∏em w kolorze A1 

3527A2 Clicker z materia∏em w kolorze A2

3527A3 Clicker z materia∏em w kolorze A3 

3527A3.5 Clicker z materia∏em w kolorze A3.5 

3527A4 Clicker z materia∏em w kolorze A4 

3527B2 Clicker z materia∏em w kolorze B2 

3527C2 Clicker z materia∏em w kolorze C2

3527Blue Clicker z materia∏em w kolorze Blue

3527P Primer (6,5 ml)

Âwiatłoutwardzalny nano-jonomerowy 
materiał do wypełnieƒ

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dzia∏ Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel.: 022 739 60 84 (-78)
fax: 022 739 60 05
e-mail: 3mespepl@mmm.com
www.3mespe.pl

3M , ESPE, Clicker, Filtek, Ketac, 
Photac oraz Vitremer sà znakami 
handlowymi 3M i 3M ESPE AG.

Fuji jest znakiem handlowym GC. 
Tetric EvoCeram jest znakiem  
handlowym Ivoclar Vivadent. 

Wydrukowano w Polsce, 3M 2007.

Oferta handlowaKetacTM N100 gwarantuje wy˝szà 
odpornoÊç na Êcieranie.
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3-punktowy test Êcierania próbek szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà. 
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DentyÊci potwierdzajà, ˝e zastosowanie materiału o konsystencji pasta/pasta  
w podajniku typu Clicker™ gwarantuje oszcz´dnoÊç czasu i wygod´. 

Oprócz estetyki wypełnieƒ, wa˝nym elementem w praktyce stomatologicznej 
jest łatwoÊç pracy materiałem. Dlatego te˝ przy projektowaniu materiału  
Ketac N100 zastosowaliÊmy wyró˝niony wieloma nagrodami podajnik Clicker.

Daje on gwarancj´ wygodnej, czystej i szybkiej pracy oraz zawsze identycznych 
proporcji składników zapewniajàcych uzyskanie za ka˝dym razem mieszaniny 
o optymalnych właÊciwoÊciach. 

G∏´bokoÊç uszkodzeƒ  
powierzchni szk∏o-jonomerów  
(po 80 000 cykli) w porównaniu  
z próbkami referencyjnymi  
(materia∏ kompozytowy 0 cykli) 
  

èród∏o: badania wewn´trzne 3M ESPE

Âwiat∏outwardzalny, nano-jonomerowy 
materia∏ do wype∏nieƒ Ketac N100  
- zestaw wprowadzajàcy.

Estetyczne wype∏nienia w ubytkach 
klasy V, wykonane z materia∏u  
Ketac N100

Sytuacja poczàtkowa

Efekt koƒcowy

Ten wysoce estetyczny materiał b´dàcy alternatywà dla  
innych szkło-jonomerów ma zastosowanie przy szerokim 
wachlarzu wskazaƒ.

Wyjàtkowe właÊciwoÊci szkło-jonomerów sprawiajà, ˝e sà one 
nadal wa˝nym materiałem wykorzystywanym w codziennej   
stomatologii. Nowoczesny nano-jonomer Ketac N100  
jest dla nich idealnà, gwarantujàcà wysokà estetyk´ wypełnieƒ 
alternatywà znajdujàcà zastosowanie w leczeniu pacjentów.

Wypełnienia wykonane z u˝yciem Êwiatłoutwardzalnego nano-jonomerowego 
materiału Ketac N100 nie tylko doskonale wyglàdajà, ale tak˝e wykazujà  
niespotykane dotàd właÊciwoÊci mechaniczne. Testy wykazały, ˝e w porównaniu 
do szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà, Ketac N100 gwarantuje ni˝szà 
ÊcieralnoÊç, co czyni go idealnym rozwiàzaniem, równie˝ w przypadku z´bów 
bocznych. 

Wskazania: 
• Wype∏nienia w z´bach mlecznych 
• Niedu˝e wype∏nienia w ubytkach klasy I 
• Wype∏nienia w ubytkach klasy III i V 
• Wype∏nienia przejÊciowe 
• Podk∏ad w metodzie „kanapki” 
• Techniki minimalnie inwazyjne 
• Odbudowa z´bów pod uzupe∏nienia  
   protetyczne

Ketac™ N100

Pierwszy na Êwiecie nano-jonomer  
– nowa generacja materiałów szkło-jonomerowych



• Pierwszy modyfikowany  
˝ywicà szkło-jonomer 
oparty na nanotechnologii 

• Wyjàtkowa estetyka 
wype∏nieƒ

• Wy˝sza odpornoÊç  
na Êcieranie

• Wysoki poziom  
wydzielanego fluoru

• Szybkie i ∏atwe  
dozowanie dzi´ki  
podajnikowi ClickerTM

• Doskona∏e, zawsze  
identyczne proporcje

• Sprawne mieszanie 
dzi´ki konsystencji 
pasta/pasta

Nano-jonomer jest estetycznym, 
wydzielajàcym fluor materiałem  
do wypełnieƒ.

KetacTM N100 spe∏ni Paƒstwa oczekiwania  
zwiàzane z estetycznym wyglàdem wype∏nieƒ  
wykonanych materia∏em szk∏o-jonomerowym. 

Nanotechnologia to nowa jakoÊç. 

StworzyliÊmy Ketac™ N100 – pierwszy na Êwiecie  
nano-jonomerowy materiał do wypełnieƒ.

Po 3-tygodniowej ekspozycji na ˝el zawiera-
jàcy kwas mlekowy, Ketac N100 wykazuje 
efekt zahamowania procesu próchnicowego. 
W przypadku materiałów nie wydzielajàcych 
fluoru strefa inhibicji nie istnieje (zdj´cie obok).

èród∏o : MDRCBB, Uniwersytet w Minnesocie. 

Po∏àczone czàstki nanowype∏niacza  
zastosowanego w Ketac N100  
(pow. x100 000).

èród∏o: Dr. William Douglas  
i Dr. Daranee Tantibirojn,  
Uniwersytet w Minnesocie.
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3M ESPE

Brak strefy 
inhibicji

Materia∏ kompozytowyKetac N100 

Strefa inhibicji

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

Odbicie Êwiat∏a

o
d

b
ic

ie
 Ê

w
ia

t∏
a 

p
o

d
 k

àt
em

 6
0°

Ketac™ N100 Fuji II LCTetric EvoCeram® Fuji Filling™ LC*
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Ketac™ N100 Fuji II LCTetric EvoCeram® Fuji Filling™ LC*

Ketac N100 jest idealnym rozwiàzaniem w sytuacjach wymagajàcych zastosowania estetycznego materiału  
wydzielajàcego fluor. Według 60% lekarzy uczestniczàcych w badaniach klinicznych estetyka wypełnieƒ  
wykonanych przy u˝yciu Ketac N100 jest porównywalna z estetykà wypełnieƒ wykonanych z materiałów  
kompozytowych.*

   • Wyjàtkowa estetyka: Przygotowujàc zestaw odcieni Ketac N100 korzystaliÊmy z doÊwiadczeƒ zdobytych  
       podczas prac nad FiltekTM Supreme XT.

   • Wy˝szy po∏ysk: Badania in vitro wykaza∏y, ˝e Ketac N100 posiada po∏ysk wy˝szy od innych materia∏ów 
       szk∏o-jonomerowych.

Badania wykonane przy u˝yciu mikroskopu sił atomowych (AFM) dowodzà, ˝e powierzchnia wypełnienia  
wykonanego z materiału Ketac™ N100 zachowuje gładkoÊç dłu˝ej ni˝ inne szkło-jonomery.

Wysoki połysk poczàtkowy oraz gładka powierzchnia wypełnienia pozwalajà na osiàgn´cie wyjàtkowych efektów 
estetycznych, gwarantujàcych komfort i satysfakcj´ Paƒstwa pacjentom oraz zadowolenie z osiàgni´tych przez 
Paƒstwa efektów.

Przedstawione poni˝ej obrazy z AFM wykazujà wysokà gładkoÊç powierzchni Ketac N100 oraz materiału  
kompozytowego. Powierzchni´ wypełnieƒ opracowano wiertłami z nasypem diamentowym. Dla porównania 
przedstawiono zdj´cia dwóch materiałów szkło-jonomerowych modyfikowanych ˝ywicà. W przypadku tych 
materiałów powierzchnia wypełnienia wykazuje znacznie wi´ksze nierównoÊci.

Zdj´cia z AFM wykonane w Centrum Laboratoryjnym 3M porównujàce g∏adkoÊç 
powierzchni wype∏nieƒ po opracowaniu wiert∏ami z nasypem diamentowym. 
Dla porównania przedstawiono zdj´cia dwóch materia∏ów szk∏o-jonomerowych 
modyfikowanych ˝ywicà. W przypadku tych materia∏ów powierzchnia wykazuje 
znacznie wi´ksze nierównoÊci. 
  

èród∏o: dane wewn´trzne 3M ESPE

Po wypolerowaniu Ketac N100 wykazał wy˝szy połysk oraz bardziej gładkà  
powierzchni´ od dwóch innych szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà.

èród∏o: dane wewn´trzne 3M ESPE

Test odbicia Êwiatła wykazał, ˝e Ketac N100 gwarantuje wy˝szà polerowalnoÊç  
w porównaniu do Fuji II LC oraz Fuji Filling LC. Wyniki ilustrujà poprawionà  
estetyk´ oraz ni˝szà chropowatoÊç powierzchni.
  

èród∏o: dane wewn´trzne 3M ESPE

Ketac N100 jest pierwszym szkło-jonomerem modyfikowanym ˝ywicà opracowanym 
na bazie nanotechnologii. Technologia ta wzbogaca szkło-jonomery o niespotykane 
dotàd właÊciwoÊci, dlatego te˝ stworzona została NOWA generacja materiałów 
szkło-jonomerowych: nano-jonomery.

W Ketac N100 wykorzystano zarówno szkło fluoro-glinowo-krzemowe, które wyst´-
puje w materiałach szkło-jonomerowych, jak i nanoczàstki, zaprojektowane dla 
materiału kompozytowego Filtek Supreme. Taka kombinacja gwarantuje wyjàtkowà 
wytrzymałoÊç i połysk materiału.

WielkoÊç czàstek wypełniacza wpływa na wytrzymałoÊç materiału, jego właÊciwoÊci 
optyczne i odpornoÊç na Êcieranie. Zastosowanie nanomerów i nanoklastrów oraz 
szkła fluoro-glinowo-krzemowego sprawia, ˝e Ketac N100 wyró˝nia si´ poprawionà 
estetykà, zachowujàc przy tym zalety tradycyjnych szkło-jonomerów, jak wydzielanie 
fluoru.

Wysokie wydzielanie fluoru

Ketac N100 zapewnia wysokie wydzielanie fluoru i podobnie jak szkło-jonomery 
tradycyjne i modyfikowane, mo˝e pobieraç fluor z otoczenia. 

Dodatkowo, testy in vitro wykazujà mo˝liwoÊç wytwarzania przez Ketac N100 strefy 
inhibicji próchnicy podczas działania kwasów. 

Lekarze stomatolodzy szukali szkło-jonomeru gwarantujàcego wysokà estetyk´ 
wypełnieƒ. 3M ESPE sprostało temu wyzwaniu. 
 
Od lat 3M ESPE jest liderem w dziedzinie technologii tworzenia szkło-jonomerów. 
Ketac™ Molar, Ketac™ Fil Plus, Photac™ Fil Quick czy Vitremer™ stały si´ syno- 
nimem jakoÊci i trwałoÊci. Ich zalety zostały docenione przez lekarzy na całym 
Êwiecie.

Na bazie zdobytych doÊwiadczeƒ oraz przy u˝yciu nanotechnologii przygotowaliÊmy 
nowà generacj´ materiałów szkło-jonomerowych, które gwarantujà lepszà estetyk´  
i odpornoÊç na Êcieranie przy zachowaniu wydzielania fluoru na poziomie porówny-
walnym z najlepszymi szkło-jonomerami tradycyjnymi i modyfikowanymi ˝ywicà.

* Fuji Filing LC nie jest dost´pny w Polsce
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Ketac N100 jest idealnym rozwiàzaniem w sytuacjach wymagajàcych zastosowania estetycznego materiału  
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W przypadku materiałów nie wydzielajàcych 
fluoru strefa inhibicji nie istnieje (zdj´cie obok).

èród∏o : MDRCBB, Uniwersytet w Minnesocie. 

Po∏àczone czàstki nanowype∏niacza  
zastosowanego w Ketac N100  
(pow. x100 000).

èród∏o: Dr. William Douglas  
i Dr. Daranee Tantibirojn,  
Uniwersytet w Minnesocie.
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Ketac N100 jest idealnym rozwiàzaniem w sytuacjach wymagajàcych zastosowania estetycznego materiału  
wydzielajàcego fluor. Według 60% lekarzy uczestniczàcych w badaniach klinicznych estetyka wypełnieƒ  
wykonanych przy u˝yciu Ketac N100 jest porównywalna z estetykà wypełnieƒ wykonanych z materiałów  
kompozytowych.*

   • Wyjàtkowa estetyka: Przygotowujàc zestaw odcieni Ketac N100 korzystaliÊmy z doÊwiadczeƒ zdobytych  
       podczas prac nad FiltekTM Supreme XT.

   • Wy˝szy po∏ysk: Badania in vitro wykaza∏y, ˝e Ketac N100 posiada po∏ysk wy˝szy od innych materia∏ów 
       szk∏o-jonomerowych.

Badania wykonane przy u˝yciu mikroskopu sił atomowych (AFM) dowodzà, ˝e powierzchnia wypełnienia  
wykonanego z materiału Ketac™ N100 zachowuje gładkoÊç dłu˝ej ni˝ inne szkło-jonomery.

Wysoki połysk poczàtkowy oraz gładka powierzchnia wypełnienia pozwalajà na osiàgn´cie wyjàtkowych efektów 
estetycznych, gwarantujàcych komfort i satysfakcj´ Paƒstwa pacjentom oraz zadowolenie z osiàgni´tych przez 
Paƒstwa efektów.

Przedstawione poni˝ej obrazy z AFM wykazujà wysokà gładkoÊç powierzchni Ketac N100 oraz materiału  
kompozytowego. Powierzchni´ wypełnieƒ opracowano wiertłami z nasypem diamentowym. Dla porównania 
przedstawiono zdj´cia dwóch materiałów szkło-jonomerowych modyfikowanych ˝ywicà. W przypadku tych 
materiałów powierzchnia wypełnienia wykazuje znacznie wi´ksze nierównoÊci.

Zdj´cia z AFM wykonane w Centrum Laboratoryjnym 3M porównujàce g∏adkoÊç 
powierzchni wype∏nieƒ po opracowaniu wiert∏ami z nasypem diamentowym. 
Dla porównania przedstawiono zdj´cia dwóch materia∏ów szk∏o-jonomerowych 
modyfikowanych ˝ywicà. W przypadku tych materia∏ów powierzchnia wykazuje 
znacznie wi´ksze nierównoÊci. 
  

èród∏o: dane wewn´trzne 3M ESPE

Po wypolerowaniu Ketac N100 wykazał wy˝szy połysk oraz bardziej gładkà  
powierzchni´ od dwóch innych szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà.

èród∏o: dane wewn´trzne 3M ESPE

Test odbicia Êwiatła wykazał, ˝e Ketac N100 gwarantuje wy˝szà polerowalnoÊç  
w porównaniu do Fuji II LC oraz Fuji Filling LC. Wyniki ilustrujà poprawionà  
estetyk´ oraz ni˝szà chropowatoÊç powierzchni.
  

èród∏o: dane wewn´trzne 3M ESPE

Ketac N100 jest pierwszym szkło-jonomerem modyfikowanym ˝ywicà opracowanym 
na bazie nanotechnologii. Technologia ta wzbogaca szkło-jonomery o niespotykane 
dotàd właÊciwoÊci, dlatego te˝ stworzona została NOWA generacja materiałów 
szkło-jonomerowych: nano-jonomery.

W Ketac N100 wykorzystano zarówno szkło fluoro-glinowo-krzemowe, które wyst´-
puje w materiałach szkło-jonomerowych, jak i nanoczàstki, zaprojektowane dla 
materiału kompozytowego Filtek Supreme. Taka kombinacja gwarantuje wyjàtkowà 
wytrzymałoÊç i połysk materiału.

WielkoÊç czàstek wypełniacza wpływa na wytrzymałoÊç materiału, jego właÊciwoÊci 
optyczne i odpornoÊç na Êcieranie. Zastosowanie nanomerów i nanoklastrów oraz 
szkła fluoro-glinowo-krzemowego sprawia, ˝e Ketac N100 wyró˝nia si´ poprawionà 
estetykà, zachowujàc przy tym zalety tradycyjnych szkło-jonomerów, jak wydzielanie 
fluoru.

Wysokie wydzielanie fluoru

Ketac N100 zapewnia wysokie wydzielanie fluoru i podobnie jak szkło-jonomery 
tradycyjne i modyfikowane, mo˝e pobieraç fluor z otoczenia. 

Dodatkowo, testy in vitro wykazujà mo˝liwoÊç wytwarzania przez Ketac N100 strefy 
inhibicji próchnicy podczas działania kwasów. 

Lekarze stomatolodzy szukali szkło-jonomeru gwarantujàcego wysokà estetyk´ 
wypełnieƒ. 3M ESPE sprostało temu wyzwaniu. 
 
Od lat 3M ESPE jest liderem w dziedzinie technologii tworzenia szkło-jonomerów. 
Ketac™ Molar, Ketac™ Fil Plus, Photac™ Fil Quick czy Vitremer™ stały si´ syno- 
nimem jakoÊci i trwałoÊci. Ich zalety zostały docenione przez lekarzy na całym 
Êwiecie.

Na bazie zdobytych doÊwiadczeƒ oraz przy u˝yciu nanotechnologii przygotowaliÊmy 
nowà generacj´ materiałów szkło-jonomerowych, które gwarantujà lepszà estetyk´  
i odpornoÊç na Êcieranie przy zachowaniu wydzielania fluoru na poziomie porówny-
walnym z najlepszymi szkło-jonomerami tradycyjnymi i modyfikowanymi ˝ywicà.

* Fuji Filing LC nie jest dost´pny w Polsce



3M ESPE oferuje produkty ułatwiajàce lekarzom  
osiàgni´cie wyjàtkowych efektów klinicznych.

Nr kat. ZawartoÊç

3527L Zestaw wprowadzajàcy 
2 podajniki typu Clicker z materiałem w kolorze A2 i A3  
(2 x 12 g), Primer (6,5 ml), 50 koƒcówek aplikacyjnych  
z tłoczkami, podkładka do mieszania, 60 aplikatorów,  
uchwyt do aplikatorów, 48 jednorazowych tacek  
do mieszania, kolornik, instrukcja u˝ycia, instrukcja obrazkowa

3527TK Zestaw próbny 
1 podajnik typu Clicker z materiałem w kolorze A3 (12 g),  
Primer (6,5 ml), 10 koƒcówek aplikacyjnych z tłoczkami,  
instrukcja u˝ycia, instrukcja obrazkowa

Uzupe∏nienia
(12 g, 80 porcji, ok. 40 aplikacji)

3527A1 Clicker z materia∏em w kolorze A1 

3527A2 Clicker z materia∏em w kolorze A2

3527A3 Clicker z materia∏em w kolorze A3 

3527A3.5 Clicker z materia∏em w kolorze A3.5 

3527A4 Clicker z materia∏em w kolorze A4 

3527B2 Clicker z materia∏em w kolorze B2 

3527C2 Clicker z materia∏em w kolorze C2

3527Blue Clicker z materia∏em w kolorze Blue

3527P Primer (6,5 ml)

Âwiatłoutwardzalny nano-jonomerowy 
materiał do wypełnieƒ

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dzia∏ Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel.: 022 739 60 84 (-78)
fax: 022 739 60 05
e-mail: 3mespepl@mmm.com
www.3mespe.pl

3M , ESPE, Clicker, Filtek, Ketac, 
Photac oraz Vitremer sà znakami 
handlowymi 3M i 3M ESPE AG.

Fuji jest znakiem handlowym GC. 
Tetric EvoCeram jest znakiem  
handlowym Ivoclar Vivadent. 

Wydrukowano w Polsce, 3M 2007.

Oferta handlowaKetacTM N100 gwarantuje wy˝szà 
odpornoÊç na Êcieranie.
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3-punktowy test Êcierania próbek szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà. 
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DentyÊci potwierdzajà, ˝e zastosowanie materiału o konsystencji pasta/pasta  
w podajniku typu Clicker™ gwarantuje oszcz´dnoÊç czasu i wygod´. 

Oprócz estetyki wypełnieƒ, wa˝nym elementem w praktyce stomatologicznej 
jest łatwoÊç pracy materiałem. Dlatego te˝ przy projektowaniu materiału  
Ketac N100 zastosowaliÊmy wyró˝niony wieloma nagrodami podajnik Clicker.

Daje on gwarancj´ wygodnej, czystej i szybkiej pracy oraz zawsze identycznych 
proporcji składników zapewniajàcych uzyskanie za ka˝dym razem mieszaniny 
o optymalnych właÊciwoÊciach. 

G∏´bokoÊç uszkodzeƒ  
powierzchni szk∏o-jonomerów  
(po 80 000 cykli) w porównaniu  
z próbkami referencyjnymi  
(materia∏ kompozytowy 0 cykli) 
  

èród∏o: badania wewn´trzne 3M ESPE

Âwiat∏outwardzalny, nano-jonomerowy 
materia∏ do wype∏nieƒ Ketac N100  
- zestaw wprowadzajàcy.

Estetyczne wype∏nienia w ubytkach 
klasy V, wykonane z materia∏u  
Ketac N100

Sytuacja poczàtkowa

Efekt koƒcowy

Ten wysoce estetyczny materiał b´dàcy alternatywà dla  
innych szkło-jonomerów ma zastosowanie przy szerokim 
wachlarzu wskazaƒ.

Wyjàtkowe właÊciwoÊci szkło-jonomerów sprawiajà, ˝e sà one 
nadal wa˝nym materiałem wykorzystywanym w codziennej   
stomatologii. Nowoczesny nano-jonomer Ketac N100  
jest dla nich idealnà, gwarantujàcà wysokà estetyk´ wypełnieƒ 
alternatywà znajdujàcà zastosowanie w leczeniu pacjentów.

Wypełnienia wykonane z u˝yciem Êwiatłoutwardzalnego nano-jonomerowego 
materiału Ketac N100 nie tylko doskonale wyglàdajà, ale tak˝e wykazujà  
niespotykane dotàd właÊciwoÊci mechaniczne. Testy wykazały, ˝e w porównaniu 
do szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà, Ketac N100 gwarantuje ni˝szà 
ÊcieralnoÊç, co czyni go idealnym rozwiàzaniem, równie˝ w przypadku z´bów 
bocznych. 

Wskazania: 
• Wype∏nienia w z´bach mlecznych 
• Niedu˝e wype∏nienia w ubytkach klasy I 
• Wype∏nienia w ubytkach klasy III i V 
• Wype∏nienia przejÊciowe 
• Podk∏ad w metodzie „kanapki” 
• Techniki minimalnie inwazyjne 
• Odbudowa z´bów pod uzupe∏nienia  
   protetyczne

Ketac™ N100

Pierwszy na Êwiecie nano-jonomer  
– nowa generacja materiałów szkło-jonomerowych



3M ESPE oferuje produkty ułatwiajàce lekarzom  
osiàgni´cie wyjàtkowych efektów klinicznych.

Nr kat. ZawartoÊç

3527L Zestaw wprowadzajàcy 
2 podajniki typu Clicker z materiałem w kolorze A2 i A3  
(2 x 12 g), Primer (6,5 ml), 50 koƒcówek aplikacyjnych  
z tłoczkami, podkładka do mieszania, 60 aplikatorów,  
uchwyt do aplikatorów, 48 jednorazowych tacek  
do mieszania, kolornik, instrukcja u˝ycia, instrukcja obrazkowa

3527TK Zestaw próbny 
1 podajnik typu Clicker z materiałem w kolorze A3 (12 g),  
Primer (6,5 ml), 10 koƒcówek aplikacyjnych z tłoczkami,  
instrukcja u˝ycia, instrukcja obrazkowa

Uzupe∏nienia
(12 g, 80 porcji, ok. 40 aplikacji)

3527A1 Clicker z materia∏em w kolorze A1 

3527A2 Clicker z materia∏em w kolorze A2

3527A3 Clicker z materia∏em w kolorze A3 

3527A3.5 Clicker z materia∏em w kolorze A3.5 

3527A4 Clicker z materia∏em w kolorze A4 

3527B2 Clicker z materia∏em w kolorze B2 

3527C2 Clicker z materia∏em w kolorze C2

3527Blue Clicker z materia∏em w kolorze Blue

3527P Primer (6,5 ml)

Âwiatłoutwardzalny nano-jonomerowy 
materiał do wypełnieƒ

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dzia∏ Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel.: 022 739 60 84 (-78)
fax: 022 739 60 05
e-mail: 3mespepl@mmm.com
www.3mespe.pl

3M , ESPE, Clicker, Filtek, Ketac, 
Photac oraz Vitremer sà znakami 
handlowymi 3M i 3M ESPE AG.

Fuji jest znakiem handlowym GC. 
Tetric EvoCeram jest znakiem  
handlowym Ivoclar Vivadent. 

Wydrukowano w Polsce, 3M 2007.

Oferta handlowaKetacTM N100 gwarantuje wy˝szà 
odpornoÊç na Êcieranie.

60

50

40

30

20

10

0

3-punktowy test Êcierania próbek szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà. 

G
∏´

bo
ko

Êç
 Ê

ci
er

an
ia

 (
m

ik
ro

ny
)

Ketac™ N100Fuji™ II LCVitremer™Tetric EvoCeram® Fuji™ Filling LC

7

25

33

53

21

DentyÊci potwierdzajà, ˝e zastosowanie materiału o konsystencji pasta/pasta  
w podajniku typu Clicker™ gwarantuje oszcz´dnoÊç czasu i wygod´. 

Oprócz estetyki wypełnieƒ, wa˝nym elementem w praktyce stomatologicznej 
jest łatwoÊç pracy materiałem. Dlatego te˝ przy projektowaniu materiału  
Ketac N100 zastosowaliÊmy wyró˝niony wieloma nagrodami podajnik Clicker.

Daje on gwarancj´ wygodnej, czystej i szybkiej pracy oraz zawsze identycznych 
proporcji składników zapewniajàcych uzyskanie za ka˝dym razem mieszaniny 
o optymalnych właÊciwoÊciach. 

G∏´bokoÊç uszkodzeƒ  
powierzchni szk∏o-jonomerów  
(po 80 000 cykli) w porównaniu  
z próbkami referencyjnymi  
(materia∏ kompozytowy 0 cykli) 
  

èród∏o: badania wewn´trzne 3M ESPE

Âwiat∏outwardzalny, nano-jonomerowy 
materia∏ do wype∏nieƒ Ketac N100  
- zestaw wprowadzajàcy.

Estetyczne wype∏nienia w ubytkach 
klasy V, wykonane z materia∏u  
Ketac N100

Sytuacja poczàtkowa

Efekt koƒcowy

Ten wysoce estetyczny materiał b´dàcy alternatywà dla  
innych szkło-jonomerów ma zastosowanie przy szerokim 
wachlarzu wskazaƒ.

Wyjàtkowe właÊciwoÊci szkło-jonomerów sprawiajà, ˝e sà one 
nadal wa˝nym materiałem wykorzystywanym w codziennej   
stomatologii. Nowoczesny nano-jonomer Ketac N100  
jest dla nich idealnà, gwarantujàcà wysokà estetyk´ wypełnieƒ 
alternatywà znajdujàcà zastosowanie w leczeniu pacjentów.

Wypełnienia wykonane z u˝yciem Êwiatłoutwardzalnego nano-jonomerowego 
materiału Ketac N100 nie tylko doskonale wyglàdajà, ale tak˝e wykazujà  
niespotykane dotàd właÊciwoÊci mechaniczne. Testy wykazały, ˝e w porównaniu 
do szkło-jonomerów modyfikowanych ˝ywicà, Ketac N100 gwarantuje ni˝szà 
ÊcieralnoÊç, co czyni go idealnym rozwiàzaniem, równie˝ w przypadku z´bów 
bocznych. 

Wskazania: 
• Wype∏nienia w z´bach mlecznych 
• Niedu˝e wype∏nienia w ubytkach klasy I 
• Wype∏nienia w ubytkach klasy III i V 
• Wype∏nienia przejÊciowe 
• Podk∏ad w metodzie „kanapki” 
• Techniki minimalnie inwazyjne 
• Odbudowa z´bów pod uzupe∏nienia  
   protetyczne

Ketac™ N100

Pierwszy na Êwiecie nano-jonomer  
– nowa generacja materiałów szkło-jonomerowych


