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Navštivte naše internetové stránky
www.3MESPE.cz
– komplexnější informace, přehlednější struktura.
My uMíMe zuby

Když inovace pomáhají: Obvaz pro velrybu
Inovace je základním stavebním kamenem slovníku společnosti 3M. Vývojem
širokého spektra materiálů a výrobků
usnadňujeme denně běžný život milionů
lidí. Jedním z našich poslání je nacházet
různorodá uplatnění pro naše výrobky
a inovativní řešení tak, abychom mohli
stále rozvíjet jejich potenciál a dostávat
tak moderní technologie k širšímu publiku. V našem portfoliu se nachází celá
řada produktů, které se v nespočtu svých
variací prolínají na první pohled zcela nesouvisejícími obory. Pravděpodobně nejzajímavějším příkladem je současná řada
výrobků Tegaderm, která vzešla z hledání
vhodného materiálu na obvaz pro velrybu.
Cheryl Moore bývala výzkumnou pracovnicí na centrále 3M v americké Minnesotě a specializovala se na vývoj adheziv k využití v lékařství. Jednou do 3M
zavolali s žádostí o pomoc z Minnesotské
ZOO – jejich velryba se nešťastně poranila a způsobila si otevřenou ránu, která
žádala ošetření. Tým v čele s Cheryl
Moore začal usilovně pracovat na vývoji
voděodolného adheziva, které by bylo dostatečně silné, aby se udrželo na zvířecím

těle, ale zároveň ho bylo možno sejmout,
aniž by se poškodila okolní zdravá kůže.
Nakonec optimální složení nalezli a velrybu se podařilo vyléčit.
Tým Cheryl Moore se následně zaměřil
na vývoj obdobného produktu použitelného pro lidi. Výsledkem jejich práce byl
první voděodolný krycí materiál, jenž se
stal základem série zdravotnického sortimentu Tegaderm, který se dnes používá
jak při ošetřování ran, tak
k prevenci vzniku infekcí.
Díky výrobkům Tegaderm se
daří dosahovat podstatného
zkrácení doby rekonvalescence pacientů.
To, co před lety začalo jako
požadavek na rychlé řešení
ojedinělého problému, nakonec vyústilo v dlouhodobý
výzkum, jehož výsledky denně
pomáhají pacientům po celém
světě.

H1 Filtek Ultimate
3920xx
Doplňkové balení
1x tuba 4 g, různé odstíny
•
•
•
•

•

469
Kč

univerzální výplňový materiál
přímé výplně ve frontálním i distálním úseku
36 odstínů ve 4 opacitách
s jedinečnou fluorescencí
(napodobuje přirozený vzhled
lépe než kterýkoli jiný kompozit)
unikátní technologie nanočástic

Standardní cena

Akční cena

1 877 Kč

1 408 Kč

H2 Filtek Bulk Fill Posterior
4864A1 / 4864A2 / 4864A3 / 4864B1 / 4864C2
4863A1 / 4863A2 / 4863A3 / 4863B1 / 4863C2
Doplňkové balení
20x kompule à 0,2 g, odstín A1, A2, A3, B1, C2
+ Doplňkové balení
1x tuba 4 g, odstín A1, A2, A3, B1, C2
•
•
•
•
•
•

Ušetříte

moderní výplňový materiál pro distální úsek
výška inkrementu až 5 mm
skvělá manipulace a tvarovatelnost
vysoká odolnost proti abrazi
unikátní technologie nanočástic
5 odstínů

Standardní cena

Akční cena

1 978 Kč

1 582 Kč

Ušetříte

396
Kč

H3 2x Single Bond Universal
+ 1x Filtek Z550 ZDARMA
41266 + (7050XX)
Doplňkové balení lahvička 5 ml
+ Doplňkové balení (1x tuba 4 g, různé odstíny) ZDARMA
•
•
•
•
•
•
•
+
•
•
•
•

multifunkční samoleptací adhezivum
vhodné na suchý i vlhký dentin
skvělá adheze na všechny povrchy
pro všechny adhezivní techniky
obsahuje silan, MDP monomer k zajištění
lepší chemické vazby na zirkon
bez potřeby uchování v lednici
snadná manipulace jednou rukou
díky praktické lahvičce flip-top
ZDARMA
kompozitní výplňový materiál
tužší konzistence
dobrá leštitelnost
12 odstínů

Standardní cena

Akční cena

5 972 Kč

4 866 Kč

Ušetříte

1 106
Kč

H4 Sof-Lex™ Diamantový
leštící systém

Ušetříte

113
Kč

5092-IM
Zaváděcí balení
5x Sof-Lex™ Předleštící spirály (béžové),
5x Sof-Lex™ Diamantové leštící spirály (růžové),
technická karta, 1 RA Mandrel
•
•
•
•
•

použití s chlazením
lehký tlak
15 000–20 000 ot./min.
na více použití (sterilizace v autoklávu)
použití bez pasty

Standardní cena

Akční cena

1 128 Kč

1 015 Kč
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H5 Ketac Molar Aplicap
56410 / 56420 / 56430
Doplňkové balení
50 kapslí (sortiment A1, A3, A4, DYO
odstíny A1, A3)
•
•
•
•

Ušetříte

845
Kč

skloionomerní materiál
odolný vůči opotřebení
samoadhezivní
rychlé ošetření

Standardní cena

Akční cena

4 224 Kč

3 379 Kč

H6 Imprint 4 Penta Putty / Penta Heavy /
Penta Super Quick Heavy
71486 / 71484 / 71485
Doplňkové balení
2x báze à 300 ml, 2x katalyzátor à 60 ml
•
•
•
•
•
•

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 druhy

Standardní cena

6 593 Kč
Akční cena

5 274 Kč

Ušetříte

1 319
Kč

Musíte dělat
spousty rozhodnutí.

Zjednodušit bondovací proces není jednoduchý
úkol. Proto odborníci ve 3M vyvinuli adhezivum,
na které se můžete spolehnout při použití
na jakémkoli povrchu zubu, s jakoukoli technikou
leptání a pro všechny přímé i nepřímé aplikace:
3M™ Single Bond Universal. Bez důkazů
se snadno řekne, že mu můžete důvěřovat,
avšak probíhající klinická hodnocení ukazují,
že se jedná o skutečně univerzální adhezivum,
které zajišťuje předvídatelné klinické výsledky,
prakticky bez pooperační citlivosti. A tak díky
dlouholetým vynikajícím výsledkům bude vaše
rozhodnutí jednoduché, a budete se moci
soustředit na to, co je nejdůležitější – vaši pacienti.

www.3mespe.cz

3M™ Single Bond
Universal

3M a ESPE jsou ochranné známky společnosti 3M nebo 3M Deutschland GmbH.
Použity na základě licence v Kanadě. © 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.

Tohle udělejte s jistotou.

H7 Imprint 4 Super Quick Ultra-Light /
Light / Super Quick Light / Regular /
Super Quick Regular
71491 / 71488 / 71490 / 71487 / 71489
Doplňkové balení
4 ks krému à 50 ml, 5x míchací kanyla žlutá,
5x 3M ESPE Intra-oral Syringe zelená
•
•
•
•
•
•

Akční cena

3 279 Kč

2 623 Kč

H8 Express XT Penta Putty /
Penta H / Penta H Quick
36895 / 36894 / 36896
Doplňkové balení
1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml

•
•

656
Kč

A-silikonový otiskovací materiál typu krém
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 druhy

Standardní cena

•

Ušetříte

A-silikonová otiskovací hmota
pro automatické míchání
standardně tuhnoucí i rychle tuhnoucí
u
pro jednokrokovou (sendvičovou) techniku
otiskování a dvoukrokovou (korekční)
techniku otiskování

Standardní cena

Akční cena

2 105 Kč

1 579 Kč

Ušetříte

526
Kč

H9 Express XT Light Body / Light Body Quick
/ Regular Body / Regular Body Quick
36974 / 36976 / 36975 / 36977

Ušetříte

Doplňkové balení
2 ks à 50 ml, 10x Garant míchací kanyla žlutá
•
•

406
Kč

A-silikonová otiskovací
hmota typu krém
různé druhy

Standardní cena

1 626 Kč
Akční cena

1 220 Kč

H10 Soft Monophase
31798
Doplňkové balení
1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml
•
•
•
•

polyéterový otiskovací materiál
vysoká hydrofílie – přesné vykreslení detailů
měkkých tkání
tuhnutí skokem – materiál nezačne tuhnout před
koncem pracovního času
snadné vyjmutí otisku

Standardní cena

Akční cena

2 966 Kč

2 669 Kč

Ušetříte

297
Kč

H11 Adstringentní
retrakční pasta
56944
Doplňkové balení 25 ks
•
•
•

274
Kč

silný a dlouhotrvající hemostatický účinek
efektivní odtlačení dásně
snadná aplikace do sulku díky tenké
koncovce kompule

Standardní cena

Akční cena

2 744 Kč

2 470 Kč

H12 Impression Tray
otiskovací lžíce
71615 / 71616 / 71617 /
71618 / 71619 / 71620
Velikost S, M, L, horní, spodní,
10 ks v balení
•
•
•
•
•

Ušetříte

plastové otiskovací lžíce
velikost S, M, L
retenční páska a okraj
rezervoár na přebytečnou hmotu
snížený zadní okraj pro snadnější
vyjmutí otisku

Standardní cena

703 Kč
Akční cena

633 Kč

Ušetříte

70
Kč

H13 Protemp 4
46954 / 46956 / 46957 /
46959 / 46960 / 46972

Ušetříte

Doplňkové balení
1x kartuše à 50 ml, odstín A1, A2, A3, Bleach,
B3, A3.5, 16x Garant míchací kanyla modrá

Kč

•
•
•
•

bis-akrylátový kompozitní materiál
pro provizorní korunky a můstky
nanoplnivo zajišťující pevnost a estetiku
snazší a rychlejší manipulace a vytváření
náhrad
hladký, lesklý povrch bez leštění i lakování

Standardní cena

Akční cena

3 235 Kč

2 750 Kč

H14 RelyX U200 Clicker
56877 / 56878 / 56879
Doplňkové balení
1x clicker 11 g, míchací podložky,
odstín translucentní, A2 univerzální, A3 opákní
•
•
•
•

485

univerzální
samoadhezivní
duálně tuhnoucí pryskyřičný cement
ve formě clicker (80 dávek)

Standardní cena

Akční cena

4 202 Kč

3 782 Kč

Ušetříte

420
Kč

H15 RelyX U200 Automix
mix
56895 / 56896 / 56897
Doplňkové balení
Tuba Automix 8,5 g cementu, 10x míchací kanyla standardní,
tandar
ndardní,
5x míchací kanyla široká – se širším zakončením
m pr
pro
ro použití
v kombinaci s intraorální nebo endodontickou
ckou koncovkou,
konc
covkou,
5x endodontická koncovka,
odstíny A2, A3 O, TR.
•
•
•
•
•

univerzální
samoadhezivní
duálně tuhnoucí pryskyřičný cement
ve formě Automix
vhodný k cementování endodontických čepů
pů

Standardní cena

Akční cena

2 990 Kč

2 691 Kč

H16 Clinpro White Varnish
12249
Balení 50 dávek à 0,5 ml
•
•
•
•
•

ochranná vrstva s vysokým obsahem
fluoridu a tricalcium fosfátu (TCP)
jednoduchá aplikace zabere pouze
několik sekund
okamžitá úleva od přecitlivělých zubů
zajišťuje efektivní ochranu proti
zubnímu kazu
léčba bílých skvrn

Standardní cena

Akční cena

4 130 Kč

3 511 Kč

Ušetříte

299
Kč

Ušetříte

619
Kč

V jednoduchosti
je
krása.

RelyXTM Ultimate ClickerTM

RelyXTM U200 ClickerTM

KetacTM Cem Plus ClickerTM

3M se zam¼úuje
na poskytování
jednoduchých
úešení.

3MTM RelyXTM dentální
cementy byly optimalizovány
tak, abyste prakticky zvládli
jakýkoli nepúímý postup.
Cementy RelyXTM zajistí,
že pokaždé dosáhnete
spolehlivých a púedvídatelných výsledkĐ.

© 3M 2016. Všechna práva vyhrazena.

Dlouhodobé nabídky
Pentamix Lite za 1 Kč
AUTOMATICKÝ MÍCHACÍ PŘÍSTROJ
Při nákupu otiskovacích materiálů 3M pro automatické otiskování
v hodnotě 27 499 Kč.

27 490 Kč*

Pentamix 3 za 3 Kč
Pe
AUT
AUTOMATICKÝ
MÍCHACÍ PŘÍSTROJ
Při nákupu
n
kombinace produktů v následujícím složení:
za 25 000 Kč otiskovací materiály 3M pro automatické
mích
míchání + za 19 999 Kč kombinace produktů z kategorií:
• kompozity
• čepy
• skloionomery
• provizoria
• adheziva
• otiskovací hmoty
• cementy

44 999 Kč*

Individuální barevné řešení
Pentamix 3 jako stylový doplněk do Vaší ordinace
V případě, že se nyní rozhodnete zakoupit si balíček Pentamix 3, nabízíme Vám
v rámci nové speciální nabídky možnost individuálního barevného řešení přístroje
dle Vašich preferencí. Barvu si vyberte z níže uvedené palety.*

1080-M15

Matte Bright Yellow

1080-M103
Matte Hot Pink

1080-G13

Gloss Hotrod Red

Kód
d Vámi
Vámi vybrané
vybrané barvy
ba
uveďte, prosím,
ve své
é objednávce!
bj d á
!
3M zahájí neprodleně úpravu Vašeho Pentamixu 3 na
základě objednávky, nicméně předpokládáme, že dodací
lhůty individuálně upravovaných zařízení se mohou
nepatrně lišit od standardního dodání přístroje v běžném
provedení. Naši obchodní zástupci jsou připraveni
poskytnout Vám veškerý servis. Pentamix 3 Vám následně
osobně doručí na zvolenou adresu a pomohou Vám
s uvedením přístroje do provozu.

1080-S336

Satin Sheer Luck Green

1080-G48

Gloss Intense Blue

1080-M38

Matte Royal Purple

Podrobnější informace o speciální nabídce Vám rád/a poskytne:
Mgr. Michaela Přádková

MVDr. Michael Stiksa

obchodní zástupkyně pro Čechy

produktový specialista pro dental
a orto doncii, Česko a Slovensko

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

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

* Akční nabídka balíčku Pentamix 3 platí i v případě, že preferujete základní barevné provedení
přístroje. Odstíny barev se mohou mírně lišit.

1080-G348

Gloss Fierce Fuchsia

1080-M211

Matte Charcoal Metallic

Dlouhodobé nabídky
Elipar DeepCure-L
Polymerační LED lampa
Při nákupu libovolné kombinace doplňkových balení kompozitních materiálů
Filtek Ultimate, Filtek Ultimate Flowable, Filtek Z550, Filtek Z250, Filtek Bulk
Fill Posterior, Filtek Bulk Fill Flowable, Filtek P60 Posterior, Valux, Single Bond
Universal, Adper Scotchbond Multipurpose, Scotchbond Universal Etchant
leptací gel, Adper Single Bond 2, CoJet System Set, CoJet písek, ESPE Sil
v hodnotě 21 770 Kč

21 770 Kč*

Capmix™ za 1 Kč
Univerzální míchací přístroj pro
kapslové materiály
Při nákupu libovolné kombinace
kapslových materiálů 3M
v hodnotě 20 900 Kč

20 900 Kč*
Penta smlouva

Při uzavření „Penta smlouvy“ dostanete okamžitou 20% slevu na všechny materiály 3M, související se strojovým otiskováním, při
ročním nákupu nad 16 000 Kč s DPH po slevě.
Penta smlouvu je možno splnit již při 1 – 2 otiscích za týden.
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

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.3mespe.cz 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.3mespe.cz
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Žádejte u svých prodejců!

