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JAK 3M POMOHLO NEILU
ARMSTRONGOVI NA MĚSÍC
Být průkopníkem v mnoha oblastech
vědy se podařilo společnosti 3M nejen
na Zemi, ale i mimo ni. Jeden z jejích
produktů doslova pomohl dostat prvního
člověka na Měsíc. Na něm 20. července
1969 přistálo Apollo 11 a Neil Armstrong
byl první člověk, který se po jeho
povrchu prošel. A jak s tímto historickým
momentem souvisí vynález 3M? Speciální
obuv Neila Armstronga a jeho kolegy

Buzze Aldrina byla vytvořena ze syntetické
gumy 3M Fluorel. Tento materiál umožnil
astronautům, aby mohli bezpečně stát
na povrchu Měsíce. ,,Je to malý krok
pro člověka, ale velký krok pro lidstvo,”
prohlásil Armstrong. Zároveň to ale také
představovalo obrovský krok pro 3M,
jejichž inovativní materiál pomohl doslova
k prvnímu kontaktu člověka s Měsícem.

50610 / 50611 / 50612 / 50613 / 50614 /
50615 / 50616 / 50617 / 50618

P1 Protemp™ Crown
„Korunka za méně než 4 minuty“.
Doplňkové balení 5 ks
(molár horní velký / molár horní malý / molár dolní velký /
molár dolní malý / premolár horní velký / premolár horní malý /
premolár dolní / špičák velký / špičák malý)
•
•
•
•

Měkké předtvarované světlem tuhnoucí provizorní korunky
runky
unky
V ruce dobře tvarovatelné a přesné
Zhotovení provizorní korunky za méně než 4 minuty
9 možností tvarů a velikostí

Standardní cena

Akční cena

1 349 Kč

1 079 Kč

56872 / 56861 / 56862 / 56863

P2 RelyX™ Fiber Post
„Silanizované čepy s povrchovou úpravou k přímému použití“.
Doplňkové balení
(10x čep, velikosti 0, 1, 2, 3)
• Kompozitní endodontické čepy se skelnými vlákny
• Skelná vlákna jsou splétaná – při zkracování
čepu se netřepí
• Pružnost čepů podobná pružnosti lidského dentinu
• Vyšší odolnost proti opotřebení
• Vysoce estetické díky translucenci
• Radioopákní

Cena

3 849 Kč

Ušetříte

270
Kč

3920XXB

P3 Filtek™ Ultimate

Ušetříte

„Už pět let za sebou vyhodnocen jako nejlepší
kompozitní materiál pro techniky vrstvení“.*

563
Kč

Doplňkové balení
(1x tuba 4 g, body odstíny)
•
•
•
•

Univerzální výplňový materiál
Přímé výplně ve frontálním i distálním úseku
36 odstínů ve 4 opacitách
S jedinečnou fluorescencí (napodobuje přírodu lépe
než kterýkoli jiný kompozit)
• Unikátní technologie nanočástic
Body opacita je na rozhraní opacit dentinu a enamelu,
tudíž lze použít jeden odstín pro většinu klinických situací.
í.

Standardní cena

Akční cena

1 877 Kč

1 314 Kč

* Hodnocení Dental Adviso
Advisor

41266

P4 Single Bond™ Universal
„Nyní si v ordinaci vystačíte pouze s jedním bondem“.
Doplňkové balení lahvička 5 ml
•
•
•
•
•

Multifunkční samoleptací adhezivum
Vhodný na suchý i vlhký dentin
Pro všechny adhezivní techniky
Skvělá adheze na všechny povrchy
Obsahuje MDP monomer k zajištění lepší
chemické vazby na zirkon, i silan
• Bez potřeby uchování v lednici a protřepávání
• Snadná manipulace jednou rukou díky
praktické lahvičce flip-top

Standardní cena

Akční cena

2 433 Kč

2 068 Kč

Ušetříte

365
Kč
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Clarity™ ADVANCED
Na fotce keramické zámky
3M ClarityTM 4F1>354CO21B5F>=9
ligaturami 3M AlastiK.

12249

P5 Clinpro™ White Varnish
„Citlivost zubů sníží na minimum,
ale pocit jejich čistoty zvýší na maximum“.
Balení 50 dávek à 0,5 ml
• Ochranná vrstva s vysokým obsahem fluoridu
a trikalcium fosfátu (TCP)
• Jednoduchá aplikace zabere pouze několik sekund
• Okamžitá a dlouhotrvající úleva od přecitlivělých zubů
• Zajišťuje efektivní ochranu proti zubnímu kazu
• Léčba bílých skvrn

Cena

4 130 Kč

12348

P6 Clinpro™ XT Varnish
„Jednoduchá a efektivní ochrana zubů“.
Balení 1 x clicker à 10 g
• Světlem tuhnoucí, fluoridy uvolňující ochranný lak pro lokální aplikaci
• Poskytuje okamžitou úlevu od přecitlivělosti dentinu
• Ideální pro ochranu obnažených, citlivých povrchů kořene, zejména nově vyčištěných
povrchů po scalingu a úpravě kořene
ene
• Vhodný pro ochranu skloviny kolem
em ortodontických zámků
• Zůstává na zubu po dobu šesti měsíců
síců nebo déle
• Toleruje vlhkost, není třeba sušit nebo
předpřipravit povrch kořene
• Nevyžaduje použití kofferdamu
• Dodává fluorid, vápník a fosfát

Cena

3 978 Kč

Zlatá neviditelná rovnátka
TM

Incognito

JEDINEČNÁ STEJNĔ
JAKO VAŠE OSOBNOST

71499 / 71497 / 71498

P7 Imprint™ 4 Penta™ Putty / Heavy /
Super Quick Heavy
„Nejrychleji tuhnoucí otiskovací hmota, kterou pacienti milují“.
Zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml,
1 ks korekční krém à 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená,
5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá)
• A-silikonový otiskovací materiál
• Nejkratší doba tuhnutí v ústech pro úsporu času
• Vysoká hydrofílie pro dokonalé zatékání
a nejjemnější reprodukci detailu
• Vhodný pro otisky implantátů
• Zářivé barvy pro lepší čitelnost otisku
• Různé konzistence a zatékavost

Standardní cena

Akční cena

3 815 Kč

3 052 Kč

Ušetříte

763
Kč

56945

P8 Adstringentní retrakční pasta
„Umožňuje opravdu detailní otisk
k okraje“.
okraje .
100 kompulí

Ušetříte

1 296
Kč

inek
• Silný a dlouhotrvající hemostatický účinek
• Efektivní odtlačení dásně
• Snadná aplikace do sulku díky tenké
koncovce kompule

Standardní cena

Akční cena

8 638 Kč

7 342 Kč
č

56920 / 56921 / 56922 / 56923

P9 RelyX™ Ultimate Clicker
„Na sílu jeho vazby nedají zubaři dopustit už více než 6 let“.
Doplňkové balení
(1x clicker 4,5 g, odstín translucentní, A1, A3, B0.5)
•
•
•
•

Duálně tuhnoucí adhezivní pryskyřičný cement
Výjimečná vazebná síla
Dokonalá estetika s přirozenou
zenou fluorescencí
Obsahuje aktivátor dentálního
lního tuhnutí pro
Single Bond Universal
• Ve formě clicker

Cena

2 677 Kč

56931

P10 Ketac™ Cem Plus
„Spolehlivý duálně tuhnoucí cement na kovové konstrukce“.
Doplňkové balení
(1x clicker à 11 g, 1x míchací podložka)
• Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement
• Výjimečná vazebná síla
• Vhodný pro cementování
vání kovových a zirkonových
zirkon
nových
ových
korunek, můstků a abutmentů
utmentů

Cena

2 705 Kč

4862A1 / 4862A2 / 4862A3 / 4862U

P11 Filtek™ Bulk Fill Flowable
„Snadno se aplikuje, dobře zatéká a adaptuje“.
Doplňkové balení
(2x tuba à 2 g, odstín A1, A2, A3, U,
20 x aplikační koncovka, příslušenství)

Ušetříte

284

• Zatékavý kompozitní výplňový materiál
• Rychlá a jednoduchá aplikace ve vrstvě až 4 mm
• Zatékavá konzistence pro jednoduchou adaptaci
• Vysoká pevnost a nízké opotřebení

Kč

Standardní cena

Akční cena

1 895 Kč

1 611 Kč

Pro více informací a možnost osobně si produkty vyzkoušet volejte naše obchodní zástupce:
Mgr. Michaela Přádková

Tibor Černák

Tel.: +420 731 193 454
E-mail: mpradkova@mmm.com

Tel.: +421 918 117 441
E-mail: tcernak@mmm.com

obchodní zástupkyně pro Čechy

obchodní zástupce, Slovensko a Morava

MVDr. Michael Stiksa

produktový specialista pro dental
a ortodoncii, Česko a Slovensko

Tel.: +420 725 500 423
E-mail: mstiksa@mmm.com

Připojte se k naší facebookové stránce My uMíMe zuby.
Sledujte nás také na YouTube kanálu 3M Česko Oral Care
Všechny ceny jsou doporučené výrobcem a jsou uvedeny vč. DPH. Při objednávce, prosím, vždy uvádějte specifikaci speciální nabídky.
* Nabídku nelze kombinovat s dalšími nabídkami na tyto materiály ani mezi sebou navzájem.
Tyto Speciální nabídky jsou pouze reklamním sdělením a nejedná se o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zakona č. 89/2012 Sb.,
občanského zakoníku, ve znění pozdějších předpisů. Produkty 3M, 3M Česko, spol. s r.o., jsou k objednání u našich autorizovaných
distributorů. Jejich seznam naleznete na našich webových stránkách www.3m.cz/dental pod odkazem „Kde koupit“.

Oral Care Solutions Division
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
E-mail: 3MCesko@3M.com
www.3m.cz/dental
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Žádejte u svých prodejců!

