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Clinpro™ Prophy pasta         

Clinpro™ White Varnish
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6  Clinpro™ Prophy prášok 
Prípravok na práškové čistenie (air polishing), subgingiválne aj supragingiválne použitie

Prášok Clinpro™ Prophy predstavuje inováciu v technológii  
air-polishingu a ošetrení parodontu. Odstraňuje patogénne baktérie 
v parodontálnych vačkoch ako konvenčné postupy odstránenia plaku.

Indikácie
•	Bezpečné odstránenie subgingiválneho a supragingiválneho plaku 

počas rutinného profesionálneho profylaktického čistenia 

•	Bezpečné odstránenie plaku a diskolorácii na povrchoch  
koreňov/dentínu 

•	Účinná redukcia baktérii v parodontálnych vačkoch pred 
subgingiválnym scalingom, počas iniciálneho parodontálneho 
ošetrenia alebo počas podpornej parodontálnej terapie  
v opakovaných návštevách) 

•	jednoduché a účinné odstránenie škvŕn vonkajšieho pôvodu

•	bezpečné profesionálne čistenie ortodontických aplikácii

Vlastnosti a výhody  
•	Účinná redukcia baktérií v parodontálnych vačkoch počas klinickej 

terapie 

•	Minimálna abrázia sklovinových a dentínových povrchov  

•	Výrazne urýchľuje čas ošetrenia v porovnaní s manuálnym čistením   

 Clinpro™ Prophy pasta   
Profylaktická čistiaca pasta 

Pasta Clinpro™ Prophy obsahuje pemzu a je k dispozícii v troch 
hrúbkach: jemná, stredne hrubá a hrubá. Dentálny hygienik tak má 
možnosť vybrať najvhodnejšiu hrúbku pasty pre optimálne čistenie 
a abráziu v každej situácii a pre každého pacienta. 

Indikácie 
•	Na použitie v profesionálnom profylaktickom ošetrení, na čistenie  

a leštenie

Vlastnosti a výhody 
•	Vylepšená konzistencia na minimalizáciu nežiadúceho odvodu pasty 

počas rotačného čistenia 

•	Tri rôzne hrúbky pasty na výber najvhodnejšej abrázie, v dvoch 
príchutiach – mätová (stredná a hrubá) alebo čerešňová (jemná) 

•	Počas procedúry čistenia uvoľňuje fluoridy, na posilnenie povrchov 
zubov a zníženie citlivosti 

Clinpro™ Prophy pasta, jednorazové dózy

Obj. č Obsah balenia 

12613 200 x 2 g jednorazové dózy, jemná (fine), čerešňová príchuť

12657 200 x 2 g jednorazové dózy, stredne hrubá (medium), mätová príchuť

12658 200 x 2 g jednorazové dózy, hrubá (coarse), mätová príchuť

Clinpro™ Prophy prášok, fľaštičky

Obj. č Obsah balenia  

67001 4 fľašky, každá po 100 g 



7 Clinpro™ White Varnish 
Znecitlivujúci lak  

Prípravok Clinpro™ White Varnish obsahuje významnú látku TCP 
(tri-kalcium fosfát), ktorá uvoľňuje fluoridové, vápnikové a fosfátové 
ióny, prirodzene sa vyskytujúce v slinách.  

Indikácie 
•	Ošetrenie alebo prevencia citlivosti (v sklovinových alebo 

dentínových oblastiach) 

Vlastnosti a výhody 
•	Lepšie zatekanie prípravku znamená ošetrenie problémových 

oblastí, ktoré tradičné laky nepokryjú 

•	Uvoľňuje viac fluoridov  

•	Zatvára obnažené dentínové tubuly 

Clinpro™ White Varnish, jednorazové balenie

Obj. č Obsah balenia 

12249 50 x 0,5 ml jednorazových dóz, (mätová príchuť), aplikačné štetčeky, 
1 podložka, 60 dózových nálepiek,  návod k technike

12250 100 x 0,5 ml jednorazových dóz, (mätová príchuť), aplikačné 
štetčeky, 2 podložky, 100 dózových nálepiek, návod k technike

 Clinpro™ Sealant
Pečatidlo fisúr  

Clinpro™ Sealant je svetlom tuhnúce, nízko-viskózne pečatidlo fisúr,  
s vysokou mierou uvoľňovania fluoridov a  unikátnou, patentovanou 
zmenou farby pri tuhnutí.  

Indikácie 
•	Účinná ochrana zubných povrchov fisúr na včasnú prevenciu vzniku 

zubného kazu 

Vlastnosti a výhody 
Pečatidlo Clinpro™ Sealant má pri aplikácii na zubné povrchy ružovú 
farbu a po polymerizácii svetlom mení farbu na opáknu bielu. Iniciálny 
ružový odtieň na zreteľnú vizuálnu identifikáciu hmoty a presnú 
kontrolu jej aplikácie počas pečatenia. 

•	Technológia zmeny farby na presnú vizuálnu kontrolu

•	Obsahuje a uvoľňuje fluoridy

•	Dlhodobá ochrana voči zubnému kazu 

Obj. č Obsah balenia 

12636 Úvodné balenie striekačky 
2 striekačky pečatidla, každé po 1,2 ml, 1 striekačka leptadlo 
Scotchbond Etchant 3 ml, 20 čiernych aplikačných kanýl,
25 modrých aplikačných kanýl 

12637 Doplňujúce balenie
1 striekačka pečatidla 1,2 ml, 10 čiernych aplikačných kanýl

Úvodné balenie Clinpro™ Sealant striekačiek
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10 Skloionomérne výplňové materiály od 3M ESPE 

Spoločnosť 3M ESPE sa 30 rokov zaoberá vývojom a výrobou skloionomérnych materiálov pre zubné lekárstvo. Firma čerpá z dlhodobých 
skúseností a snaží sa kontinuálne optimalizovať svoje portfólio skloionomérnych výrobkov, aby adresovala všetky špecifické požiadavky lekárov. 
Pokiaľ hľadáte skloionomérny výplňový materiál s obsahom kovu, živicou modifikovaný alebo konvenčný skloionomér, bez ohľadu na to, či je 
určený pre molár alebo frontálny zub, strojovo alebo ručne miešaný, rodina výrobkov Ketac™ a ďalšie výrobkové línie 3M ESPE Vám ponúkajú 
ideálny materiál s požadovanými vlastnosťami. 

 
Trieda  

I
Trieda 

II
Trieda 

III
Trieda 

V

Bázový 
materiál /
podložka

Pečatenie 

fisúr

Výplne 
mliečnych 

zubov
Dočasné 
výplne

Dostavba 

pahýľov

Pracovný čas, 
vrátane miešania 
(minúty:sekundy)

Čas tuhnutia 
od začiatku 
miešania 

(minúty:sekundy)

SKLOIONOMÉRNE VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY 

Ketac™ Molar 
Quick Aplicap™

Aplicap™ 
Easymix
Vysoko vizkózny skloionomér

r c l l l l l l l

 
1:40
2:00
3:00

 
3:30
4:30
5:00

Ketac™ Fil Plus
Aplicap™ 
alebo ručne miešaná verzia 
Skloionomér

 n l l l l

 
1:30
2:00

 
7:00 
7:00

Ketac™ Silver
Aplicap™ 
Maxicap™

alebo ručne miešaná verzia 
Striebrom modifikovaný 
skloionomér

n l l l l l

 
2:00
2:00
4:00

 
5:00
5:00
7:00

Ketac™ Bond
Aplicap™

alebo ručne miešaná verzia 
Skloionomér

l l l

 
1:45
2:00

 
4:00
4:00

ŽIVICOU MODIFIKOVANÉ SKLOIONOMÉRNE VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY 

Photac™ Fil Quick Aplicap™ 
Živicou modifikovaný skloion. n c l l l l 2:00

Vitremer™

Živicou modifikovaný skloion. c c l l l l l l 3:00

DOČASNÉ VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY 

Cavit™

n    iba malé kavity

r  oblasti mimo oklúziu

c  dlhodobé provizória

l



11 Ketac™ Bond / Aplicap™

Skloionomérny podložkový cement  

Ketac™ Bond je rádioopákny skloionomérny cement na podkladanie 
výplní, v ručne miešanej verzii alebo strojovo miešanej (kapsľovej) 
verzii Aplicap™. 

Indikácie
•	Základný materiál pre sendvičovú techniku  

•	Podkladanie kavít  

•	Pečatenie fisúr  

Vlastnosti a výhody 
•	Vysoká rádioopacita  

•	Vysoká miera uvoľňovania fluoridov  

•	Kapsľový systém Aplicap™ ponúka výhody jednoduchej manipulácie, 
rovnakej konzistencie a spoľahlivej kvality namiešania

 Vitrebond™

Svetlom tuhnúci podložkový materiál  

Materiál Vitrebond™ poskytuje excelentnú ochranu hlbších kavít.

Indikácie
Materiál na podkladanie výplní z kompozitu, amalgámu, kovu,  
keramiky a iných

•	Priamych rekonštrukcií vo frontálnom a distálnom úseku 

 (Triedy I, II, III, IV a V)  

•	Nepriamych náhrad - inlayí, onlayí a faziet 

•	Sendvičová technika  

Vlastnosti a výhody 
•	Rozmerová stabilita – redukuje post-operatívnu citlivosť 

•	Kompenzuje polymerizačnú kontrakciu kompozitov 

Úvodné balenie Vitrebond™  

Obj. č. Obsah balenia 

7510 Vitrebond, úvodné balenie 
1 prášok po 9 g, 1 tekutina 5,5 ml 

7510MP Vitrebond, testovacie balenie 
1 prášok po 4,5 g, 1 tekutina 2,75 ml 

Doplňujúce balenie 

7512L Vitrebond – doplňujúce balenie tekutiny

7512P Vitrebond – doplňujúce balenie prášku

Obj. č. Obsah balenia 

37390 Dvojbalenie Ketac Bond, ručne miešaná verzia
2 prášky po 10 g, odtieň žltá, 1 tekutina 12 ml 

Doplňujúce balenie Ketac™ Bond, ručne miešaná verzia

37330 1 prášok 10 g, odtieň žltá 

37320 1 tekutina 12 ml 

37350 Doplňujúce balenie Ketac™ Bond Aplicap 
50 kapslí, odtieň žltá 

Doplňujúce balenia Ketac Bond Aplicap™



12  Ketac™ Molar Easymix / Aplicap™ / Quick Aplicap™   
Skloionomérny výplňový materiál

Firma 3M™ ESPE™ výrazným spôsobom prispela k rozšíreniu 
používania skloionomérnych výplňových materiálov. Populárny 
materiál pre distálny úsek Ketac™ Molar ponúka výhodu dosiahnutia 
vynikajúcich výsledkov pri jednoduchom spracovaní pre rôzne 
klinické indikácie.

Indikácie
•	Jednoplôškové výplne v distálnom úseku 

•	Dostavba pahýľov 

•	Výplne mliečnych zubov (alternatíva amalgámu)  

•	Krčkové výplne v distálnej oblasti  

•	Minimálne invazívna starostlivosť (MID) 

•	Podložkový materiál pre jednoplôškové a viacplôškové kompozitné 
výplne

Vlastnosti a výhody 
•	Výborné mechanické vlastnosti pre použitie v distálnom úseku 

•	Spracovanie technikou objemového plnenia (bez nutnosti vrstviť) 

•	K dispozícii aj rýchlo tuhnúca kapsľová verzia Ketac™ Molar Quick 
Aplicap™

Doplňujúce balenie Ketac™ Molar Quick Aplicap™  

Obj. č. Obsah balenia 

56632 Štartovacia sada Ketac Molar Easymix 
1 prášok 12,5 g, odtieň A3, 1 tekutina 10 g, 1 Ketac Conditioner, 
1 lak Ketac Glaze, 1 miešacia podložka, príslušenstvo

56633 Štartovacia sada Ketac Molar for M.I. incl. A.R.T. 
1 prášok 15 g, odtieň A3, 1 tekutina 10 g, príslušenstvo

Doplňujúce balenia Ketac Molar Easymix 

56625 1 prášok 12,5 g, odtieň A3 

56628 1 tekutina 10 g 

Doplňujúce balenia Ketac Molar Aplicap 

56410 50 kapslí sortiment odtieňov A1, A3, A4, DYO 

56430 50 kapslí, odtieň A1 

56420 50 kapslí, odtieň A3 

Doplňujúce balenia Ketac Molar Quick Aplicap 

56369 50 kapslí sortiment odtieňov A1, A2, A3, A4, B2 

56363 50 kapslí, odtieň A2 

56364 50 kapslí, odtieň A3 

56361 20 kapslí, odtieň A2 

56360 20 kapslí, odtieň A3 



13 Ketac™ Fil Plus / Aplicap™

Skloionomérny výplňový material 

Ketac™ Fil Plus je skloionomérny výplňový materiál v ručne miešanej 
verzii alebo kapsliach systému Aplicap™, ktorý ponúka výhody 
jednoduchej manipulácie, rovnakej konzistencie a spoľahlivej kvality 
namiešania.

Indikácie
•	Trvalé výplne tried III a V 

•	Trvalé výplne triedy I (menšieho rozsahu)  

•	Výplne mliečnych zubov  

•	Pečatenie fisúr 

•	Výplne krčkových erózií  

•	Výplne pred preparáciou na korunku  

Vlastnosti a výhody 
•	8 odtieňov na reprodukciu prirodzenej estetiky 

•	Koeficient expanzie blízky prirodzeným zubom

•	Rádioopacita

•	Vysoké uvoľňovanie fluoridov  

•	Redukuje riziko vzniku sekundárneho kazu vďaka uvoľňovaniu 
fluoridov 

Obj. č. Obsah balenia 

55291 Štartovacia sada Ketac Fil Plus, ručne miešaná verzia
1 prášok 10 g, odtieň A3, 1 tekutina 10 g, 1 lak Ketac Glaze, 
1 kondicionér Ketac Conditioner, miešacia podložka 

Doplňujúce balenia Ketac Fil Plus, ručne miešaná verzia

55280 1 prášok 10 g, odtieň A2 svetlo-žltá 

55290 1 prášok 10 g, odtieň A3 žltá 

55300 1 prášok 10 g, odtieň A3.5 hnedá 

55260 1 tekutina 10 g 

55000 Úvodné balenie Ketac Fil Plus Aplicap 
50 kapslí sortiment odtieňov A2, A3, A3.5, A4, 1 aktivačné kliešte,
1 aplikačné kliešte, 1 kondicionér Ketac Conditioner, 1 lak Ketac 
Glaze, 1 miešacia podložka, príslušenstvo

Doplňujúce balenia Ketac Fil Plus Aplicap 

55010 50 kapslí, sortiment odtieňov A2, A3, A3.5, A4 

55030 50 kapslí, odtieň A2 slabo-žltá 

55040 50 kapslí, odtieň A3 žltá 

55100 Klinické balenie Pack Ketac Fil Plus Aplicap 
300 kapslí, odtieň A3 

Úvodné balenie Ketac™ Fil Plus Aplicap™ 

 Ketac™ Silver / Aplicap™ / Maxicap™

Skloionomérny výplňový materiál s prísadou striebra  

Ketac Silver sa dodáva v ručne miešanej verzii, alebo strojovo 
miešanej kapsľovej verzii Aplicap™ a Maxicap™. Je indikovaný 
na dostavby pahýľov a malé výplne v distálnej oblasti, ako aj výplne 
mliečnych zubov. 

Indikácie
•	Dostavba pahýľov pred preparáciou na korunku

•	Trvalé výplne triedy I (menšieho rozsahu)  

•	Trvalé výplne tried I a V 

•	Výplne mliečnych zubov 

Vlastnosti a výhody 
•	Veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti   

•	Častice striebra sú sintrované do skleného plniva skloionoméru 

•	Vysoké uvoľňovanie fluoridov  

•	Ketac Silver neobsahuje žiadny amalgám 

Obj. č. Obsah balenia 

37800 Úvodné balenie Ketac Silver, ručne miešaná verzia 
1 prášok 25 g, 1 tekutina 12 ml, 1 miešacia podložka 

Doplňujúce balenia Ketac Silver, Aplicap/Maxicap 

37010 50 Aplicap kapslí 

56210 50 Maxicap kapslí 

37030 Klinické balenie Pack Ketac Fil Plus Aplicap 
300 Aplicap kapslí 

Doplňujúce balenie Ketac™ Silver Maxicap™ 



14 Photac™ Fil Quick Aplicap™ 
Svetlom tuhnúci skloionomérny výplňový materiál 

Ošetrenie materiálom Photac™ Fil Quick Aplicap™ znamená zhotovenie 
dokonalej skloionomérnej výplne v niekoľkých jednoduchých krokoch. 

Indikácie
•	Výplne mliečnych zubov  

•	Trvalé výplne triedy III a V  

•	Trvalé výplne triedy I (menší rozsah) 

•	Dlhodobé dočasné výplne tried I a II 

•	Pečatenie fisúr 

Vlastnosti a výhody 
•	Rýchle a jednoduché použitie, vhodné najmä pre deti 

 a ustráchaných pacientov 

•	Vysoké uvoľňovanie fluoridov chráni pred vznikom sekundárneho 
kazu 

Doplňujúce balenie Photac™ Fil Quick Aplicap™

Obj. č. Obsah balenia 

Doplňujúce balenia Photac™ Fil Quick Aplicap™ 

61090 50 kapslí sortiment odtieňov A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, DBO 

61020 50 kapslí, odtieň A2 

61030 50 kapslí, odtieň A3 

61060 50 kapslí, odtieň A3.5 



15Vitremer™

Materiál na dostavbu pahýľov / výplne 

Vitremer™ je skloionomérny materiál na dostavby a výplne, 
s patentovaným tuhnutím trojakým spôsobom. 

Indikácie
•	Dostavba pahýľov pred preparáciou na korunku 

•	Zaplnenie podbiehavých miest pri preparácii na korunku  

•	Výplne mliečnych zubov tried I a II  

•	Trvalé výplne tried III a V  

•	Ošetrenie kariéznych lézií na povrchoch koreňov 

•	Podkladanie výplní 

Vlastnosti a výhody 
•	Patentované tuhnutie tromi spôsobmi: svetlom, chemicky 

 a aditívne skloionomérne tuhnutie 

•	Nízka abrázia 

•	Vysoké uvoľňovanie fluoridov 

Obj. č. Obsah balenia 

3303 i Úvodné balenie 
6 práškov po 5 g, v odtieňoch A3, A4, C2, C4, Paedo, Blue 
1 Primer 6,5 ml, 2 tekutiny po 8 ml, 1 lak Finishing Gloss 6,5 ml, 
60 jednorazových štetčekov, 50 aplikačných koncoviek, 
1 miešacia podložka (7,5 x 13 cm), 1 miešacia nádobka, 
1 vzorkovník, príslušenstvo

3303 MP- 
A3

Mini balenie A3
1 prášok 5 g odtieň A3, 1 tekutina 2,5 ml, 1 Primer 2 ml, 1 lak 
Finishing Gloss 2 ml, 10 prázdnych kapslí Spoon, 1 miešacia podložka 

3303 MP- 
Paedo

Mini balenie Paedo
1 prášok 5 g, odtieň P (Paedo), 1 tekutina 2,5 ml, 1 Primer 2 ml, 
1 lak Finishing Gloss 2 ml, 10 prázdnych kapslí Spoon, 1 miešacia 
podložka 

3303 MP- 
Blue

Mini balenie Blue
1 prášok 5 g, odtieň modrý (core build-ups), 1 tekutina 2,5 ml,  
1 Primer 2 ml, 1 lak Finishing Gloss 2 ml, 10 prázdnych kapslí 
Spoon, 1 miešacia podložka 

Doplňujúce balenia 

3303 1 prášok 9 g, odtieň modrý, 1 lyžička 

3303 A3 1 prášok 9 g, odtieň A3, 1 lyžička 

3303 A3.5 1 prášok 9 g, odtieň A3.5, 1 lyžička 

3303 A4 1 prášok 9 g, odtieň A4, 1 lyžička 

3303 B2 1 prášok 9 g, odtieň B2, 1 lyžička 

3303 B3 1 prášok 9 g, odtieň B3, 1 lyžička 

3303 C2 1 prášok 9 g, odtieň C2, 1 lyžička 

3303 C4 1 prášok 9 g, odtieň C4, 1 lyžička 

3303 Paedo   1 prášok 9 g, odtieň Paedo (na výplne mliečnych zubov), 1 lyžička 

3303 P 1 Primer 6,5 ml 

3303 L 1 tekutina 8 ml 

3303 FG 1 lak Finishing Gloss 6,5 ml

Úvodné balenie Vitremer™



16  Cavit™ / Cavit™-W / Cavit™-G
Provizórny výplňový materiál  

Cavit™ je evergreenom od 3M ESPE. 

Indikácie
•	Cavit (vysoká finálna pevnosť):  

Dočasná výplň pre okluzálne zaťažené kavity 

•	Cavit-W (redukovaná finálna pevnosť, zvýšená adhézia):  
Dočasná výplň po endodontických ošetreniach  

•	Cavit-G (odstrániteľná bez rotačných nástrojov):  
Dočasná výplň preparácie na inlay 

Vlastnosti a výhody 
•	Dlhodobo osvedčený materiál na dočasné výplne 

•	Jednoducho aplikovateľný klasickými nástrojmi 

 na spracovanie výplní 

•	Rýchle tuhnutie bez bublín vo vlhkom prostredí 

Obj. č. Obsah balenia 

Bežné balenie 

44351 Cavit
10 roliek, každá po 7 g  

44350 Cavit-W
10 roliek, každá po 7 g 

Doplňujúce balenia  

44030 Cavit
1 nádobka s vekom 28 g 

44130 Cavit-W
1 nádobka s vekom 28 g 

44313 Cavit-G
1 nádobka s vekom 28 g 

Bežné balenie Cavit™



17Príslušenstvo 
na spracovanie skloionomérov

Obj. č. Obsah balenia 

Príslušenstvo kapsľového systému Aplicap™ / Maxicap™ 

73040 1 aktivačné kliešte Aplicap 

73050 1 aplikačné kliešte Applier 

73060 1 aktivačné kliešte Maxicap 

73070 1 aplikačné kliešte Maxicap 

3303 DT 50 aplikačných koncoviek s piestmi pre Vitremer 

Obj. č. Obsah balenia 

Miešacie podložky pre skloionoméry

1961 P 4 zväzky miešacie podložky (6,5 x 7,5 cm) 

70128 10 zväzkov miešacích podložiek, rozmer malý (15,4 x 8,7 cm) 

70144 10 zväzkov miešacích podložiek, rozmer univerzálny (8 x 7 cm) 

70190 10 zväzkov miešacích podložiek, rozmer veľký (18 x 12,5 cm) 

70180 10 zväzkov miešacích podložiek, rozmer extra veľký (24 x 15 cm) 

Ketac™  Conditioner, prípravok na prípravu dentínových 
povrchov pred aplikáciou skloionoméru

37470 tekutina 10 ml 

37190 Ketac™ Glaze, svetlom tuhnúci lak 
1 fľaštička 2,5 g

3303 FG Vitremer™ Finishing Gloss, dokončovací lak
1 fľaštička 6,5 ml 

3303 P Vitremer™ Primer 
1 fľaštička 6,5 ml 

Aktivačné a aplikačné kliešte



Adhezívne systémy
Kompozitné výplňové 

materiály



Adhezívne systémy

Single Bond Universal

Adper™ Easy One

Adper™ Prompt™ L-Pop™

Adper™ Single Bond 2

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose

Scotchbond™ Universal Etchant

Scotchbond™ Etchant

Príslušenstvo pre adhezíva, 
kompozity a kompoméry

Kompozitné výplňové materiály

Filtek™ Ultimate

Filtek™ Ultimate Flow

Filtek™ Z550

Filtek™ Z250

Filtek™ Bulk Fill

Filtek™ Silorane 

Filtek™ P60

Valux™ Plus

Leštiaci a dokončovací systém

Sof-Lex™ leštiace disky

Sof-Lex™ dokončovacie pásiky

Sof-Lex™ Spiral
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20 Adhezívne systémy od 3M ESPE 

Naša firma intenzívne spolupracuje s poprednými zubnými lekármi, ktorí nám pomáhajú identifikovať požiadavky ich každodennej klinickej praxe. 
Odborní pracovníci vývojového oddelenia 3M ESPE rozvíjajú know-how spoločnosti 3M v adhezívnych technológiách, aby tieto požiadavky 
adresovali sortimentom vysokokvalitných výrobkov. Akúkoľvek adhezívnu techniku preferujete, máme pre Vás ten správny bond, 
ktorý splní Vaše očakávania. 

* Úplné vysušovanie sa neodporúča u žiadneho z adhezívnych produktov 3M ESPE - všetky výrobky sú navrhnuté tak aby,  
  boli schopné tolerovať rôzne podmienky vlhkosti.

n    Aktivačná kontrola: viditeľná indikácia správnej aktivácie dávkovacieho systému ("lízatka") L-Pop™ 

r  Pri použití v kombinácii s cementom 3M™ ESPE™ RelyX™ ARC alebo RelyX™ Ultimate.

c  Pre tieto indikácie sú vyžadované dodatočné zložky systému Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose Plus  (aktivátor/katalyzátor).

leptadlo  
v striekačke

"lízatkové" 
dózy

fľaštička 2 fľaštičky

Single Bond Universal 
Univerzálne adhezívum

Adper™ Easy One
Samoleptacie adhezívum

Adper™ Prompt™ L-Pop™

Samoleptacie adhezívum
Adper™ Single Bond 2™

Adhezívum Total-Etch
Adper™ Scotchbond™

Viacúčelové adhezívum

SPRACOVANIE

Technika
Samoleptacia (self-etch), 
selektívne, alebo úplné  

leptanie (total-Etch)
Samoleptacia (self-etch) Samoleptacia (self-etch) Úplné leptanie (Total-Etch) Úplné leptanie (total-Etch)

Komponenty alebo alebo

Dózované dávkovanie l l l

Účinkuje na suchom alebo 
vlhkom dentíne l l l l  l

VLASTNOSTI

Hrúbka filmu 
cca

10 µm
cca 

10 µm
cca

10 µm
cca

10 µm
cca

20 µm

Obsah plniva l  l  l

Vizuálna kontrola n

APLIKAČNÝ ČAS 35 sekúnd 35 sekúnd 43 sekúnd 57 sekúnd 48 sekúnd

INdIKáCIE

Priame rekonštrukcie l  l  l l l

Nepriame rekonštrukcie r r r c

Znecitlivenie 
porchov koreňov l  l l l

Pečatenie fisúr l



Nový! 21 Single Bond Universal
Univerzálne adhezívum pre self-etch a total-etch techniku

Adhezívum Single Bond Universal poskytuje adhéziu na všetky 
povrchy vrátane skloviny, dentínu, sklokeramiky, zirkónu, ušlachtilých 
aj neušlachtilých kovov a kompozitov - bez nutnosti dodatočného 
primeru. V kombinácii so Single Bond DCA aktivátorom duálneho 
tuhnutia je adhezívum Single Bond Universal kompatibilné so 
všetkými živicovými cementmi, materiálmi pre zhotovenie konštrukcie 
protetickej náhrady a dokonca samotuhnúcimi kompozitmi.

Indikácie
Indikácie priameho použitia:

•	Bonding kompozitných alebo kompomérnych priamych výplní  
vo všetkých triedach 

•	Pečatenie dentínu pred zhotovením amalgámových výplní

•	Ochrana výplní zhotovených zo skloionomérnych materiálov

•	Opravy kompozitných alebo kompomérnych výplní

•	Bonding pre pečatidlá

Indikácie nepriameho použitia:

•	Primer pre zirkónové, alumíniové, kovové a sklokeramické náhrady

•	Bonding faziet upevňovaných cementom RelyX™ Veneer

•	Bonding samo- a duálne tuhnúcich materiálov a živicových 
cementov (použitie so Single Bond DCA aktivátorom duálneho 
tuhnutia)

•	Opravy existujúcich nepriamych náhrad v ústach pacienta

•	Pečatenie dentínu pri zhotovení dočasnej náhrady pred dokončením 
definitívnej nepriamej protetickej práce

Vlastnosti a výhody
•	Jednokroková, jednovrstvová aplikácia v krátkom aplikačnom čase 

(35 sekúnd)

•	Flip-top flaštička pre jednoduché použitie jednou rukou s unikátnym 
aplikátorom pre kontrolovanú aplikáciu

•	Aj v unikátnej jednodávkovej verzii L-Pop™

•	Bez potreby uchovania v chladničke; expirácia až po dvoch rokoch 
pri uchovaní pri izbovej teplote

•	Zdokonalený leptací gel, jednoduché použitie

Úvodné balenie Single Bond Universal

Obj. č. Obsah balenia

41265 Single Bond Universal úvodné balenie
1 flaštička 5 ml, 50 miešacích nádobiek, 50 mikroštetcov,
1 striekačka leptacieho gelu 3 ml, 25 aplikačných koncoviek, 
príslušenstvo

41266 Single Bond Universal
doplňujúce balenie 5 ml flaštička

41276 Single Bond Universal L-POP
lízatká L-Pop, úvodné balenie, 40 ks

41278 Single Bond Universal L-POP
lízatká L-Pop, veľké balenie, 100 ks

41268 Single Bond Universal dCA
aktivátor duálneho tuhnutia 5 ml flaštička

41274 Scotchbond Universal Etchant
aplikačné kanyly na leptadlo, 25 ks 

41263 Scotchbond Universal Etchant
leptací gel, 2 striekačky à 3 ml, 50 aplikačných koncoviek 



22  Adper™ Easy One
Samoleptacie adhezívum

Adper™ Easy One je jednozložkové, jednovrstvové samoleptacie 
adhezívum. 

Indikácie
•	Bonding všetkých svetlom tuhnúcich kompozitných alebo 

kompomérnych materiálov + všetky triedy kavít

•	Dostavba pahýľov zo svetlom tuhnúcich kompozitov

•	Opravy výplní z kompozitov / kompomérov 

•	Znecitlivenie povrchov koreňov 

•	Intraorálne opravy existujúcich živicových, kovokeramických  
a celokeramických nepriamych náhrad

•	Cementácia nepriamych náhrad (živicových alebo 
kovokeramických), po svetelnej polymerizácii a v kombinácii  
    

Vlastnosti a výhody
Okrem rýchlosti spracovania a tolerancii vlhkosti ponúka adhezívum: 

•	Silnú a konzistentnú väzbu  

•	Takmer žiadnu post-operatívnu citlivosť  

•	Použitie samoleptacou technikou s možnosťou predleptania skloviny 

Úvodné balenie Adper™ Easy One

Obj. č. Obsah balenia

82000 Úvodné balenie
1 fľaštička adhezíva 5 ml, 50 miešacích nádobiek, 50 mikroštetcov

82010 Náhradné balenie
1 fľaštička adhezíva 5 ml

  

 Adper™ Prompt™ L-Pop 
Samoleptacie adhezívum

Adper™ Prompt™ L-Pop je bond typu „všetko v jednom“ 
v osvedčenom lízatkovom dávkovacom systéme L-Pop na použitie 
pri priamych rekonštrukciách. 

Indikácie
•	Adhezívum pre konvenčné svetlom tuhnúce kompozitné  

a kompomérne materiály  

•	Bonding pre pečatidlá fisúr

•	Znecitlivenie obnažených povrchov koreňov 

Vlastnosti a výhody
•	Vytvára väzbu na dentín, preparovanú a nepreparovanú sklovinu 

bez nutnosti osobitného leptania  

•	Klinicky overený výrobok  – viac ako 100 miliónov aplikácií 

•	Redukuje riziko post-operatívnej citlivosti, znecitlivuje 
hypersenzitívne povrchy koreňov 

•	Žlté sfarbenie namiešaného bondu pre zreteľnú vizuálnu kontrolu 
aplikácie

Klinické balenie Adper™ Prompt™ L-Pop™

Obj. č. Obsah balenia

41925 Štandardné balenie 
40 lízatiek Adper Prompt L-Pop (4,8 ml) 
so štandardnými/červenými štetčekmi M 

41926 Klinické balenie  
100 lízatiek Adper Prompt L-Pop (12 ml) 
so štandardnými/červenými štetčekmi M 

41928 Ekonomické balenie 
500 lízatiek Adper Prompt L-Pop (60 ml) 
so štandardnými/červenými štetčekmi M 



23 Adper™ Single Bond™ 2  
Adhezívum typu total-etch s technológiou nanoplniva

Adper™ Adper Single Bond™ 2 od 3M ESPE je celosvetovo známe 
adhezívum pre svoje vynikajúce klinické výsledky „in vitro“ 
aj „in vivo“.  

Indikácie
•	Priame, svetlom polymerizované kompozitné a kompomérne výplne

•	Tmelenie keramických faziet pri použití v kombinácii s cementom 
na fazety RelyX™ Veneer od 3M™ ESPE™

•	Nepriame náhrady z kovu, keramiky alebo kompozitu pri použití  
v kombinácii s cementom RelyX™ ARC od 3M™ ESPE™

•	Znecitlivenie citlivých krčkových oblastí

•	Úpravy a opravy keramických, metalokeramických a kompozitných 
prác

Vlastnosti a výhody
•	Vynikajúca väzba k dentínu aj sklovine

•	Nevyžaduje premiešanie pred použitím; nanoplnivo je stabilné  
a neusadzuje sa

•	Praktický tvar flaštičky uľahčuje jej otváranie a dávkovanie

•	Použitie u priamych aj nepriamych náhrad

Úvodné balenie Adper™ Single Bond 2

Obj. č. Obsah balenia

51201 Úvodné balenie, Adper Single Bond 2 adhezívum typu 
„total-etch“ 
1 flaštička adhezíva po 6 g, 2 tuby * Scotchbond Universal leptacieho 
gelu po 3 ml, príslušenstvo*

51202 doplnkové balenie, Adper Single Bond 2
1 flaštička po 6 g

7523 *Scotchbond™ leptací gel doplnkové balenie
2 tuby/striekačky gelu po 3 ml kyselina fosforečná, príslušenstvo

7423 *Scotchbond™ leptací gel doplnkové balenie
1 flaštička po 9 ml kyselina fosforečná

41263 Scotchbond Universal Etchant
leptací gel, 2 striekačky po 3 ml, 50 aplikačných koncoviek

  Adper™ Scotchbond™ MP
Viacúčelové adhezívum 

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose je dlhodobo klinicky overený 
výrobok, vyznačujúci sa pevnou väzbou a spoľahlivosťou. 

Indikácie
•	Bonding priamych rekonštrukcií zo svetlom tuhnúcich kompozitov  

a kompomérov  
•	Bonding keramických faziet v kombinácii s cementom 3M™  ESPE™ 

RelyX™ Veneer Cement 
•	Opravy a korekcie keramických, kovokeramických a živicových 

nepriamych náhrad

Vlastnosti a výhody
•	Kompletný bondingový systém s možnosťou duálneho tuhnutia 

•	Poskytuje absolútne spoľahlivé výsledky v každej indikácii  

•	Vytvára veľmi silnú a spoľahlivú väzbu na suché aj vlhké povrchy  

 

Adhezívum Adper™ Scotchbond™ MP

Obj. č. Obsah balenia

doplňujúce balenia 

7542 1 fľaštička Primer 8 ml 

7543 1 fľaštička Adhezívum 8 ml 

*Scotchbond Etchant (7523) bude dostupný do 31.12. 2013. Po tomto dátume bude 
nahradený leptacím gelom Scotchbond Universal Etchant (41263).



24  Scotchbond™ Universal Etchant
Kyselina fosforečná na leptanie skloviny a dentínu

Indikácie
•	Leptanie skloviny a dentínu

Vlastnosti a výhody
•	Obsahuje 34% kyselinu fosforečnú

•	Sýta modrá farba uľahčuje lepšiu viditeľnosť naleptanej plochy

•	Aplikačná kanyla je flexibilná a je možné ju pred aplikáciou 
individuálne ohnúť

•	Zjednodušená manipulácia a vylepšená nízko-viskózna konzistencia

•	Leptadlo nevysychá a zachováva si svoju konzistenciu 

Scotchbond™ Universal Etchant

Obj. č. Obsah balenia

41263 2 striekačky Scotchbond Universal Etchant po 3 ml, 
50 aplikačných kanýl

41274 aplikačné kanyly, 25 ks

7423 Scotchbond leptací gel, 1 flaštička po 9 ml kyselina fosforečná

 Scotchbond™ Etchant* 
Kyselina fosforečná na leptanie skloviny a dentínu  

Vlastnosti a výhody
•	Obsahuje 35% kyselinu fosforečnú 

•	Striekačková verzia je sfarbená namodro, čím sa uľahčuje jej 
presná aplikácia  

•	Aplikačná kanyla je flexibilná a je možné ju pred aplikáciou 
individuálne ohnúť  

•	Fľaštičková verzia leptadla má novú nízko-viskóznu konzistenciu 
podobnú gélu, obsahuje 37% kyselinu fosforečnú 

•	Leptadlo nevysychá a zachováva si svoju konzistenciu  

doplňujúce balenie Scotchbond™ Etchant

Obj. č. Obsah balenia

doplňujúce balenia 

7523 2 striekačky Scotchbond Etchant (kyselina fosforečná), každá 
po 3 ml, 50 aplikačných kanýl

*Scotchbond Etchant bude dostupný do 31.12. 2013. Po tomto dátume bude 
nahradený leptacím gelom Scotchbond Universal Etchant (41263)
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1961P

1994P

7544

Príslušenstvo 
pre adhezíva, kompozity a kompoméry

5707 Sd

Obj. č. Obsah balenia

doplňujúce balenia 

5707 Sd 1 aplikačná pištoľ na kompule

1961 P 4 miešacie podložky (6,5 cm x 7,5 cm) pre skloionoméry

1994 P 10 miešacích podložiek Concise (5 cm x 4 cm) 

7544 4 miešacie nádobky pre adhezíva

42380 50 mikroštetčekov M (Regular, sivé jednorazové aplikátory) 

41904 50 mikroštetčekov XS (Fine, žlté jednorazové aplikátory) 

47801 80 jednorázových štetčekov  



26 Univerzálne výplňové materiály od 3M ESPE 

3M ESPE je spoľahlivým partnerom zubných lekárov vo vývoji dentálnych výplňových materiálov a poskytuje široký sortiment výrobkov, 
ktoré garantujú dosiahnutie excelentných klinických výsledkov. Aplikovanie nových poznatkov nanotechnológie v univerzálnych a zatekavých 
materiáloch od 3M ESPE ponúklo lekárom kombináciu dlhotrvajúceho lesku, jednoduchého spracovania, vysokej pevnosti a odolnosti 
voči abrázii. Ďalším míľnikom technologického vývoja bolo zavedenie novej živice pre distálny kompozit s minimalizovanou 
polymerizačnou kontrakciou. 

Indikácie Trieda I Trieda II Trieda III Trieda IV Trieda V

Bázový 
materiál/
podložka

Pečatenie 
fisúr

Výplne 
mliečnych 
zubov

Dočasné 
výplne

Dostavba 
pahýľov

Nepriame 
inlaye, onlaye, 
fazety

KOMPOZITNÉ MATERIÁLY

Filtek™ Ultimate
Univerzálny nanokompozit l l l l l l l l

Filtek™ Ultimate Flowable
Zatekavý nanokompozit l n l l r

Filtek™ Z550
Univerzálny nanohybridný kompozit l l l l l l l l

Filtek™ Z250
Univerzálny kompozit l l l l l l l l

Valux ™ Plus
Univerzálny kompozit l l l l l l l

Filtek™ Silorane
Nízkokontrakčný distálny kompozit l l

Filtek™ P60
Vysoko vizkózny kompozit l l l l

OBJEMOVÉ PLNENIE (BULK FILL)

Filtek™ Bulk Fill
Zatekavý kompozit  l l l l r

PEČATENIE FISúR

Clinpro™ Sealant
Kompozitné pečatidlo fisúr l

roprava živicových akrylátových provizórií 
     (napr. Protemp™ 4)

n iba malé kavity



27 Filtek™ Ultimate 
Univerzálny výplňový materiál

Filtek™ Ultimate je všestranný univerzálny nanokompozit 
s výnimočnými vlastnosťami. Ponúka estetiku prirodzených zubov 
a vysokú odolnosť výplní vo frontálnom aj distálnom úseku. 

Indikácie
•	Priame rekonštrukcie frontálneho aj distálneho úseku (Triedy I, II, 

III, IV a V) 

•	Minimálne invazívna starostlivosť (MID) 

•	Sendvičová technika pri kombinácii so skloionomérnymi 
podložkovými materiálmi

•	Dostavby hrbolčekov 

•	Dostavby pahýľov 

•	Dlahovanie

•	Nepriame rekonštrukcie vo frontálnom a distálnom úseku, vrátane 
inlayí, onlayí a faziet

Vlastnosti a výhody
Najvyššia miera estetiky:

•	Výborná leštiteľnosť a dlhodobé udržanie lesku  

•	Široký sortiment odtieňov a opacít 

•	Vylepšená fluorescencia

Jednoduché použitie: 

•	Veľmi dobrá manipulácia a spracovanie

•	Väčší výber univerzálnych odtieňov body pre jedno-odtieňové 
rekonštrukcie 

•	Kompule a striekačky sú prehľadne farebne značené podľa opacity  

•	Zreteľné označenie odtieňov pre rýchlu orientáciu 

Unikátna technológia nanoplniva: 

•	Lepšie zachovanie lesku ako u mikrofilného kompozitu  

•	Vyššia odolnosť voči abrázii ako u konkurenčných výrobkov

•	Výnimočná odolnosť pre bezpečné použitie vo frontálnej aj distálnej 
oblasti 

Profesionálne balenie striekačiek Filtek™ Ultimate

Obj. č. Obsah balenia

3920S úvodné balenie striekačiek jedného odtieňa
4 striekačky, 4 g každá, v odtieni Body A2 a A3 (2 x z každého), 
sprievodca technikami

3920D úvodné balenie striekačiek dvoch odtieňov
4 striekačky, 4 g každá, v odtieni Dentin A3, A4 a odtieni Enamel A2, 
A3 (1 x z každého), 1 x kruhový vzorkovník odtieňov, 1 x sprievodca 
technikami

3920P Profesionálne balenie
12 striekačiek, 4 g každá, v odtieni Dentin A2, A3, A4, v odtieni 
Body A2, A3, A3.5, A4, v odtieni Enamel A1, A2, A3, W a v odtieni 
Translucent AT, 1 x kruhový vzorkovník odtieňov, 1 x sprievodca 
technikami

Doplňujúce balenia
Dentin odtieň Striekačka

A1D 3920A1D   

A2D 3920A2D

A3D 3920A3D

A4D 3920A4D

B3D 3920B3D

C4D 3920C4D

WD (biely) 3920WD

Body odtieň Striekačka

A1B 3920A1B

A2B 3920A2B

A3B 3920A3B

A3.5B 3920A3.5B

A4B 3920A4B

A6B 3920A6B

B1B 3920B1B

B2B 3920B2B

B3B 3920B3B

B5B 3920B5B

C1B 3920C1B

C2B 3920C2B

C3B 3920C3B

D2B 3920D2B

D3B 3920D3B

WB (biely) 3920WB

XWB (extra biely) 3920XWB

Enamel odtieň Striekačka

A1E 3920A1E

A2E 3920A2E

A3E 3920A3E

B1E 3920B1E

B2E 3920B2E

D2E 3920D2E

WE (biely) 3920WE

XWE (extra biely) 3920XWE

Translucent odtieň Striekačka

CT (jasný) 3920CT

BT (modrý) 3920BT

GT (sivý) 3920GT

AT (jantárový) 3920AT

Doplňujúce balenie obsahuje
1 striekačku, 4 g

Filtek Ultimate

Nový!



28  Filtek™ Ultimate Flowable
Zatekavý kompozit

Výplňový materiál Filtek™ Ultimate Flowable je zatekavý kompozit, 
dodávaný v striekačkách.

Indikácie
•	Podložka pre priame kompozitné rekonštrukcie  

•	Vyblokovanie podbiehavých miest 

•	Výplne triedy III a V 

•	Výplne kavít preparovaných podľa zásad minimálne invazívnej 
starostlivosti (vrátane malých, nezaťažovaných okluzálnych 
rekonštrukcií) 

•	Opravy malých defektov estetických nepriamych náhrad  

•	Pečatenie fisúr 

•	Opravy živicových a akrylátových dočasných materiálov 

Vlastnosti a výhody
•	Výnimočná estetika 

•	Dlhodobé zachovanie lesku (v porovnaní s inými materiálmi) 

•	Nízke opotrebovanie 

Doplňujúce balenie striekačiek Filtek™ Ultimate Flowable, 
odtieň A3

Filtek Ultimate Flowable
Odtiene Striekačka

A1 3930A1

A2 3930A2

A3 3930A3

A3.5 3930A3.5

A4 3930A4

B1 3930B1

B2 3930B2

C2 3930C2

D2 3930D2

W (biely) 3930W

XW (extra biely) 3930XW

OA3 3930OA3

1 doplňujúce balenie odtieňov A obsahuje 
2 striekačky, každá po 2,0 g, 20 aplikačných kanýl 
Ostatné doplňujúce balenia obsahujú  
1 striekačku 2,0 g, 20 aplikačných kanýl

Nový!
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Filtek Z550
Odtiene Striekačka

A1 7050A1

A2 7050A2

A3 7050A3

A3.5 7050A3.5

A4 7050A4

B1 7050B1

B2 7050B2

B3 7050B3

C2 7050C2

D3 7050D3

OA2 7050OA2

OA3 7050OA3

Doplňujúce balenie obsahuje
1x striekačku po 4 g

 Filtek™ Z550 
Nanohybridný fotokompozit

Univerzálny výplňový materiál Filtek™ Z550 je nanohybridný materiál 
pre všetky typy použitia. Skvele sa s ním manipuluje, a tým vám 
umožní plynulú prácu.

Indikácie
•	Priame rekonštrukcie frontálneho aj distálneho úseku (Triedy I, II, 

III, IV a V)

•	Minimálne invazívna starostlivosť (MID)

•	Sendvičová technika

•	Dostavby hrbolčekov

•	Dostavby pahýľov

•	Dlahovanie 

Vlastnosti a výhody
•	Nelepí se k nástrojom, ľahko sa adaptuje do kavity

•	Neodpadáva z nástroja, ale pri kontakte sa dobre naviaže

•	Dobre sa tvaruje a udržuje tvar pred polymerizáciou

•	Manipuluje se s ním lepšie ako s inými hybridnými kompozitmi

•	Dostupný v 12 obľúbených odtieňoch, vrátane dentínových odtieňov

 

úvodné balenie striekačiek Filtek™ Z550 

Obj. č. Obsah balenia

7050TK Skúšobné balenie
Filtek™ Z550 
4 striekačky, 4g každá, odtieň A2, A3, A3.5, 0A2, 6 g fľaštička 
adhezíva Adper™ Single Bond 2, 3 ml striekačka leptadla Scotchbond
Universal, príslušenstvo, sprievodca pracovným postupom, 
návod na použitie

7050IK Uvodné balenie
Filtek™ Z550 
8 striekačiek, 4 g každá, odtieň A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, 
0A2, 6 g fľaštička adhezíva Adper™ Single Bond 2, 3 ml striekačka 
leptadla Scotchbond Universal, príslušenstvo, sprievodca pracovným 
postupom, návod na použitie

Nový!
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Filtek Z250
Odtiene Striekačky Kapsule

A1 6020A1 6021A1

A2 6020A2 6021A2

A3 6020A3 6021A3

A3.5 6020A3.5 6021A3.5

A4 6020A4

B1 6020B1

B2 6020B2

B3 6020B3

C2 6020C2 6021C2

D3 6020D3 6021D3

I 6020I

UD (univerzál dentin) 6020UD 6021UD

1 doplňujúce balenie striekačiek obsahuje 
1 striekačku po 4 g 
1 doplňujúce balenie kapsúl obsahuje 
20 kapsúl, každá po 0,2 g 

 Filtek™ Z250
Univerzálny výplňový systém 

Univerzálny kompozitný materiál Filtek™ Z250, obsahujúci unikátnu 
hybridnú technológiu plniva 3M ESPE, je klinicky dlhodobo overený  
a veľmi rozšírený vo svete. Ideálne sa hodí pre rýchle jedno-odtieňové 
rekonštrukcie  vo frontálnej a hlavne distálnej časti. 

Indikácie
•	Priame frontálne a distálne rekonštrukcie 

•	Nepriame inlaye, onlaye a fazety

•	Sendvičová technika

•	Dostavba pahýľov

•	Dostavba hrbolčekov

•	Dlahovanie

Vlastnosti a výhody
•	Dlhodobé, klinicky overené výsledky a skúsenosti 

•	Ľahko tvarovateľný, nelepivý materiál

•	Patentované zirkónové / kremíkové plnivo pre jasnú rádiopacitu 

Obj. č. Obsah balenia

6020 TK  Skúšobné balenie striekačiek
4 striekačky, každá po 4 g, sortiment odtieňov A2, A3.5, A4, B3, 
1 fľaštička adhezíva Single Bond 2 po 3 ml, 1 striekačka leptadla 
Scotchbond Universal po 3 ml, príslušenstvo, vzorkovník

6020 E úvodné balenie striekačiek
8 striekačiek, každá po 4 g, 1 fľaštička adhezíva Single Bond 2 
po 3 ml, 1 striekačka leptadla Scotchbond Universal po 3 ml, 
príslušenstvo, vzorkovník, testovacie balenie leštiacich diskov
Sof-Lex XT

Skušobné balenie striekačiek Filtek™ Z250 



Obj. č. Obsah balenia

4862A1 2 striekačky po 2 g, odtieň A1, 20 aplikačných koncoviek, technická 
karta, návod

4862A2 2 striekačky po 2 g, odtieň A2, 20 aplikačných koncoviek, technická 
karta, návod

4862A3 2 striekačky po 2 g, odtieň A3, 20 aplikačných koncoviek, technická 
karta, návod

4862U  2 striekačky po 2 g, odtieň Univerzálny, 20 aplikačných koncoviek, 
technická karta, návod

4861A1 15 kapsúl po 0,2 g, odtieň A1, technická karta, návod

4861A2 15 kapsúl po 0,2 g, odtieň A2, technická karta, návod 

4861A3 15 kapsúl po 0,2 g, odtieň A3, technická karta, návod

4861U 15 kapsúl po 0,2 g, odtieň Univerzálny, technická karta, návod

3740T Filtek™ Bulk Fill aplikačné koncovky, 20 oranžových aplikačných 
koncoviek

 Filtek™ Bulk Fill
Zatekavý kompozit na objemové plnenie

Zatekavý výplňový materiál Filtek™ Bulk Fill - skracuje dobu 
pracovného procesu bez kompromisov v kvalite výplne: jednoduchá 
a rýchla 4 mm aplikácia, zatekavá viskozita pre ľahkú adaptáciu, 
vysoká pevnosť a nízke opotrebenie.

Indikácie
•	Báza pod priame výplne triedy I a triedy II

•	Podložka pod výplňové materiály

•	Pečatenie jamiek a fisúr

Vlastnosti a výhody
•	4 mm hĺbka polymerizácie – redukuje potrebu vrstvenia 

inkrementov a riziko kontaminácie

•	Zatekavá viskozita zaisťuje jednoduchú adaptáciu - menej práce     
s nástrojmi

•	Až o 50 % vyššia pevnosť a takmer dvojnásobná odolnosť proti 
opotrebeniu v porovnaní s bežne používanými "bulk fill" zatekavými 
kompozitmi

•	Voľba dávkovania: striekačky alebo kapsule v oranžovej farbe  
pre rýchlu identifikáciu 

•	4 odtiene: A1, A2, A3, Univerzálna

Doplňujúce balenie striekačiek Filtek™ Bulk Fill
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32  Filtek™ Silorane
Nízkokontrakčný výplňový materiál pre distálny úsek 

Materiál Filtek™ Silorane je spolu so špeciálnym bondingovým 
systémom Silorane System Adhesive (samoleptací primer a bond) 
inovatívnym produktom pre priame ošetrenie kavít v distálnom úseku 
a ťaží z prelomových poznatkov spoločnosti 3M ESPE v materiálovej 
technológii novej siloránovej živice. 

Indikácie
•	Trieda I 

•	Trieda II 

Výplňový materiál Filtek™ Silorane a adhezívny systém Silorane je 
možné v hlbokých kavitách používať v kombinácii 
so skloionomérnymi (a živicou modifikovanými) podložkovými 
cementami, ktoré sa použijú na ochranu pulpy. 

Vlastnosti a výhody
Tento inovatívny materiál spája najnižšiu objemovú kontrakciu            
a vysokú pevnosť s biokompatibilitou, pre trvácne rekonštrukcie 
distálneho úseku. 

•	Najnižšia miera polymerizačnej kontrakcie a pnutia 

•	Vysoká tesnosť okrajového uzáveru 

•	Klinicky overená pevnosť a odolnosť – veľmi nízka post-operatívna 
citlivosť 

Obj. č. Obsah balenia

4712I úvodné balenie 
4 striekačky, každá po 4 g, 2 striekačky v odtieni A2, 2 striekačky  
v odtieni A3, 1 flaštička Primer 5 ml, 1 flaštička Bond 5 ml, 
100 mikroštetčekov (50 čiernych, 50 zelených), 1 miešacia nádobka, 
1 vzorkovník 

4712TK Testovacie balenie
1 striekačka, 4 g, odtieň A3, 1 flaštička Primer 5 ml, 1 flaštička 
Bond 5 ml, 100 mikroštetčekov (50 čiernych, 50 zelených), 
1 miešacia nádobka 

Doplňujúce balenia 

4712A2 striekačka, 4 g, odtieň A2 

4712A3 striekačka, 4 g, odtieň A3 

4712B2 striekačka, 4 g, odtieň B2 

4712C2 striekačka, 4 g, odtieň C2 

Doplňujúce balenia adhezívneho systému Silorane  

4713 flaštička Primer 5 ml, 1 flaštička Bond 5 ml, 100 mikroštetčekov 
(50 čiernych, 50 zelených) 

4773P 1 flaštička Primer 5 ml

4773B 1 flaštička Bond 5 ml

úvodné balenie stiekačiek Filtek™ Silorane 



 Filtek™ P60 
Výplňový materiál pre distálny úsek 

Filtek™ P60 je kondenzovateľný kompozit pre výplne v distálnom úseku.
  
Indikácie
•	Priame rekonštrukcie tried I a II 

•	Sendvičová technika 

•	Dostavba pahýľov

Vlastnosti a výhody
•	Výborná kondenzovateľnosť 

•	Rýchla polymerizácia vrstvy– iba 20 sec.  interval postačuje  
na vytvrdenie 2,5 mm inkrementu 

•	Nízka polymerizačná kontrakcia

úvodné balenie Filtek™ P60

Obj. č. Obsah balenia

4720E úvodné balenie 
3 striekačky, každá po 4 g, sortiment odtieňov A3, B2, C2, 
1 fľaštička adhezíva Adper Single Bond 2 po 3 ml, 1 striekačka 
leptadla Scotchbond Etchant 3 ml, príslušenstvo, vzorkovník 

Doplňujúce balenia 

4720A3 1 striekačka 4 g, odtieň A3 

4720B2 1 striekačka 4 g, odtieň B2 

4720C2 1 striekačka 4 g, odtieň C2 
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 Valux™ Plus 
Výplňový materiál

Univerzálny kompozitný materiál s viac ako desaťročnou históriou 
klinického používania

Indikácie
•	Priame výplne vo frontálnomaj postrannom úseku I - V triedy

•	Nepriame náhrady: inlaye, onlaye a fazety

•	Sendvičová technika

Vlastnosti a výhody
•	Maximálna odolnosť proti opotrebeniu a proti odlomeniu

•	Pri použití adhezíva Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose  
minimálna "leakage" v špáre výplně

•	Dobrá leštitelnosť a manipulácia

úvodné balenie Valux™ Plus

Obj. č. Obsah balenia

5540SB úvodné balene
9 striekačiek, každá po 4g v odtieňoch 2xA2, 2xA3, A1, A3.5, B3, 
C2, UD, Adhezívum Adper Single Bond 2 po 3 ml, 
2 striekačky leptadla Scotchbond Universal 3 ml, 50 aplikátorov, 
príslušenstvo, 1 miešacia nádobka

Doplnkové balenia

5540 A1 1 striekačka 4 g, odtieň A1

5540 A2 1 striekačka 4 g, odtieň A2

5540 A3 1 striekačka 4 g, odtieň A3 

5540 A3.5 1 striekačka 4 g, odtieň A3.5

5540 B2 1 striekačka 4 g, odtieň B2

5540 B3 1 striekačka 4 g, odtieň B3

5540 C2 1 striekačka 4 g, odtieň C2

5540 UD 1 striekačka 4 g, odtieň UD



34  Sof-Lex™ 
Leštiaci a dokončovací systém 

Leštiaci a dokončovací systém Sof-Lex™ je farebne diferencovaný 
systém na postupné opracovanie a vyhladenie dentálnych povrchov, 
ktorý pozostáva z rotačných diskov, mandrelov a pásikov. Predstavuje 
nezastupiteľný nástroj na účinné dosiahnutie finálneho, dokonale 
hladkého tvaru Vašich rekonštrukcií. 

Indikácie
•	Sof-Lex leštiace a dokončovacie disky na leštenie kompozitu, 

kompoméru, kovu a keramiky 
•	Sof-Lex leštiace a dokončovacie disky na úpravu faciálnych            

a lingválnych okrajov frontálnych a distálnych rekonštrukcií 
•	Sof-Lex dokončovacie pásiky na úpravu aproximálnych oblastí  

Vlastnosti a výhody
Sof-Lex leštiace disky: 

•	Ohybné rotačné leštiace disky pokryté oxidom hlinitým 

•	Štyri rôzne abrazívne stupne (od hrubej po super jemnú) a dve 
hrúbky diskov (normálne a extra tenké) 

•	Každý abrazívny stupeň je prehľadne označený osobitnou farbou 

•	Disky je možné rýchlo snímať a nasadzovať vďaka patentovanému 
mandrelovému systému Pop-On 

•	Trvácny a sterilizovateľný kovový mandrel 

Sof-Lex dokončovacie pásiky: 

•	Tenké, ohybné pásiky pokryté abrazívnou vrstvou oxidu hlinitého

•	Dva abrazívne stupne na jednom pásiku  

•	V strede pásiku je medzera, ktorá umožňuje lepší aproximálny 
prístup  

•	Tri rôzne kombinácie hrúbok a šírok (jemná/super jemná, hrubá/
stredne hrubá, hrubá/stredne hrubá - úzka)  
 

Profesionálne balenie Sof-Lex™ diskov a pásikov

Obj. č. Obsah balenia

1980 úvodné balenie Sof-Lex nasadzovacích leštiacich diskov
120 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; super jemná, jemná, 
stredne hrubá, hrubá (30 ks z každej hrúbky), 120 ks Sof-Lex leštiacich 
diskov, priemer 12,7 mm; super jemná, jemná, stredne hrubá, 
hrubá (30 ks z každej hrúbky), 1 RA mandrel 

Doplňujúce balenia Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm

8690 SF 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; super jemná

8690 F 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; jemná

8690 M 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; stredne hrubá

8690 C 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; hrubá

Doplňujúce balenia Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7 mm

8691 SF 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; super jemná

8691 F 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; jemná

8691 M 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; stredne hrubá

8691 C 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; hrubá

2380 úvodné balenie Sof-Lex XT nasadzovacích leštiacich diskov 
(extra tenké)
120 ks Sof-Lex XT leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; super jemná, 
jemná, stredne hrubá, hrubá (30 ks z každej hrúbky), 120 ks Sof-Lex XT 
leštiacich diskov, priemer 12,7 mm, super jemná, jemná, stredne hrubá, 
hrubá (30 ks z každej hrúbky), 1 RA mandrel 

Doplňujúce balenia Sof-Lex XT leštiacich diskov, priemer 9,5 mm 
(extra tenké)

8693 SF 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; super jemná

8693 F 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; jemná

8693 M 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; stredne hrubá

8693 C 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; hrubá

Doplňujúce balenia Sof-Lex XT leštiacich diskov, priemer 12,7 mm 
(extra tenké)

8692 SF 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; super jemná

8692 F 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; jemná

8692 M 50 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 12,7mm; stredne hrubá

8692 C 50 ks Sof-Lex nasadzovacích leštiacich diskov, priemer 12,7mm; hrubá

2385 P Profesionálne balenie Sof-Lex leštiacich diskov 
a dokončovacích pásikov
120 ks Sof-Lex leštiacich diskov, priemer 9,5 mm; hrúbky super jemná, 
jemná, stredne hrubá, hrubá (30 ks z každej hrúbky),120 ks Sof-Lex 
leštiacich diskov, priemer 12,7 mm, hrúbky super jemná, jemná, stredne 
hrubá, hrubá (30 ks z každej hrúbky), 120 ks Sof-Lex XT leštiacich diskov, 
priemer 9,5 mm; hrúbky super jemná, jemná, stredne hrubá, hrubá 
(30 ks z každej hrúbky), 120 ks Sof-Lex XT leštiacich diskov, 
priemer 12,7 mm, hrúbky super jemná, jemná, stredne hrubá, hrubá 
(30 ks z každej hrúbky), 15 ks Sof-Lex dokončovacie pásiky (178 x 4 mm), 
hrubá/stredne hrubá, 15 ks Sof-Lex dokončovacie pásiky úzke (178 x 2 mm), 
hrubá/stredne hrubá, 15 ks Sof-Lex dokončovacie pásiky (178 x 4 mm), 
jemná/super jemná, 1 ks mandrel 

Doplňujúce balenia Sof-Lex dokončovacích pásikov

1954  150 ks Sof-Lex dokonč. pásiky (178 x 4 mm), hrubá/stredne hrubá

1954 N 100 ks Sof-Lex dokonč. pásiky úzke (178 x 2 mm), hrubá/stredne hrubá

1956 120 ks Sof-Lex dokonč. pásiky (178 x 4 mm), jemná/super jemná

Sof-Lex príslušenstvo

8695 CA 50 ks Sof-Lex leštiace a dokončovacie mandrely, 2 ks v balení

Stupne abrazivity: 

Super jemná  
(1–7 µm)

Jemná 
(3–9 µm)

Stredne hrubá  
(10–40 µm)

Hrubá 
(50–90 µm)

Sof-Lex™ leštiace disky 

8691SF

8690SF

8691F

8690F

8691M

8690M

8691C

8690C

Sof-Lex™ leštiace disky XT (extra tenké) 

8692SF

8693SF

8692F

8693F

8692M

8693M

8692C

8693C

Sof-Lex™ dokončovacie pásiky  

1956 1954

1954N

SF F M C



35 Sof-Lex™ Spiral
Špirálové dokončovacie a leštiace disky 

Jeden systém na rýchle dosiahnutie prirodzeného lesku výplní. 
Unikátny ohybný tvar nových špirál Sof-Lex sa ľahko prispôsobí 
nepravidelným konvexným aj konkávnym povrchom zubov a dosiahne 
aj najťažšie prístupné oblasti. Abrazívne čiastočky sú rovnomerne 
rozmiestnené po celom nástroji, takže na ošetrovanie povrchov je 
možné použiť všetky povrchy špirály: vrchnú, spodnú aj bočnú časť, 
ako aj všetky okraje. Špirálový disk je možné použiť  
z akéhokoľvek uhlu.

Indikácie
Sof-Lex leštiace disky: 

Systém je ideálny pre dokončovanie a leštenie rôznych priamych  
a nepriamych rekonštrukcií:

•	Kompozitné materiály

•	Živicou modifikované skloionomérne materiály

•	Bisakrylové dočasné materiály

•	Živicová nano keramika —Lava™ Ultimate CAD/CAM

•	Drahé a náhradné kovy

Vlastnosti a výhody
Jediný tvar

•	sa prispôsobí všetkým povrchom

•	efektívne sa dostane do distálneho aj frontálneho úseku

•	prostredníctvom neho rýchlo dosiahnete prirodzený lesk

•	účinný z akéhokoľvek uhlu

•	použitie bez abrazívnych pást alebo chladenia vodou

•	Špirály zrnitosti Jemná (béžová farba) slúžia na dokončovanie  
- vyhladzujú povrchy a odstraňujú ryhy, ktoré vznikajú počas 
hrubého kontúrovania a pripravujú povrchy na fázu leštenia. 

•	Špirály zrnitosti SuperJemná (biela farba) sú určené na leštenie 
- vytvárajú extra hladký povrch a vysoký stupeň lesku, hlavne  
u nanokompozitov ako je Filtek™ Ultimate.

Sof-Lex™ špirálové dokončovacie a leštiace disky  

Obj. č. Obsah balenia

5082I úvodné balenie Sof-Lex™ špirálové disky 
6 ks Sof-Lex dokončovacie špirály (béžové), 6 ks Sof-Lex leštiace špirály 
(biele), 1 ks RA mandrela

5080  Doplňujúce balenie Sof-Lex™ špirálové dokončovacie disky 
12 ks Sof-Lex dokončovacie špirály (béžové)

5081 Doplňujúce balenie Sof-Lex™ špirálové leštiace disky  
12 ks Sof-Lex leštiace špirály (biele)

5082SK Profesionálne balenie Sof-Lex™ špirály, kotúče, disky a pásiky 
10 ks Sof-Lex dokončovacie špirály (béžové); 10 ks Sof-Lex leštiace špirály 
(biele); 120 ks Sof-Lex™ extra-tenké leštiace disky 12,7mm: 2382C (Hrubá), 
2382M (Stredná),2382F (Jemná), 2382SF (SuperJemná), (30 ks z každej 
hrúbky); 120 ks Sof-Lex™ extra-tenké leštiace disky 9,5mm: 2381C (Hrubá), 
2381M (Stredná), 2381F (Jemná), 2381SF (SuperJemná), (30 ks z každej 
hrúbky); 15 ks Sof-Lex™dokončovacie pásiky 1954C/M (Hrubá/Stredná); 
1 RA mandrela

Nové!
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Odtlačkové hmoty

Adstringentná retrakčná pasta

Pentamix™ 3

Polyéterové odtlačkové hmoty

Lyžicové materiály

Impregum™ Penta™

Impregum™ Penta™ Soft

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™

Monophase

Soft Monophase

Tekuté materiály (krém)

Impregum™ Penta™ L DuoSoft™

Impregum™ Garant™ L DuoSoft™

A-Silikónové odtlačkové hmoty

Lyžicové materiály

Express™ XT Penta™ Putty

Express™ XT Penta™ H

Express™ XT Penta™ H Quick

Tekuté materiály (krém)

Express™ XT Light Body

Express™ XT Light Body Quick

Express™ XT Ultra-Light Body Quick

Express™ XT Regular Body

Express™ XT Regular Body Quick

Express™ XT Putty Soft

Express™ XT Putty Quick

Express™

Intraorálne striekačky

Príslušenstvo pre Express XT

strana 36 –49
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Nový!

Nový!
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Obj.č. Obsah balenia 

56944 Adstringentná retrakčná pasta, 25 kapsľové balenie

56945 Adstringentná retrakčná pasta, 100 kapsľové balenie 

 Adstringentná retrakčná pasta 
Retrakčná pasta s adstringentným účinkom

Adstringentná retrakčná pasta je retrakčná pasta s adstringentným 
účinkom vhodná pre všetky situácie, kde sa vyžaduje prechodné 
utesnenie marginálnej gingivy a/alebo spoľahlivo suchý a čistý sulkus. 
Kompresiou pasty, obsahujúcej chlorid hliníka ako adstringens,  
na ďasno vzniká hemostatický efekt. Tento hemostatický efekt vedie 
k rýchlemu uzatvoreniu neúmyselne otvorených krvných kapilár.

Indikácie 
Na prechodné utesnenie marginálnej gingivy a zaistenie suchého 
sulkusu u zdravého parodontu, napríklad pre:

•	Odtlačky s použitím odtlačkového materiálu alebo pre digitálne 
odtlačky

•	Cementovanie prechodných alebo definitívnych rekonštrukcií

•	Zhotovovanie výplní triedy II a V

Vlastnosti a výhody 
•	Ľahké zavedenie a jednoduché otvorenie sulkusu vďaka jemnému 

plastovému hrotu kapsule

•	Efektívna retrakcia gingivy, čistý a suchý sulkus a zároveň 
dlhotrvajúci hemostatický efekt

•	Jednoduchý a časovo nenáročný retrakčný proces – až o 50 % 
rýchlejší ako retrakčné vlákna 

•	Kompatibilný s bežným aplikátorom na kompozity

Doplňujúce balenie Adstringentnej retrakčnej pasty, 
25 ks



39 Pentamix™ 3
Automatický miešací prístroj

Jednoduchým stlačením tlačidla na automatickom miešacom prístroji 
Pentamix™ 3 docielite  homogénne namiešanie lyžicovej odtlačkovej 
hmoty pre dokonalé odtlačky a precízne dosadajúce náhrady 
zakaždým. 

Prístroj slúži na automatické miešanie odtlačkových 
hmôt rodiny Penta™ týchto kategórií:  

Polyéterové odtlačkové hmoty 
Impregum™ Penta™ 

Impregum™ Penta™ Soft 

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 

Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ 

Monophase™

Monophase™ Soft

A-silikónové odtlačkové (vinyl polysiloxán/VPS) hmoty 
Express™ XT Penta™ Putty 

Express™ XT Penta™ H 

Express™ XT Penta™ H Quick 

Vlastnosti a výhody
•	Najrýchlejší miešací prístroj na trhu – mieša a dávkuje 

odtlačkové materiály Penta™ rýchlejšie než akýkoľvek iný miešací 
prístroj  

•	Rýchlejší pracovný postup – umožňuje použitie rýchlo tuhnúcich 
materiálov a poskytuje viac času pre asistentku

•	Najmenší prístroj na trhu – kompaktný dizajn šetrí cenným 
miestom v ambulancii 

•	Zjednodušená manipulácia – pohodlnejšia a ergonomickejšia 
obsluha jedným tlačidlom na obidvoch stranách prístroja, ľahšia 
výmena kartuše a založenie miešacích koncoviek  

•	Moderný a robustný dizajn 

Technické údaje 
•	Rýchlosť miešania 380–760 ot./ min.

•	Rýchlosť dávkovania 150 ml/min. 

•	Sila prítlaku 6.500 N – elektronicky obmedzená na 10.000 N  
(± 20%) 

•	Váha 9,8 kg 

•	Rozmery 283 mm x 225 mm x 280 mm (dĺžka x šírka x výška)

•	Možnosť montáže na stenu 

Obj.č. Obsah balenia 

Pentamix™ 3 – automatický miešací prístroj

77871 1 Pentamix 3 – 230 V

Pentamix™ 3 automatický miešací prístroj

2009

Assistant’s Choice



40 Polyéterové odtlačkové hmoty od 3M ESPE 
Vylepšite svoju každodennú prácu vysokou presnosťou odtláčania   
Od uvedenia polyéterových odtlačkových hmôt na trh pred 40 rokmi, sa spoločnosť 3M ESPE sústreďuje na vylepšovanie a rozširovanie tejto 
úspešnej rodiny výrobkov. Od tohto obdobia pribudlo do portfólia firmy niekoľko mäkkších a rýchlo tuhnúcich verzií polyéteru. Spoločným 
znakom všetkých verzií sú výborné vlastnosti toku, hydrofília a ľahké snímanie po stuhnutí. Všetky materiály rodiny Impregum™ Penta™ sa 
miešajú v osvedčenom miešacom prístroji Pentamix™, čím je garantovaná vždy rovnaká, homogénna konzistencia a dosiahnutie vysokej 
presnosti odtlačkov . 

Prehľad pracovných časov

Pentamix™

Automatické miešanie

Dávkovacia pištoľ

POLyÉTEROVÉ ODTLAČKOVÉ MATERIÁLy INDIKÁcIE 

LyŽIcOVÉ HMOTy

Farby lyžicových hmôt

ODPORÚČANÉ 
KOREKČNÉ HMOTy

Farby 
korekčných 

hmôt

Odtlačky  
na korunky  
a mostíky

Odtlačky  
na inlay/
onlay

Fixačné 
odtlačky

Odtlačky  
na implantáty

Funkčné 
odtlačky

Automatické
miešanie

Ručné 
miešanie

MONOFÁZOVÁ TEcHNIKA 

Impregum™  
Penta™ Soft l l l l l

Impregum™ Penta™ l l l l l

Soft Monophase™ l l l l l

Monophase™ l l l l l

1-KROKOVÁ TEcHNIKA (DVOJITÉHO MIEŠANIA)

Impregum™  
Penta™ H DuoSoft™

Impregum™  
Garant™ L DuoSoft™

l l l l l
Impregum™  
Penta™ L DuoSoft™

Výrobok Dávkovací systém
Pracovný čas, vrátanie miešania  

(minúty : sekundy)
Intraorálny čas tuhnutia  

(minúty : sekundy)
celkový čas tuhnutia, od začiatku 

miešania (minúty : sekundy)

MONOFÁZOVÁ  TEcHNIKA

Impregum™ Penta™ Soft 2:45 3:15 6:00

Impregum™ Penta™  2:45 3:15 6:00

Monophase™ 2:45 3:15 6:00

Soft  Monophase™ 2:45 3:15 6:00

1-KROKOVÁ  TEcHNIKA (DVOJITÉHO MIEŠANIA)

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™  2:30 3:30 6:00

Impregum™  Penta™ L  DuoSoft™ 3:15 3:15 6:30

Impregum™  Garant™ L DuoSoft™  2:00 3:30 5:30

+



41 Impregum™ Penta™

 Impregum™ Penta™ Soft 
Polyéterové odtlačkové hmoty 

Polyéterové odtlačkové hmoty Impregum™ Penta™ – etablované na 
dentálnom trhu už mnoho rokov a opakovane ocenené prestížnymi 
ratingovými inštitúciami – sa prakticky stali synonymom pre špičkové 
strojovo miešané odtlačkové hmoty. Vďaka ich unikátnym 
vlastnostiam pomáhajú hmoty Impregum zubným lekárom dosiahnuť 
vynikajúce výsledky v protetickom ošetrení. Hmoty sú určené  
na miešanie a dávkovanie v systéme Pentamix™ 3M ESPE. 

Indikácie
•	Odtlačky na fazety  

•	Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye 

•	Funkčné odtlačky 

•	Odtlačky v implantológií 

•	Fixačné odtlačky 

Vlastnosti a výhody 
•	Špičková reprodukcia detailov vďaka výnimočnej hydrofílii 

•	Spoľahlivo presné odtlačky spravidla na prvý pokus  

•	Ľahké vybratie lyžice z úst

Úvodné balenie Impregum™ Penta™ Soft 
pre Pentamix™ 3

Obj.č. Obsah balenia 

Úvodné balenie 

P31684 Úvodné balenie Impregum Penta pre Pentamix 3 
300 ml báza, 60 ml katalyzátor, kartuša Impregum Penta, 
10 červených miešacích koncoviek Penta, 1 Penta Elastomer 
Syringe, 17 ml polyéterové adhezívum 

31684 Úvodné balenie Impregum Penta pre Pentamix 2 
(obsah balenia ako pri obj. č. P31684) 

P31734 Úvodné balenie Impregum Penta Soft pre Pentamix 3 
300 ml báza, 60 ml katalyzátor, kartuša Impregum Penta, 
10 červených miešacích koncoviek Penta, 1 striekačka Penta 
Elastomer, 17 ml polyéterové adhezívum 

31734 Úvodné balenie Impregum Penta Soft pre Pentamix 2 
(obsah balenia ako pri obj. č. P31734) 

Doplňujúce balenie

31793 Impregum Penta
300 ml báza, 60 ml katalyzátor

31794 Impregum Penta Soft
300 ml báza, 60 ml katalyzátor

Kartuša

P3787 Pre Pentamix 3: kartuša Impregnum Penta Soft
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Polyéterové odtlačkové hmoty Impregum™ Penta™ od 3M ESPE sa 
prakticky stali synonymom pre najvyšší štandard presnosti a kvality 
pri odtláčaní. Hmota Impregum DuoSoft je dostupná aj vo verzii heavy 
body a light body a vďaka jej unikátnym vlastnostiam je možné 
dosiahnuť vynikajúce výsledky pri 1-krokovej technike dvojitého 
miešania. 

Indikácie
•	Odtlačky na fazety  

•	Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye 

•	Funkčné odtlačky 

•	Odtlačky v implantológií 

•	Fixačné odtlačky 

Vlastnosti a výhody 
•	Špičková reprodukcia detailov vďaka výnimočnej hydrofílii 

•	Spoľahlivo presné odtlačky spravidla na prvý pokus  

•	Ľahké vybratie lyžice z úst

Úvodné balenie Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 
pre Pentamix™ 3

Obj.č. Obsah balenia 

Úvodné balenie

P31738 Úvodné balenie Impregum Penta H DuoSoft pre Pentamix 3 
300 ml báza, katalyzátor 60 ml, 1 Impregum Penta H DuoSoft 
kartuša, 10 červených miešacích koncoviek Penta, 2 kartuše Garant 
po 50 ml, 1 aplikátor Garant 1:1/2:1, 5 bielych miešacích koncoviek 
Garant, 5 bielych intraorálnych špičiek, 5 jednorázových 
intra-orálnych striekačiek, 17 ml polyéterové adhezívum 

31738 Úvodné balenie Impregum Penta H DuoSoft pre Pentamix 2 
(obsah ako pri obj.č. P31738, bez jednorázových intraorálnych 
striekačiek, namiesto toho 10 bielych miešacích koncoviek, 
10 bielych intraorálnych špičiek ) 

Doplňujúce balenia 

31740 Impregum Penta H DuoSoft 
2 balenia bázy po 300 ml, 2 balenia katalyzátor po 60 ml  

31745 Impregum Penta L DuoSoft
2 balenia bázy po 300 ml, 2 balenia katalyzátor po 60 ml  

31751 Impregum Garant L DuoSoft
4 kartuše Garant po 50 ml, 20 miešacích koncoviek bielych Garant, 
5 jednorázových intraorálnych striekačiek 

Kartuše

P3793 Pre Pentamix 3: kartuša Impregnum Penta H DuoSoft

P3795 Pre Pentamix 3: kartuša Impregnum Penta L DuoSoft

 Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 
 Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ / Garant™ L DuoSoft™

Polyéterové odtlačkové hmoty



43 3M™ ESPE™ Monophase   
Soft Monophase 
Polyéterové odtlačkové hmoty 

Nové polyéterové odtlačkové hmoty Monophase a Soft Monophase 
prinášajú vďaka svojej svetlej farbe vylepšenú čitateľnosť, 
pri zachovaní tradičnej presnosti polyéteru. U mäkšej
verzie Soft navyše ocenia Vaši pacienti jej sviežu mentolovú chuť 
a ľahšie snímanie odtlačku po stuhnutí. Hmoty Monophase a Soft 
Monophase garantujú pri odtláčaní vysokú mieru presnosti
a dokonale dosadajúce náhrady, pretože majú nasledovné vlastnosti:

•	Výnimočná iniciálna hydrofília na dosiahnutie precíznych odtlačkov 
bez bublín

•	Výborné vlastnosti zatekania - garantujú skvelú reprodukciu 
detailov

•	Unikátne inteligentné “snap-set” tuhnutie zabraňuje 
predčasnému stuhnutiu

Indikácie 
Nové hmoty sa dodávajú v kartušiach pre miešací prístroj Pentamix™ 
od 3M ESPE. Indikované sú pre implantologické a protetické 
odtláčanie:

•	Odtláčanie na implantologické riešenia

•	Odtláčanie bezzubých čeľustí

•	Odtláčanie pre korunky a mostíky

•	Odtláčanie pre inlaye / onlaye

Vlastnosti a výhody 
•	Precízne odtlačky s vylepšenou čitateľnosťou vďaka ideálnym 

vlastnostiam polyéteru a svetlej farbe

•	Presne dosadajúce finálne práce

•	Viac pohodlia pre pacienta vďaka sviežej chuti a ľahšiemu vybratiu  
z úst po stuhnutí (pri verzii “Soft”)

•	Šetrí čas a peniaze pri spoľahlivom odtlačení na prvý pokus  
(bez nutnosti opakovať)

•	Menej zlyhávaní, korekcií a prispôsobovania náhrad

•	Vylepšenie spolupráce medzi ambulanciou a laboratóriom

Úvodné balenie Monophase 

Nový!

Obj.č. Obsah balenia 

Úvodné balenia

31804 Pre Pentamix™ 2: 3M™ ESPE™ Monophase 
1 báza Monophase po 300 ml, 1 katalyzátor Monophase po 60 ml, 
1 kartuša Monophase, 10 Penta™ červených miešacích koncoviek, 
1 striekačka Penta™ Elastomer, 1 adhezívum na lyžicu po 17 ml

31806 Pre Pentamix™ 2: 3M™ ESPE™ Soft Monophase 
1 báza Soft Monophase po 300 ml, 1 katalyzátor Soft Monophase 
po 60 ml, 1 kartuša Soft Monophase, 10 Penta™ červených 
miešacích koncoviek, 1 striekačka Penta™ Elastomer, 1 adhezívum 
na lyžicu po 17 ml

31800 Pre Pentamix™ 3: 3M™ ESPE™ Monophase 
1 Monophase báza po 300 ml, 1 katalyzátor Monophase po 60 ml, 
1 kartuša Monophase, 10 Penta™ červených miešacích koncoviek, 
1 striekačka Penta™ Elastomer, 1 adhezívum na lyžicu po 17 ml

31802 Pre Pentamix™ 3: 3M™ ESPE™ Soft Monophase 
1 Soft Monophase báza po 300 ml, 1 katalyzátor Soft Monophase 
po 60 ml, 1 kartuša Soft Monophase, 10 Penta™ červených 
miešacích koncoviek, 1 striekačka Penta™ Elastomer, 1 adhezívum 
na lyžicu po 17 ml

Doplňujúce balenia

31796 3M™ ESPE™ Monophase doplňujúce balenie 
1 báza Monophase po 300 ml, 1 katalyzátor Monophase po 60 ml

31798 3M™ ESPE™ Soft Monophase doplňujúce balenie 
1 báza Soft Monophase po 300 ml, 1 katalyzátor Soft Monophase 
po 60 ml

Kartuše

31810 Pre Pentamix™ 2: kartuša 3M™ ESPE™ Monophase

31811 Pre Pentamix™ 2: kartuša 3M™ ESPE™ Soft Monophase

31808 Pre Pentamix™ 3: kartuša 3M™ ESPE™ Monophase

31809 Pre Pentamix™ 3: kartuša 3M™ ESPE™ Soft Monophas

Príslušenstvo

71457 30 červených miešacích koncoviek Penta™

30600 1 fľaštička adhezívum na lyžicu po 17 ml



44 A-silikónové odtlačkové hmoty od 3M ESPE 

Rodina A-silikónových odtlačkových hmôt Express™ ponúka široký sortiment viskozít: od najhustejšej tmelovej (putty) po najredší krém 
ultra-light, a ponúka všetky potrebné vlastnosti pre 1-krokové aj 2-krokové techniky odtláčania. Všetky lyžicové hmoty Express™, vrátane 
najhustejšej tmelovej konzistencie (putty) je možné automaticky miešať v systéme Pentamix™. S materiálmi Express má lekár všetko 
potrebné pre presné odtláčanie a precízne dosadajúce náhrady – čo je výhodou pre pacienta, zubného technika aj samotného lekára. 

A-SILIKóNOVÉ ODTLAČKOVÉ HMOTy INDIKÁcIE 

LyŽIcOVÉˇHMOTy

Farby lyžicových hmôt

ODPORÚČANÉ KOREKČNÉ HMOTy
Color Wash 

Material

Odtlačky  
na korunky  
a mostíky

Odtlačky  
na inlay/onlay

Automatické

miešanie

Ručné 

miešanie

1-KROKOVÁ TEcHNIKA (DVOJITÉHO MIEŠANIA)

Express™ XT Penta™ H Express™ XT Light Body l l

Express™ XT Penta™ H Quick Express™ XT Light Body Quick l l

1-KROKOVÁ TEcHNIKA PuTTy-wASH (DVOJITÉHO MIEŠANIA)

Express™ XT Putty Soft
Express™ XT  Light Body

l l

Express™ XT Regular Body

2-KROKOVÁ TEcHNIKA (DVOJITÉHO ODTLAČKu)

Express™ XT Penta™ Putty
Express™ XT Ultra-Light Body Quick

l l
Express™ XT Regular Body

Express™ XT Putty Quick
Express™ XT Light Body Quick

l l
Express™ XT Regular Body Quick

Express™ Putty STD Express™ XT Light Body l l

alebo

alebo

DózaPentamix™

Automatické miešanie Ručné miešanie

Dávkovacia 
pištoľ



Výrobok Dávkovací systém Viskozita
Pracovný čas pri 23° c  

(minúty : sekundy)

Intraorálny čas 
tuhnutia 

(minúty : sekundy)

Čas tuhnutia, 
od začiatku miešania 

(minúty : sekundy)

LyŽIcOVÉ HMOTy (TRAy)

Express™ XT Penta™ Putty Putty (tmel) 1:30 3:00 4:30

Express™ XT Penta™ H Heavy Body 2:00 3:30 5:30

Express™ XT Penta™ H Quick Heavy Body 1:15 2:30 3:45

Express™ XT Putty Soft Putty (tmel) 2:00 3:30 5:30

Express™ XT Putty Quick Putty (tmel) 1:30 2:30 4:00

KOREKČNÉ HMOTy (wASH)

Express™ XT ultra-Light Body Quick  1:30 2:30 4:00

Express™ XT Light Body  2:00 3:30 5:30

Express™ XT Light Body Quick 1:30 2:30 4:00

Express™ XT Regular Body  2:00 3:30 5:30

Express™ XT Regular Body Quick 1:30 2:30 4:00

Nízka Vysoká

+

45

Prehľad pracovných časov



46  Express™ XT na korekčnú fázu odtlačku (wash)  
A-silikónová odtlačková hmota 

A-silikónová odtlačková hmota na 2-krokovú techniku dvojitého 
odtlačku a 1-krokovú techniku dvojitého miešania, na miešanie 
a dávkovanie v pištoli Garant™ od 3M ESPE. 

Indikácie 
•	Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye 

•	Rýchlo tuhnúca verzie “Quick” na rekonštrukcie pozostávajúce  
z 1-2 členov

Vlastnosti a výhody 
•	Zvýšená hydrofília 

•	Skvelé vlastnosti toku  

•	Hmota nesteká, neoddeľuje sa od zubov

•	Výborná odolnosť 

•	Takmer 100% obnovenie tvaru po sňatí zo zubov

Doplňujúce balenie Express™XT Light Body 

Obj.č. Obsah balenia 

Doplňujúce balenia 

36975 Express XT Regular body 
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích kanýl 

36977 Express XT Regular body Quick
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích kanýl 

36974 Express XT Light body 
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích kanýl 

36976 Express XT Light body Quick
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích kanýl 

36799 Express XT ultra Light Body
4 kartuše po 50 ml, 20 žltých miešacích kanýl 

 Express™ XT Penta™ Putty
A-silikónová odtlačková hmota 

A-silikónové odtlačkové hmoty na 2-krokové techniky na automatické 
miešanie a dávkovanie v systéme Pentamix™ od 3M ESPE. 

Indikácie 
•	Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye 

Vlastnosti a výhody 
•	Skutočná tmelová konzistencia  

•	Vynikajúca reprodukcia detailov 

Úvodné balenie Express™XT Penta™ Putty pre Pentamix™ 2

Obj.č. Obsah balenia 

Úvodné balenia 

P36998 Express XT Penta Putty pre Pentamix 3
1 báza 300ml, 1 katalyzátor 60ml, 1 kartuša Express XT Penta 
Putty, 10 Penta miešacích kanýl, 1 Express XT Light Body, 1 kartuša 
Express XT Regular Body 50ml, 10 miešacích kanýl (žlté), 
10 aplikačných špičiek (žlté), 1 fľaštička adhezíva pre A-silikóny, 
farebný kľúč

36998 Express XT Penta Putty pre Pentamix 2
1 báza 300ml, 1 katalyzátor 60ml, 1 kartuša Express XT Penta 
Putty, 10 Penta miešacích kanýl, 1 Express XT Light Body, 1 kartuša 
Express XT Regular Body 50ml, 10 miešacích kanýl (žlté), 
10 aplikačných špičiek (žlté), 1 fľaštička adhezíva pre A-silikóny, 
farebný kľúč

Doplňujúce balenia

36895 Express XT Penta Putty
1 báza po 300 ml, 1 katalyzátor po 60ml

Kartuša

P3982   kartuša Penta Putty pre Pentamix 3

36982 kartuša Penta Putty pre Pentamix 2



Portfólio odtlačkových hmôt Express™ XT ponúka dve rôzne 
konzistencie heavy body, ktoré uspokoja potreby každého 
používateľa: Express™ XT Penta™ H Quick sa ideálne hodí 
pre 2-krokovú techniku, pretože ponúka výhody rýchleho tuhnutia 
a dobrého orezávania. Express™ XT Penta™ H je optimálnou voľbou 
pre lekárov preferujúcich 1-krokovú techniku. Všetky tieto hmoty sa 
miešajú a dávkujú v systéme Pentamix™ od 3M ESPE. 

Indikácie 
•	Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye 

•	Rýchlo tuhnúca verzia “Quick” na rekonštrukcie pozostávajúce  
z 1-2 členov

Vlastnosti a výhody 
•	Hydrofilná lyžicová konzistencia heavy body  

(zatekavá, redšia ako tmel)

•	Adekvátna pevnosť po stuhnutí  

•	Ľahké odstránenie z úst 

Úvodné balenie Express™XT Penta™ H pre Pentamix™ 3

Obj.č. Obsah balenia 

Úvodné balenia 

P36999 Express XT Penta H pre Pentamix 3
1 báza 300 ml, 1 katalyzátor 60 ml, 1 kartuša Express XT Penta H 
pre Pentamix 3, 10 Penta miešacích kanýl červených, 1 Express XT 
Light Body, 1 Express XT Regular Body, 10 miešacích kanýl (žlté), 
10 aplikačných špičiek (žlté), 1 fľaštička adhezíva pre A-silikóny, 
farebný kľúč

36999 Express XT Penta H pre Pentamix 2
(rovnaký obsah balenia ako P36999)

P36993 Express XT Penta H Quick pre Pentamix 3
1 báza 300 ml, 1 katalyzátor 60 ml, 1 kartuša Express XT Penta H 
pre Pentamix 3, 10 Penta miešacích kanýl červených, 1 Express XT 
Light Body, 1 Express XT Regular Body, 10 miešacích kanýl (žlté), 
10 aplikačných špičiek (žlté), 1 fľaštička adhezíva pre A-silikóny, 
farebný kľúč

36993 Express XT Penta H Quick pre Pentamix 2
(rovnaký obsah balenia ako P36993)

Doplňujúce balenia

36894 Express XT Penta H
1 báza po 300 ml, 1 katalyzátor po 60 ml

36896 Express XT Penta H Quick
1 báza po 300 ml, 1 katalyzátor po 60 ml

Kartuša

P3985 kartuša Express XT Penta H pre Pentamix 3

36985 kartuša Express XT Penta H pre Pentamix 2

P3995 kartuša Express XT Penta H Quick pre Pentamix 3

36995 kartuša Express XT Penta H Quick pre Pentamix 2

47 Express™ XT Penta™ H / Express™ XT Penta™ H Quick   
A-silikónové odtlačkové hmoty 



48  Express™ XT Putty Soft / Putty Quick
A-silikónové odtlačkové hmoty 

Ručne miešané tmelové konzistencie, ktoré patria do moderného 
portfólia odtlačkových hmôt 3M ESPE a používajú sa na 1-krokové 
a 2-krokové techniky odtláčania (tmel/krém). 

Indikácie 
•	 Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye 

•	Rýchlo tuhnúca verzie “Quick” na rekonštrukcie pozostávajúce 

 z 1-2 členov

Vlastnosti a výhody 
•	Nižšia tvrdosť pre ľahšie vybratie z úst - verzie Putty Soft 

•	Vynikajúce vlastnosti pri orezávaní odtlačku - verzia Putty Quick 

•	Vyšší tlak pri snímaní odtlačku a vyššia tvrdosť - verzia Putty Quick 

Úvodné balenie Express™XT Putty Soft

Obj.č. Obsah balenia 

Úvodné balenia 

36996 Express XT Putty Soft
1 báza po 250 ml, 1 katalyzátor po 250 ml, 2 Putty naberačky, 1 
Express XT Light Body Quick, 1 Express XT Regular Body Quick, 
10 miešacích kanýl (žlté), 10 aplikačných špičiek (žlté), 1 fľaštička 
adhezíva pre A-silikóny, farebný kľúč

36997 Express XT Putty Quick
1 báza po 250 ml, 1 katalyzátor po 250 ml, 2 Putty naberačky, 1 
Express XT Light Body Quick, 1 Express XT Regular Body Quick, 
10 miešacích kanýl (žlté), 10 aplikačných špičiek (žlté), 1 fľaštička 
adhezíva pre A-silikóny, farebný kľúč

Doplňujúce balenia

36972 Express XT Putty Soft
1 báza po 250 ml, 1 katalyzátor po 250 ml, 2 x Putty lyžica

36973 Express XT Penta H Quick
1 báza po 250 ml, 1 katalyzátor po 250 ml, 2 x Putty lyžica

 Express™

A-silikónové odtlačkové hmoty 

Obj.č. Obsah balenia 

Doplňujúce balenia 

7302 Express – štandardne tuhnúci krém (light body), zelená farba
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích koncoviek Garant 

7301 Express – rýchlo tuhnúci krém (light body), modrá farba
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích koncoviek Garant 

7322 Express – štandardne tuhnúca pasta (regular body),  
fialová farba 
2 kartuše po 50 ml, 10 žltých miešacích koncoviek Garant 

7312 Express STD Putty - štandardne tuhnúci krém, červená farba
2 nádoby po 305 ml / 550 g

7314 Putty lyžice – 2 ks, 1 červená a 1 biela

Express™ je tradičná ručne miešaná A-silikónová odtlačková hmota 
na 1-krokovú a 2-krokovú techniku využitím lyžicovej a korekčnej 
hmoty. 

Indikácie 
•	Odtlačky na korunky a mostíky 

•	Odtlačky na inlaye a onlaye

Vlastnosti a výhody 
•	Tmel sa ľahko mieša, bez oddeľovania materiálu 

•	Hydrofilné materiály na korekčný odtlačok (wash) sú dostupné  
v dvoch viskozitách 
– Štandardne tuhnúci krém (light body), zelená farba

 – Rýchlo tuhnúci krém (light body), modrá farba

 – Štandardne tuhnúca pasta, (regular body), fialová  

•	Veľmi dobrá rozmerová stabilita

Doplňujúce balenie Express™ – štandardne tuhnúci 
krém, zelená farba



49 Intraorálne striekačky pre Express™ XT 
Jednorazové striekačky pre A-silikóny

Presnejšia aplikácia s menším odpadom a jednoduchším ovládaním  
– intraorálna striekačka. Ponúka lekárovi všetky vlastnosti pre presné 
a bezchybné odtláčanie: 

•	Jednoduché použitie – ľahko sa plní a dávkuje, ergonomický dizajn 

•	Presná aplikácie hmoty znamená dosiahnutie vynikajúcej presnosti 
finálnych prác 

•	Dôkladné hygienické použitie: netreba čistiť a dezinfikovať 

•	67% menej odpadu v miešacej koncovke než u tradičnej dávkovacej 
pištole 

Intraorálne striekačky Express™ XT

Obj.č. Obsah balenia 

71483 Intraorálne striekačky Express XT 
zelené pre VPS materiály (A-silikóny), 20 ks

Príslušenstvo k odtlačkovým hmotám Garant™ 

Farebné označenie materiálu: Material:
Obj. č. 

50 miešacích koncoviek 50 intraorálnych špičiek 

Biela
Polyéterové hmoty:
• Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ / Quick
• Permadyne™ Garant™ 2:1

71451 71461

Žltá
A - Silikonové hmoty (vinyl - polysiloxán / VPS):
• Express™ XT korekčné hmoty 
• Express™ korekčné hmoty 

71452 71462

Dávkovacia pištoľ 1:1 / 2:1 77580

Piest do pištole 1:1 / 2:1 77590

Príslušenstvo Express™ 
Obj.č. Obsah balenia 

7314 Putty lyžice – 2 ks
1 červená a 1 biela

Príslušenstvo pre elastomérne striekačky
Obj.č. Obsah balenia 

71209 1 elastomérna striekačka
3 náhradné koncovky, 1 čistiaca kefka, 1 plniace príslušenstvo   

Náhradné diely

71217 plniace príslušenstvo

71225 12 aplikačných koncoviek pre viskozitu Medium 

71068 čistiaca kefka

Penta™ elastomérna striekačka
Obj.č. Obsah balenia 

71210 elastomérna striekačka Penta™, komplet

71200 10 náhradných túb pre striekačku elastomer 

71225 12 aplikačných koncoviek pre odtlačkové hmoty

77720 fixačná matica pre striekačku

Rôzne
Obj.č. Obsah balenia 

70128 10 miešacích podložiek
rozmer malý, 87 x 155 mm, 20 listov

70190 10 miešacích podložiek
rozmer veľký, 125 x 180 mm, 24 listov

70180 10 miešacích podložiek
rozmer extra veľký, 150 x 240 mm, 34 listov 

70144 10 miešacích podložiek
rozmer univerzálny, 70 x 80 mm, 60 listov

70086 10 miešacích podložiek
60 x 75 mm

71233 špachtľa Elastomer, štandard 

7307 Adhezívum na VPS lyžicu

Nový!
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52  Protemp™ 4
Materiál na provizórne korunky a mostíky

Protemp™ 4 je bis-akrylátový kompozit na výrobu pevných a esteticky 
vyhovujúcich dočasných náhrad. 

Indikácie
Výroba provizórnych

•	Koruniek a mostíkov

•	Inlayí a onlayí

•	Faziet 

•	Dlhodobých provizórií  

•	Provizórií fixovaných na implantáty 

Podložkový a tesniaci materiál pre prefabrikované dočasné korunky
z kompozitu (napr. Protemp™ Crown) alebo kovu (napr. Iso-Form™) 

Vlastnosti a výhody 
Dočasný materiál Protemp 4 ponúka súbor výnimočných vlastností  
a bol vyvinutý na adresovanie najobtiažnejších požiadaviek 
provizórnych náhrad: 

•	Rekordná odolnosť voči fraktúram, vďaka pokročilej technológii 
nanoplniva  

•	Vynikajúca estetika, vyhovujúca očakávaniam pacientov: lepšia 
farebná stabilita – aj počas dlhšieho obdobia 

•	Výrazne nižšia inhibičná vrstva pre jednoduchšie spracovanie

Obj.č. Obsah balenia 

46953 Úvodné balenie
50 ml kartuša A2, 16 modrých miešacích koncoviek Garant,  
dávkovacia pištoľ Garant 10:1, obrazový návod, návod na použitie

Doplňujúce balenia 

46959 bielený odtieň
kartuša 50 ml, odtieň bielená, 16 modrých miešacích koncoviek 
Garant

46954 odtieň A1
kartuša 50 ml, odtieň A1, 16 modrých miešacích koncoviek Garant

46956 odtieň A2
kartuša 50 ml, odtieň A2, 16 modrých miešacích koncoviek Garant

46957 odtieň A3
kartuša 50 ml, odtieň A3, 16 modrých miešacích koncoviek Garant

46972 odtieň A3.5
kartuša 50 ml, odtieň A3.5, 16 modrých miešacích koncoviek Garant

46969 odtieň B3
kartuša 50 ml, odtieň B3, 16 modrých miešacích koncoviek Garant

Príslušenstvo 

71453 50 modrých miešacích koncoviek Garant

77581 dávkovacia pištoľ Garant 10:1, komplet

77591 piest pre pištoľ Garant 10:1 

Úvodné balenie Protemp™ 4



53 Protemp™ II
Kompozit na dočasné korunky a mostíky

Protemp™ II je kompozitný materiál na dočasné rekonštrukcie v ručne 
miešanej verzii. 

Indikácie
•	Korunky a mostíky 

•	Parciálne korunky

•	Inlaye a onlaye 

Vlastnosti a výhody 
•	Presné dosadnutie náhrady na zuby s tesným marginálnym 

uzáverom 

•	Rozmerová stabilita 

•	Vysoká biokompatibilita

•	Ručne miešaná verzia s presným dávkovaním (klikacie vytláčanie) 

Doplňujúce balenie Protemp™ II 

Obj.č. Obsah balenia 

Doplňujúce balenia  

46090 A1 extra svetlá
2 striekačky pastová báza 28 g, dvojitá striekačka katalyst I a II 
po 2,4 g, aplikačná striekačka, miešacia podložka

46100 A3 svetlá
2 striekačky pastová báza 28 g, dvojitá striekačka katalyst I a II 
po 2,4 g, aplikačná striekačka, miešacia podložka

46110 B3 žltá
2 striekačky pastová báza 28 g, dvojitá striekačka katalyst I a II 
po 2,4 g, aplikačná striekačka, miešacia podložka

46430 dvojitá striekačka katalyst I a II po 2,4 g



54  Protemp™ korunky
Dočasné kompozitné korunky

Protemp™ korunky sú jednočlenné, tvarovateľné a svetlom tuhnúce 
kompozitné korunky. 

Indikácie
•	Jednočlenná dočasná náhrada v distálnom úseku  

•	Dlhodobá provizórna náhrada 

•	Dočasná náhrada fixovaná na implantát

•	Dočasná náhrada pre náhrady zhotovované digitálnym odtláčaním

Vlastnosti a výhody 
Vďaka anatomickému predtvarovaniu, presnému dosadnutiu  
a výbornej pevnosti, sú korunky Protemp unikátnym provizórnym 
riešením pre 1-členné náhrady v distálnom úseku, ideálnym  
pre prípady, keď nie je možné použitie razidlovej techniky. 

•	Výborná pevnosť – aj pre dlhodobé provizórne riešenia 

•	Unikátne riešenie provizórií– aj pre implantáty a digitálne 
rekonštrukcie

•	Jednoduché – nevyžaduje sa zhotovenie odtlačku ako pri razidlovej 
technike 

Promo balenie Protemp™ korunky

Obj.č. Obsah balenia 

50600SAM Promo balenie obsahuje: 
1 x úvodné balenie (50600) + 1 x doplňujúce balenie (50613) 
42 dočasné korunky v nasledovných veľkostiach: molár horný veľký 
(6 x),  molár horný malý (6 x), molár dolný veľký (6 x), molár dolný 
malý (6 x), premolár bikuspid horný veľký (4 x), premolár bikuspid 
horný malý (4 x),  premolár bikuspid dolný  (4 x), kuspid (očný zub) 
veľký (3 x), kuspid (očný zub) malý (3 x), 2 x nástroje na výber 
korunky (10 ks), organizátor, nálepky na organizátor, návod 
na použitie, nástroj na úpravu korunky

50600TK Testovacie balenie
16 dočasných koruniek v nasledovných veľkostiach: molár horný 
veľký(3 x),  molár horný malý (3 x), molár dolný veľký (2 x), molár 
dolný malý (2 x), premolár bikuspid horný veľký (2 x), premolár 
bikuspid) horný malý (2 x), premolár dolný (2 x), nástroje na výber 
korunky (10 ks), nástroj na úpravu korunky

Doplňujúce balenia 

50610 Molár horný veľký
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky 

50611 Molár horný malý
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50612 Molár dolný veľký
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50613 Molár dolný malý
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50614 Premolár bikuspid horný veľký
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50615 Premolár bikuspid horný malý 
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50616 Premolár bikuspid dolný 
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50617 Kuspid (očný zub) veľký 
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky

50618 Kuspid (očný zub) malý
5 dočasných koruniek, nástroj na úpravu korunky
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55Polykarbonátové korunky
Dočasné korunky pre frontálne zuby a premoláre

Indikácie
•	Dočasná náhrada koruniek, pre frontálne zuby a premoláre 
•	Vystužené z mikro sklenými vláknami 
•	Mierne translucentné, vo farbe zubov
•	Ľahké orezávanie nožnicami, kontúrovanie, lemovanie a leštenie 

Úvodné balenie polykarbonátových koruniek

Obsah balenia 

Úvodné balenie 
C-180 sada 180 koruniek, 2 korunky každej veľkosti, šablóny pre 60 veľkostí koruniek

Doplňujúce balenia: 5 koruniek jednej veľkosti v balení

                                        Horný pravý centrálny Horný ľavý centrálny

14.0 13.0 12.2 11.4 11.0 10.8 10.7 dĺžka v mm 10.7 10.8 11.0 11.4 12.2 13.0 14.0

10.1 9.4 8.9 8.4 8.2 8.0 7.7 šírka v mm 7.7 8.0 8.2 8.4 8.9 9.4 10.1

100 101 10 11 12 13 14 obj. číslo 15 16 17 18 19 102 103

                                        Horný pravý postranný Horný ľavý postranný

11.5 10.9 10.5 10.0 9.5 8.5 dĺžka v mm 8.5 9.5 10.0 10.5 10.9 11.5

7.6 7.1 7.0 6.5 6.4 5.8 šírka v mm 5.8 6.4 6.5 7.0 7.1 7.6

2 20 21 22 23 24 obj. číslo 25 26 27 28 29 200

Dolný predný dlhý Dolný predný krátky

12.3 11.3 11.1 10.5 9.9 dĺžka v mm 8.0 8.5 9.1 9.6 10.4

6.3 5.8 5.6 5.4 5.2 šírka v mm 4.9 5.1 5.3 5.7 5.8

60 61 62 63 64 obj. číslo 65 66 67 68 69

                            Pravý kuspid - očný zub (horný a dolný) Ľavý kuspid - očný zub (horný a dolný)

13.0 12.4 11.9 11.5 11.0 10.7 10.4 dĺžka v mm 10.4 10.7 11.0 11.5 11.9 12.4 13.0

9.0 8.6 8.3 8.1 7.8 7.7 7.5 šírka v mm 7.5 7.7 7.8 8.1 8.3 8.6 9.0

300 301 30 31 32 33 34 obj. číslo 35 36 37 38 39 302 303

Prvý kuspid Druhý kuspid

9.9 9.2 8.9 8.6 8.1 dĺžka v mm 10.1 9.8 9.3 8.9 8.4

7.2 6.9 6.8 6.5 6.2 šírka v mm 7.5 7.2 6.9 6.8 6.4

40 41 42 43 44 obj. číslo 50 51 52 53 54



Cementy



 
 
Cementy

Trvalé fixačné cementy

RelyX™ Ultimate Clicker™

RelyX™ U200 Automix

RelyX™ U200 Clicker™

RelyX™ Unicem Aplicap™

RelyX™ Unicem Maxicap™

RelyX™ Fiber Post

RelyX™ Veneer

RelyX™ Luting

Ketac™ Cem Plus

Ketac™ Cem Aplicap™

Ketac™ Cem Maxicap™

Ketac™ Cem Easymix

Ketac™ Cem radiopaque

Durelon™

Dočasné fixačné cementy 

RelyX™ Temp NE

RelyX™ Temp E
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58 Fixačné cementy od 3M ESPE 

l   Odporúčaná indikácia. Cement bol špeciálne  
       navrhnutý pre túto indikáciu, je pre lekára  
       optimálnym výberom. 
n  Sekundárna indikácia. Cement je možné  
       bezpečne použiť pre túto indikáciu.
 –    Neodporúčaná indikácia - uvedený cement  
       sa pre túto indikáciu nehodí.
 *    Odporúčame čapy RelyX™ Fiber Post, kvalitné  
       a odolné sklenovláknové čapy, optimálne  
       fixované cementmi RelyX Unicem / U200.

Kompozitné cementy RelyX™ Unicem / U200 RelyX™ Veneer RelyXTM Ultimate

Samoadhezívny 
živicový cement

Estetický cement  
na fixáciu faziet

Adhezívny kompozitný 
cement na sklokeramiku

Klasifikácia Trvalý cement Trvalý cement Trvalý cement

KOVOKERAMIKA 

Inlaye / Onlaye l — n

Korunky l — n

Mostíky l — n

Koreňové čapy l — n

Marylandské mostíky l — l

CELOKERAMIKA

Korunky l — l

Mostíky l — l

Inlaye / Onlaye l — l

Fazety — l l

ZIRKÓN / ALUMINA

Korunky l — n

Mostíky l — n

Inlaye / Onlaye l — n

KOMPOZIT / ŽIVICA

Korunky l — l

Inlaye / Onlaye l — l

ENDODONCIA

Sklenovláknové čapy* l — —

DOČASNÁ FIXÁCIA

Korunky — — —

Mostíky — — —

Rodina cementov RelyX™ od 3M ESPE ponúka komplexné riešenie 
fixačných požiadaviek zubnej ambulancie a spája výhody 
jednoduchého spracovania a vysokej pevnosti. 

Portfólio výrobkov RelyX zahŕňa viacero osvedčených značiek:  
skupinu trvalých fixačných cementov RelyX™ U200,  RelyX™ ARC, 
RelyX™ Luting a RelyX™ Veneer, ako aj dočasné cementy RelyX™  

Temp E a NE na dočasnú fixáciu. Medzi najnovšie prírastky patrí 
samoleptací kompozitný cement RelyX™ U200 Automix. 
Samozmiešavacia striekačka sa stáva čoraz používanejšou formou 
dávkovania a predstavuje novú úroveň jednoduchosti použitia  
a spoľahlivosti.

Pre vysokú mieru estetiky odporúčame adhezívny kompozitný cement 
RelyX Ultimate.

Cementy RelyX sa vyznačujú predovšetkým vysokým štandardom 
kvality. Pre každý klinický prípad je ľahké vybrať si najvhodnejší 
fixačný cement. Každý výrobok RelyX spĺňa nasledovné požiadavky:

• Presný a flexibilný dávkovací systém 

• Konštantné pracovné časy a časy tuhnutia

• Ľahké odstránenie prebytkov



l   Odporúčaná indikácia. Cement bol špeciálne navrhnutý pre túto indikáciu, je pre lekára  optimálnym výberom. 
n  Sekundárna indikácia. Cement je možné bezpečne použiť pre túto indikáciu.
 –    Neodporúčaná indikácia - uvedený cement sa pre túto indikáciu nehodí.
 *    Odporúčame čapy RelyX™ Fiber Post, kvalitné  
       a odolné sklenovláknové čapy, optimálne  
       fixované cementmi RelyX Unicem / U200.

Skloionomérne  
a dočasné cementy  

Ketac™ Cem 
Radiopaque / Easymix

Ketac™ Cem Plus RelyXTM Luting RelyX™ Temp E RelyX™ Temp NE

Skloionomérny cement 
živicový cement

Živicou modifikovaný
tmeliaci cement

Tmeliaci cement Dočasný cement  
s eugenolom

Dočasný cement  
bez eugenolu

 
Klasifikácia Trvalý cement Trvalý cement Trvalý cement Dočasný cement Dočasný cement

KOVOKERAMIKA 

Inlaye / Onlaye n n l — —

Korunky l l l — —

Mostíky l l l — —

Koreňové čapy l l l — —

Marylandské mostíky — — — — —

CELOKERAMIKA

Korunky — — — n n

Mostíky — — — n n

Inlaye / Onlaye — — — n n

Fazety — — — — —

ZIRKÓN / ALUMINA

Korunky n n l n n

Mostíky n n l n n

Inlaye / Onlaye — — — n n

KOMPOZIT / ŽIVICA

Korunky — — — n n

Inlaye / Onlaye — n — n n

ENDODONCIA

Sklenovláknové čapy* — — — — —

DOČASNÁ FIXÁCIA

Korunky — — — l l

Mostíky — — — l l
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Cement RelyX™ Ultimate je ideálny materiál na fixáciu vysoko 
estetických rekonštrukcií na báze sklokeramiky. Dosahuje maximálnu 
silu väzby v adhézii, pri zjednodušenom spracovaní. Používa sa 
v kombinácii s inovatívnym univerzálnym adhezívom Single Bond 
Universal (3M™ ESPE™) a zubným lekárom ponúka výnimočnú 
estetiku: prirodzenú florescenciu, farebnú stabilitu, vysokú integritu 
okrajov a odolnosť voči opotrebeniu.

Indikácie
RelyX™ Ultimate ako cement pre trvalú fixáciu pokrýva celé spektrum 
nepriamych náhrad:

• Celokeramické, kompozitné alebo kovové inlaye/onlaye, korunky      
a mostíky; 2 – 3-členné marylandské mostíky a 3-členné mostíky

• Celokeramické a kompozitné fazety

• Celokeramické, kompozitné a kovové náhrady kotvené  
na abutmenty pri implantátoch

• Koreňové čapy a nadstavby

Vlastnosti a výhody
• Maximálnu silu väzby na povrchy zubov aj dentálnych náhrad

• Výnimočnú estetiku: prirodzenú fluorescenciu, farebnú stabilitu, 
vysokú integritu okrajov a odolnosť voči opotrebovaniu

• Jednoduché použitie: iba dva komponenty, menej úkonov  
pri aplikácií a nižšie riziko nežiadúcich chýb

• Malý odpad a kontrolované dávkovanie systémom Clicker™

RelyX™ Ultimate Clicker a Single Bond Universal 

Obj. č. Obsah balenia

Testovacie balenie

56924 Testovacie balenie RelyX™ Ultimate Clicker™ odtieň A1
1 fľašička adhezíva Single Bond Universal po 1,5 ml, 1 striekačka 
leptací gél po 3 ml, 25 dávkovacie kanyly pre leptací gél, 
50 mikroštetčekov,1 RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) po 4,5 g, 
1 miešacia podložka

Doplňujúce balenia

56920 Odtieň Translucent (priesvitný)
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ po 4,5 g

56923 Odtieň B0.5 Bleach (bielený)
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ po 4,5 g

56921 Odtieň A1
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ po 4,5 g

56922 Odtieň A3 Opaque (opákny)
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ po 4,5 g

 RelyX™ Ultimate Clicker™

Adhezívny kompozitný cement 

Nový!
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RelyX™ U200 je samoleptací samoadhezívny živicový cement, 
ktorý je dostupný v samozmiešavacej striekačke automix  
alebo osvedčenom dávkovači Clicker™. 

Indikácie 
Cement RelyX™ U200 je indikovaný na trvalú fixáciu: 

• Celokeramických, kompozitných alebo kovových inlayí, onlayí, 
koruniek a mostíkov 

• Čapov a skrutiek 

• 2-členných alebo 3-členných marylandských mostíkov

• 3-členných inlayových/onlayových mostíkov

• Celokeramických, kompozitných alebo kovových náhrad fixovaných 
na abutmenty implantátov

Vlastnosti a výhody 
Výnimočné výsledky a kvalita renomovaného cementu RelyX™ U200 
je dostupná v dvoch verziách: ergonomickej samozmiešavacej 
striekačke automix alebo osvedčenom dávkovači Clicker™. 

• Pohodlná a jednoduchá aplikácia 

• Jednoduché a časovo úsporné jednokrokové riešenie cementácie

• Vynikajúca pevnosť väzby k rôznym substrátom

• Pracovný čas (vrátane miešania):  
RelyX U200 Automix 2:00 min. 
RelyX U200 Clicker 2:00 min.

• Svetelná polymerizácia:  
Jeden povrch, z okluzálnej strany 0:20 min. 
Každý dodatočný povrch 0:20 min. 
Fixácia čapov RelyX™ Fiber Post, 
z okluzálnej strany  0:40 min.

• Chemické tuhnutie:  
Začiatok polymerizácie:  
RelyX U200 Automix 2:30 min. 
RelyX U200 Clicker 2:30 min.

 Koniec polymerizácie:  
 RelyX U200 Automix 6:00 min. 
 RelyX U200 Clicker 6:00 min.

Doplňujúce balenie RelyX™ U200 Clicker™ 

Obj.č.   Obsah balenia 

56911 Štartovacia sada RelyX U200 Automix / RelyX Fiber Post,  
odtieň A2 univerzálny 
1 striekačka Automix po 8,5 g, 5 miešacích kanýl štandard, 10 kanýl 
širokých / endo, 5 kanýl širokých / intraorálnych, 20 ks sklených 
čapov  RelyX Fiber Post vo veľkostiach (5 ks z každej): č.0 (priemer 
1,1 mm ), č.1 (priemer 1,3 mm ), č.2 (priemer 1,6 mm ), č.3 (priemer 
1,9 mm), 5 predvrtákov veľkosti 0, 1, 2, 3, univerzálny 

Doplňujúce balenia RelyX U200 Automix 

56897 Odtieň priesvitný / tranluscent
striekačka 8,5 g, 15 kanýl štandard, 5 širokých kanýl, 
5 endo koncoviek  

56895 Odtieň A2 univerzálny, 
striekačka 8,5 g, 15 kanýl štandard, 5 širokých kanýl, 
5 endo koncoviek  

56896 Odtieň A3 opákna
striekačka 8,5 g, 15 kanýl štandard, 5 širokých kanýl, 
5 endo koncoviek  

56913 30 zmiešavacích kanýl štandard

56914 15 zmiešavacích kanýl širokých a 15 endo koncoviek 

56917 15 zmiešavacích kanýl širokých a 15 intraorálnych koncoviek 

Doplňujúce balenia RelyX U200 Clicker* 

56877 Odtieň Transluscent
dávkovač Clicker po 11 g, miešacia podložka 

56878 Odtieň A2 univerzálny
dávkovač Clicker po 11 g, miešacia podložka  

56879 Odtieň A3 opákna
dávkovač Clicker po 11 g, miešacia podložka  

* postačuje na 80 kliknutí (cca. 40 aplikácií) 

 RelyX™ U200 Automix
 RelyX™ U200 Clicker™

Samoadhezívne fixačné cementy 

Nový!



62  RelyX™ Unicem Aplicap™ / Maxicap™

Samoadhezívny fixačný cement

Samoleptací samoadhezívny cement RelyX™ Unicem sa dodáva 
v pohodlnej kapsľovej aplikačnej forme Aplicap™ / Maxicap™  
od 3M ESPE. 

Indikácie
RelyX™ Unicem je indikovaný na trvalú fixáciu: 

• Celokeramických, kompozitných alebo kovových inlayí, onlayí, 
koruniek a mostíkov 

• Čapov a skrutiek 

• 2-členných alebo 3-členných marylandských mostíkov

• 3-členných inlayových/onlayových mostíkov

• Celokeramických, kompozitných alebo kovových náhrad fixovaných 
na abutmenty implantátov

Vlastnosti a výhody
• Klinicky najlepšie odskúšaný samoleptací cement na svete 

• Jednoduché a časovo úsporné jednokrokové riešenie  

• Vynikajúca pevnosť väzby na rôzne materiály 

• Pracovný čas (vrátane miešania):  
RelyX Unicem Maxicap  2:30 min. 
RelyX Unicem Aplicap 2:00 min.

• Svetelná polymerizácia:  
Jednotlivé povrchy  0:20 min. 
Každý ďalší povrch  0:20 min.

• Chemické tuhnutie (od začiatku miešania):  
Začiatok polymerizácie: 
RelyX Unicem Maxicap 2:30 min. 
RelyX Unicem Aplicap 2:00 min.

 Koniec polymerizácie: 
 RelyX Unicem Maxicap 6:00 min. 
 RelyX Unicem Aplicap 5:00 min.

Obj. č. Obsah balenia

56828 Testovacie balenie RelyX Unicem Aplicap
20 kapslí v sortimente farieb: odtiene A2 univerzálna (10), 
transparentná (6), A3 opákna (4)

56814 Úvodné balenie RelyX Unicem Aplicap
50 kapslí v sortimente farieb: odtiene A2 univerzálna (24) 
transparentná (16), A3 opákna (10), aktivačné kliešte Aplicap, 
aplikačné kliešte Aplicap

56830 Úvodné balenie RelyX Unicem Maxicap
20 kapslí sortiment farieb, odtiene A2 univerzálna (10), 
transparentná (6), A3 opákna (4), aktivačné kliešte Maxicap, 
aplikačné kliešte Maxicap  

Doplňujúce balenia RelyX Unicem Aplicap / Maxicap 

56815 50 kapslí Aplicap v sortimente farieb, odtiene A2 univerzálna (24),  
transparentná (16),  A3 opákna (10), 10 predlžovacích špičiek

56816 50 kapslí Aplicap, odtieň transparentná, 10 predlžovacích špičiek

56817 50 kapslí Aplicap, odtieň A3 opákna, 10 predlžovacích špičiek

56818 50 kapslí Aplicap, odtieň A2 univerzálny, 10 predlžovacích špičiek

56819 20 kapslí Aplicap, odtieň A1 

56820 20 kapslí Aplicap, odtieň biela opákna

56831 20 kapslí  Maxicap v sortimente farieb: odtiene A2 univerzálna (10), 
transparentná (6), A3 opákna (4) 

56832 20 kapslí  Maxicap, odtieň transparentná 

56833 20 kapslí  Maxicap, odtieň A3 opákna 

56834 20 kapslí  Maxicap, odtieň A2 univerzálna

Príslušenstvo 

73040 aktivačné kliešte Aplicap 

73050 aplikačné kliešte Aplicap 

73060 aplikačné kliešte Maxicap 

73070 aplikačné kliešte Maxicap 

77550 10 predlžovacích špičiek RelyX Unicem Aplicap / RelyX Fiber Post

Úvodné balenie RelyX™ Unicem Maxicap™

2011

Top Self-adhesive
Resin Cement

2011

Top Long-term
Performer



63 RelyX™ Fiber Post 
Svetlovodivé koreňové čapy zo sklených vlákien

Čapy zo sklených vlákien RelyX™ Fiber Post sú vyrobené z materiálu, 
ktorý vykazuje elasticitu podobnú prirodzenému ľudskému dentínu, 
čím sa pri rekonštrukcii minimalizuje riziko fraktúry koreňa. 

Indikácie
• V prípade nedostatočných zvyškových zubných tkanív (< 4 mm) 

• Čap sa používa na vystuženie koronálnej rekonštrukcie 

Vlastnosti a výhody
• Vyššia odolnosť voči kolapsu než u iných výrobkov rovnakého druhu

• Výborná estetika vďaka vysokej translucencii a žiadne riziko 
korózie, ktoré hrozí u kovových čapov  

• V spojení s cementom RelyX™ Unicem rýchla, jednoduchá 
a spoľahlivá rekonštrukcia – navrhnutá na dosiahnutie  
excelentných výsledkov

Štartovacia sada RelyX™ Fiber Post / RelyX™ Unicem

Obj. č. Obsah balenia

56860 Úvodná sada RelyX Fiber Post
balenie 15 čapov (po 5 ks z každej veľkosti ) veľkostí č.1 (priemer 
1.3 mm), č.2 (priemer 1,6 mm) a č.3 (priemer 1,9 mm), 4 predvrtáky 
č.1, č.2, č.3 a univerzálny, 20 predlžovacích špičiek 

56868 Štartovacia sada RelyX Fiber Post / RelyX Unicem
balenie 15 čapov (po 5 ks z každej veľkosti) veľkosť č.1 (priemer
1.3 mm), č.2 (priemer 1,6 mm) a č.3 (priemer 1,9 mm), 4 predvrtáky 
č.1, č.2, č.3 a univerzálny, 20 predlžovacích špičiek, 20 kapslí 
RelyX Unicem Aplicap v sortimente farieb: odtiene A2 univerzálna 
(10), transparentná (6), A3 opákna (4), aktivačné kliešte Aplicap, 
aplikačné kliešte Aplicap  

Doplňujúce balenia 

56872 10 čapov veľkosť č.0 (priemer 1,1 mm) 

56861 10 čapov veľkosť č.1 (priemer 1,3 mm) 

56862 10 čapov veľkosť č.2 (priemer 1,6 mm) 

56863 10 čapov veľkosť č.3 (priemer 1,9 mm) 

56873 predvrták veľkosť č.0 (priemer 1,1 mm), biely 

56864 predvrták veľkosť č.1 (priemer 1,3 mm), žltý 

56865 predvrták veľkosť č.2 (priemer 1,6 mm), červený 

56866 predvrták veľkosť č.3 (priemer 1,9 mm), modrý 

56867 1 univerzálny predvrták

77550 10 predlžovacích špičiek RelyX Unicem Aplicap / RelyX Fiber Post



64  RelyX™ Veneer 
Cement na fixáciu faziet

Cement RelyX™ Veneer je svetlom tuhnúci živicový cement na fixáciu 
faziet. Dodáva sa v najpoužívanejšej forme – v striekačke 
a reprodukovateľnom odtieňovom systéme. Po aplikácii umožňuje 
ľahké odstránenie prebytkov.

Indikácie 
Trvalá fixácia: 

• Keramických faziet

• Kompozitných faziet 

Vlastnosti a výhody 
• Zaručuje najlepšie estetické výsledky, vďaka dlhodobej farebnej 

stabilite

• Skúšobné pasty sú vodou riediteľné, nenechávajú zvyšky  
a poskytujú autentickú reprodukciu finálneho odtieňa stuhnutého 
cementu pre úplnú spokojnosť pacienta 

• Výborná adhézia k dentínu aj sklovine redukuje potenciálne riziko 
vzniku mikro netesností a marginálnej diskolorácie

• Ideálna viskozita cementu zabraňuje nežiadanému posunu 
umiestnenej fazety a napomáha jej definitívnemu napolohovaniu

Obj.č.   Obsah balenia 

Doplňujúce balenia 

8714TR 3 g striekačka cementu, odtieň transparentná 

8714WO 3 g striekačka cementu, odtieň biela opákna 

8714A1 3 g striekačka cementu, odtieň A1/svetlo žltá 

8714A3 3 g striekačka cementu, odtieň A3 opákna/žltá opákna 

8714B0.5 3 g striekačka cementu, odtieň B0.5/biela 

7614TRT 2 g skúšobná pasta, odtieň transparentná 

7614WOT 2 g skúšobná pasta, odtieň biela opákna 

7614A1T 2 g skúšobná pasta, odtieň A1/svetlo žltá 

7614A3T 2 g skúšobná pasta, odtieň A3 opákna/žltá opákna 

7614B0.5T 2 g skúšobná pasta, odtieň B0.5/biela 

Striekačky RelyX™ Veneer a skúšobnej pasty

RelyX™ Luting je živicou modifikovaný tmeliaci skloionomérny cement 
na bežnú cementáciu kovových a kovokeramických koruniek, 
mostíkov, inlayí/onlayí, a náhrad s konštrukciami vyrobených 
z infiltračnej celokeramiky (obsahujúcich zirkónovú alebo alumíniovú 
zložku) - napr. Lava™. 

Indikácie
Cement RelyX™ Luting je indikovaný na fixáciu nasledovných typov 
náhrad: 

• Kovokeramických (PFM) koruniek a mostíkov 

• Kovových koruniek, inlayí a onlayí

• Prefabrikovaných kovových provizórnych koruniek

• Náhrad s konštrukciami vyrobených z infiltračnej celokeramiky  
(obsahujúcich zirkónovú alebo alumíniovú zložku - napr. Lava™ 
Zirconia od 3M™ ESPE™ alebo Procera® AllCeram) 

• Prefabrikovaných alebo liatych čapov 

• Ortodontických zámkov a iných aplikácií

Vlastnosti a výhody
• Rádioopacita

• Dlhodobé uvoľňovanie fluoridov

• Takmer žiadna postoperatívna citlivosť

• Pracovný čas (vrátane miešania):  2:30 min.

 RelyX™ Luting 
Tmeliaci cement

Úvodné balenie RelyX™ Luting

Obj. č. Obsah balenia

3505 Úvodné balenie
16 g prášok, 9 ml tekutina, 1 dávkovacia lyžička, 
2 miešacie podložky

Doplňujúce balenia 

3505 P 16 g prášok 

3505 L 9 ml tekutina 



65 Ketac™ Cem Plus 
Tmeliaci cement 

Ketac™ Cem Plus je pokročilý, živicou modifikovaný cement vo forme 
pasta-pasta. Dodáva sa  v osvedčenom a pohodlnom dávkovači 
Clicker™. 

Indikácie
Cementácia: 

• Koruniek 

• Mostíkov 

• Inlayí a onlayí z kovu alebo kovokeramiky, ako aj náhrad  
s konštrukciami vyrobených z infiltračnej celokeramiky 

• Kovových koreňových čapov a ortodontických aplikácií

Vlastnosti a výhody
• Ľahké čistenie zvyškov cementu po 5 sekundách osvetlenia

• Jednoduché a hygienické spracovanie oceneným dávkovacím 
systémom Clicker™, zabezpečujúcim vždy konzistentný pomer 

• Röntgenkontrastný

• Zvýšená marginálna integrita, nízka rozpustnosť 

• Dlhodobé uvoľňovanie fluoridov

• Pracovný čas (vrátane miešania):   2:50 min.

• Čas tuhnutia (od začiatku miešania):   5:00 min.

Obj. č. Obsah balenia

56930 Doplňujúce balenie
2 dávkovače Clicker po 11 g, miešacia podložka 

Doplňujúce balenie Ketac™ Cem Plus
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Ketac™ Cem je tradičným skloionomérnym cementom od 3M ESPE.  
Jeho účinky boli skúmané veľkým počtom vedeckých štúdií a je 
považovaný za “zlatý štandard” konvenčnej cementácie. Dodáva sa 
v pohodlnom kapsľovom systéme Aplicap™/Maxicap™ od 3M ESPE 
a takisto v ručne miešaných verziách. 

Indikácie
• Trvalá fixácia inlayí, onlayí, koruniek a mostíkov: 

• – z kovu alebo kovokeramiky

• –  s konštrukciami vyrobených z infiltračnej celokeramiky 
(obsahujúcich zirkónovú alebo alumíniovú zložku) – napr. korunky 
a mostíky Lava™ 

• Trvalá fixácia kovových koreňových čapov a ortodontických aplikácií 

•  Podkladanie kavít 

Vlastnosti a výhody
• Spoľahlivosť podložená dlhodobými klinickými výsledkami 

• Vysoký stupeň biokompatibility 

• Jednoduchý a veľmi dobre osvojiteľný výrobok

• Pracovný čas (vrátane miešania):  
Ketac Cem Aplicap / Maxicap 3:00 min.

• Čas tuhnutia (od začiatku miešania):  
Ketac Cem Aplicap / Maxicap 7:00 min.

 Ketac™ Cem Aplicap™ / Maxicap™

Skloionomérny fixačný cement

Úvodné balenie Ketac™ Cem Aplicap™

Obj. č. Obsah balenia

56053 Úvodné balenie Ketac Cem Aplicap
50 kapslí, aktivačné kliešte Aplicap, aplikačné kliešte Aplicap 

56015 Úvodné balenie Ketac Cem Maxicap 
50 kapslí, aktivačné kliešte Maxicap, aplikačné kliešte Maxicap 

Doplňujúce balenia Ketac Cem Aplicap / Maxicap 

56060 50 Aplicap kapslí 

56020 50 Maxicap kapslí 

73040 aktivačné kliešte Aplicap 

73050 aplikačné kliešte Aplicap 

73060 aktivačné kliešte Maxicap 

73070 aplikačné kliešte Maxicap 



67 Ketac™ Cem Easymix 
Skloionomérny fixačný cement 

Indikácie
• Trvalá fixácia inlayí, onlayí, koruniek a mostíkov: 

• – z kovu alebo kovokeramiky

• –  s konštrukciami vyrobených z infiltračnej celokeramiky 
(obsahujúcich zirkónovú alebo alumíniovú zložku) – napr. korunky 
a mostíky Lava™ 

• Trvalá fixácia kovových koreňových čapov a ortodontických aplikácií 

• Podkladanie kavít 

Vlastnosti a výhody
• Granulovaná verzia prášku pre ľahšie namiešanie 

• Presné dávkovanie bez zvyškového prachu 

• Nízka hrúbka filmu

• Rádiopacita

• Uvoľňovanie fluoridov 

• Pracovný čas (vrátane miešania):    3:10 min.

• Čas tuhnutia (od začiatku miešania):   7:00 min.

Úvodné balenie Ketac™ Cem Easymix

Obj. č. Obsah balenia

56900 Úvodné balenie
30 g prášok, 12 ml tekutina, miešacia podložka

Doplňujúce balenia 

56902 30 g prášok, 1 lyžička

56904 12 ml tekutina, 1 kvapátko 

56906 Klinické balenie   
3 prášky po 30 g, 3 tekutiny po 12 ml, 3 kvapátka, 1 lyžica, 
1 miešacia podložka 

56908 Testovacie balenie   
15 g prášok, 12 ml tekutina, 1 kvapátko, 1 lyžička 

Indikácie
• Trvalá fixácia inlayí, onlayí, koruniek a mostíkov: 

• – z kovu alebo kovokeramiky

• –  s konštrukciami vyrobených z infiltračnej celokeramiky 
(obsahujúcich zirkónovú alebo alumíniovú zložku) – napr. korunky 
a mostíky Lava™ 

• Trvalá fixácia kovových koreňových čapov a ortodontických aplikácií 

• Podkladanie kavít 

Vlastnosti a výhody
• Nízka hrúbka filmu

• Rádioopacita

• Uvoľňovanie fluoridov 

• Pracovný čas (vrátane miešania):   3:30 min.

• Čas tuhnutia (od začiatku miešania):   7:00 min.

 Ketac™ Cem radiopaque 
Skloionomérny fixačný cement

Úvodné balenie Ketac™ Cem radiopaque

Obj. č. Obsah balenia

37200 Úvodné balenie
33 g prášok, 12 ml tekutina, miešacia podložka 

37230 Klinické balenie
3 prášky po 33 g, 3 tekutiny po 12 ml, miešacia podložka

Doplňujúce balenia 

37210 33 g prášok 

37220 12 ml tekutina 



68  Durelon™  
Karboxylátový fixačný cement

Durelon™ je karboxylátový fixačný cement v ručne miešanej verzii.  
Dodáva sa v štandardne tuhnúcej verzii. 

Indikácie
• Trvalá fixácia inlayí, onlayí, koruniek a mostíkov z:

• – kovu okrem titánu (titánových konštrukcií)

• – kovokeramiky 

• Podkladanie kavít 

Vlastnosti a výhody
• Jednoduché spracovanie, bez úpravy povrchov kondicionovaním 

alebo bondingom 

• Nízka hrúbka filmu 

• Uvoľňovanie fluoridov 

Ručne miešaná verzia – cementácia (1:2): 

• prášok normálne tuhnúci, univerzálna tekutina:  
2:30*/10:00** min.

Ručne miešaná verzia – podkladanie kavít (1:1): 

• prášok normálne tuhnúci, univerzálna tekutina:  
1:30*/6:00** min.

*) Pracovný čas (od začiatku miešania) 

**) Čas tuhnutia (od začiatku miešania) 

Obj. č. Obsah balenia

Klinické balenie prášok - normálne tuhnúca verzia

38236 3 prášky po 20 g  

Klinické balenie tekutina 

38216 40 ml univerzálna tekutina, kvapátko  

38265 12 dávkovacích striekačiek univerzálnej tekutiny, po 40 ml 

Klinické balenie Durelon™ prášok

2010 Preferred Products



69 RelyX™ Temp NE 
Dočasný zinkoxidový cement bez eugenolu 

RelyX™ Temp NE je ideálnym partnerom pre dočasnú fixáciu náhrad 
vyrobených z provizórnych materiálov, napr. Protemp™ 4.   

Indikácie
• Dočasná cementácia provizórnych aj trvalých koruniek a mostíkov 

Vlastnosti a výhody
• Bez obsahu eugenolu – ideálny pre univerzálne použitie, pretože 

nenarušuje polymerizáciu kompozitných povrchov dočasnej náhrady

• Veľmi nízka hrúbka filmu napomáha optimálnemu dosadnutiu 
náhrady

• Vysoká adhézia ponúka veľmi dobrú retenciu k zubom,  
ale umožňuje aj ľahké sňatie pred cementáciou definitívnej náhrady

• Šetrí čas - väčšina cementu pri sňatí zostáva na dočasnej náhrade, 
nie na zuboch

Indikácie
• Dočasná fixácia provizórnych a trvalých koruniek a mostíkov

Vlastnosti a výhody
• Ľahké odstránenie prebytkov cementu od zubov aj náhrady

• Možná redukcia finálnej tvrdosti pridaním extra vazelíny z balenia 
RelyX™ Temp E 

• Veľmi nízka hrúbka filmu napomáha optimálnemu dosadnutiu

• Vysoká adhézia ponúka veľmi dobrú retenciu k zubom,  
ale umožňuje aj ľahké sňatie pred cementáciou definitívnej náhrady

• Šetrí čas - väčšina cementu pri sňatí zostáva na dočasnej náhrade, 
nie na zuboch

 RelyX™ Temp E 
Dočasný zinkoxidový cement s obsahom eugenolu 

Doplňujúce balenie RelyX™ Temp NE

Doplňujúce balenie RelyX™ Temp E

Obj. č. Obsah balenia

35014 Doplňujúce balenie
25 g pastovej bázy, 18 g aktivátor, miešacia podložka 

Obj. č. Obsah balenia

56660 Doplňujúce balenie
30 g pastová báza, 13 g aktivátor, miešacia podložka

2010

Top Temporary 
Cement
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72  3M™ ESPE™ MDI™

Mini dentálne implantáty

Popredný minimálne invazívny implantačný systém na stabilizáciu 
parciálnych a totálnych náhrad a iné indikácie.

Indikácie 
Pre všetky MDI implantáty: 

•	Dlhodobá stabilizácia totálnych náhrad

•	Dlhodobá stabilizácia parciálnych náhrad 

•	Dlhodobá fixácia dlahových mostíkov

Špeciálna indikácia pre implantát MDI 2,9 mm: 

•	Dlhodobá fixácia jednotlivých koruniek

Vlastnosti a výhody 
•	Minimálne invazívny postup liečby

•	V mnohých prípadoch nie je nutná augmentácia kostného tkaniva

•	V mnohých prípadoch je možné okamžité zaťaženie 

•	Cenovo výhodné riešenie pre lekára

•	Cenovo dostupné riešenie pre pacientov indikovaných na protézy

Systém MDI (mini dentálnych implantátov) bol vyvinutý   
na zabezpečenie vyššej stability náhrad u pacientov, ktorí

•	nie sú schopní podrobiť sa konvenčnej implantačnej chirurgii

•	nemajú dostatok kosti na zavedenie implantátov štandardnej 
veľkosti, alebo 

•	požadujú lacnejšie ošetrenie než je tradičné implantologické 
ošetrenie

Charakteristika
•	Implantáty sa zavádzajú malým pilotným otvorom, nie do celkovej 

osteotómie

•	Dizajn implantátov je optimalizovaný pre stabilitu v mäkkom aj 
hustom kostnom tkanive (nevyhnutné pre okamžitú záťaž) 

•	Dizajn attachmentov je prispôsobený na individuálnu retenciu u 
jednotlivých prípadov

•	Dizajn attachmentov toleruje až do 30° rozbiehavosti medzi dvomi 
implantátmi

•	Originálnu retenciu je možné obnoviť výmenou tesniaceho krúžku 
(O-Ring)

•	Systém je podporovaný celosvetovým systematickým vzdelávacím 
programom 

© 3M™ ESPE™ MDI Mini dentálne implantáty. 2010 Všetky práva vahradené

© 3M™ ESPE™ MDI Mini dentálne implantáty. 2010 Všetky práva vahradené



73 3M™ ESPE™ MDI™

Prehľad systému mini dentálnych implantátov (Mini Dental Implants) 

Not all products of this catalogue 
are available in all countries.

1 3M™ ESPE™ MDI™

Mini Dentálne Implantáty

Tabuľka pre výber implantátov MDI

Typ implantátu D1 D2 D3 D4 < 2 mm > 2 mm 4 mm > 4 mm > 5.5 mm > 6 mm

Ø 1.8 mm s golierom 3 3 NR NR NR 3 3 3 3 3

Ø 1.8 mm bez golieru 3 3 NR NR 3 NR 3 3 3 3

Ø 2.1 mm s golierom 3 3 NR NR NR 3 NR 3 3 3

Ø 2.1 mm bez golieru 3 3 NR NR 3 NR NR 3 3 3

Ø 2.4 mm s golierom NR 3 3 NR NR 3 NR NR 3 3

Ø 2.4 mm bez golieru NR 3 3 NR 3 NR NR NR 3 3

Ø 2.9 mm s golierom NR 3 3 NR 3 3 NR NR NR 3

Hustota kosti* Výška gingivy Bukolingválna šírka

* D1 = Veľmi hustá kosť
* D4 = Veľmi mäkká kosť
  NR = Neodporúčané 

Plný rozsah výrobného programu, vrátane balení, príslušenstva a objednávacích čísel nájdete v prospekte MDI.
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76  Lava™ Ultimate 
CAD/CAM materiál pre CEREC®

Materiál 3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate CAD/CAM pre CEREC® patrí 
do novej skupiny materialov zo živice naplnenej keramickými 
nanočasticami (RNC). Využitím know-how spoločnosti 3M v oblasti 
nanotechnológií vznikol materiál, ktorý je zmesou kompozitu 
a keramiky. Ako kompozitný materiál nie je krehký a je odolný proti 
zlomeniu. Pôsobí esteticky ako sklokeramika vďaka vynikajúcej 
retencii lesku.

Indikácie
Materiál je indikovaný k výrobe celej škály definitívnych 
jednočlenných protetických náhrad:

•	Korunky, vrátane koruniek pre implantáty

•	Onlaye

•	Inlaye

•	Fazety

Vlastnosti a výhody 
•	Vysoká produktivita práce: 100% ordinačný postup bez potreby 

vypaľovania

•	Vysoká pevnosť a lomová odolnosť je zárukou dlhovekosti náhrady

•	Prirodzená estetika s vysokým leskom a veľkou rozmanitosťou 
odtieňov (dostupné v 12 rôznych farbách, 2 translucenciách  
a 2 veľkostiach)

•	Jednoduché a rýchle vyfrézovanie a naleštenie 

•	Inovatívne zloženie zo živice naplnenej nanokeramickými časticami

•	Menšie opotrebenie skloviny na antagonistických zuboch  
v porovnaní so sklokeramikou. Možno ľahko dostavovať  
a upravovať.

Obj. č. Obsah balenia

14L - Lava™ Ultimate CAD/CAM materiál pre CEREC®  
Doplnkové balenie

3314BL-LT Odtieň Bleach-LT
5 bločkov

3314A1-HT Odtieň A1-HT
5 bločkov

3314A1-LT Odtieň A1-HT
5 bločkov

3314A2-HT Odtieň A2-HT 
5 bločkov

3314A2-LT Odtieň A2-LT  
5 bločkov

3314A3-HT Odtieň A3-HT  
5 bločkov

3314A3-LT Odtieň A3-LT
5 bločkov

3314A3.5-LT Odtieň A3.5-LT
5 bločkov

3314B1-HT Odtieň B1-HT 
5 bločkov

3314B1-LT Odtieň B1-LT
5 bločkov

3314C2-LT Odtieň C2-LT 
5 bločkov

3314D2-LT Odtieň D2-LT
5 bločkov

12 - Lava™ Ultimate CAD/CAM materiál pre CEREC®  
Doplnkové balenie

3312BL-LT Odtieň Bleach
5 bločkov

3312A1-HT Odtieň A1-HT
5 bločkov

3312A1-LT Odtieň A1-LT
5 bločkov

3312A2-HT Odtieň A2-HT
5 bločkov

3312A2-LT Odtieň A2-LT
5 bločkov

3312A3-HT Odtieň A3-HT
5 bločkov

3312A3-LT Odtieň A3-LT
5 bločkov

3312A3.5-LT Odtieň A3.5-LT
5 bločkov

3312B1-HT Odtieň B1-HT
5 bločkov

3312B1-LT Odtieň B1-LT
5 bločkov

3312C2-LT Odtieň C2-LT
5 bločkov

3312D2-LT Odtieň D2-LT
5 bločkov

Lava™ Ultimate balenie pre CEREC®

Vysvetlivky:
HT: vysoká translucencia (high translucency)
LT: nízka translucencia (low translucency)
CEREC®je obchodná značka spoločnosti Sirona

Obj. č. Obsah balenia

3314-IK Úvodné balenie
10 bločkov: 2 x veľkosť 12, A2-LT; 2 x veľkosť 12, A3-HT;
2 x veľkosť 14L, A2-LT; 2 x veľkosť 14L, A3-LT; 2 x veľkosť 14L, 
A3,5-LT 

3314-TK Skušobné balenie 
5 bločkov: 1 x veľkosť 12, A2-LT; 1 x veľkosť 12, A3-HT;
1 x veľkosť 14L, A2-LT; 1 x veľkosť 14L, A3-LT; 1 x veľkosť 14L, 
A3,5-LT
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A1-LT

A1-HT

A2-LT

A2-HT

A3-LT

A3-HT

A3.5-LT B1-LT

B1-HT

C2-LT D2-LT Bleach

Lava™ Ultimate CAD /CAM je dostupná vo 8 odtieňoch a 2 translucenciách

Nízka translucencia (LT)
A1-LT A2-LT A3-LT A3.5-LT B1-LT C2-LT D2-LT Bleach

Vysoká translucencia (HT)
A1-HT A2-HT A3-HT B1-HT

Výber odtieňov



Systémy 
   pre laboratória



Kompozitné fazetovanie

Sinfony™

Sinfony™ Magic ----intenzívne odtiene

Sinfony™ Opaque dentíny

Sinfony™ Intenzívne opakery

Sinfony™ Sklovinové efekty a hmoty 
Transpa Opal

Produkty pre laboratória

Rocatec™ System
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80  Sinfony™ 
Svetlom tuhnúci kompozit na fazetovanie

Laboratórny kompozit Sinfony™ je mikrohybridný pre použitie 
v zubnej technike a vytvorený na modeláciu a vrstvenie podobné 
ako pri keramike. 

Indikácie
Parciálne alebo kompletné fazetovanie:

•	Koruniek a mostíkov, vrátane opravných aplikácií

•	Teleskopické a kónické korunky

•	Galvanické dvojité korunky 

•	Attachmenty

•	Supra-konštrukcie na implantáty

•	Adhezívne mostíky

•	Korunky a mostíky vystužené skleneno-vláknovými konštrukciami 

Výroba nepriamych náhrad bez konštrukcií:

•	Faziet 

•	Inlayí a onlayí

•	Jednotlivých koruniek celých z kompozitu

Individualizácia:

•	Protéz 

•	Zubov v protézach

•	Provizórnych náhrad z materiálu Protemp™ 

Vlastnosti a výhody 
•	Vynikajúca estetika/translucencia

•	Výborná odolnosť voči abrázii, odolnosť voči plaku  
a diskoloráciam

•	Jednoduché dokončenie a vyleštenie

Master sada Sinfony™

Obj. č. Obsah balenia

49000 Sinfony sada Master
16 dávkovačov hmoty Dentin po 5 g, 4 dávkovače hmoty Incisal 
po 5 g, 2 dávkovače hmoty Enamel Effect po 5 g, 4 dávkovače 
hmoty Transpa Opal po 5 g, 5 dávkovačov hmoty Opaque Dentin 
po 5 g, 9 dávkovačov Magic Intensive po 5 g, 16 práškov Opaquer 
po 5 g, 5 práškov Intensive-Opaquer po 5 g, 2 tekutiny Opaquer po 
8 ml, 10 ml modelovej izolačnej tekutiny, 5 ml aktivačná tekutina, 
dokončovacia sada,  príslušenstvo na spracovanie

Obj. č. Obsah balenia

Doplňujúce balenia 

Dávkovač hmoty Dentin po 5 g, v odtieňoch:

49100 D A1 49190 D B4

49110 D A2 49210 D C1

49120 D A3 49220 D C2

49130 D A3.5 49230 D C3

49140 D A4 49240 D C4

49160 D B1 49260 D D2

49170 D B2 49270 D D3

49180 D B3 49280 D D4

Dávkovač hmoty Incisal po 5 g, v odtieňoch

49300 E1

49310 E2

49320 E3

49330 E4

Dávkovač hmoty Enamel Effect po 5 g, v odtieňoch

49340 E5 polárna

49350 E6 slnečná

Dávkovač hmoty Transpa Opal po 5 g, v odtieňoch

49360 T1 neutrálna

49370 T2 žltá

49380 T3 modrá

49390 T4 sivá

Prášok Opaquer po 5 g, v odtieňoch

49600 A1 49690 B4

49610 A2 49710 C1

49620 A3 49720 C2

49630 A3.5 49730 C3

49640 A4 49740 C4

49660 B1 49760 D2

49670 B2 49770 D3

49680 B3 49780 D4

49860 Tekutina opaquer po 8 ml vo flaštičke

49870 Aktivačná tekutina 5 ml vo flaštičke

47180 Modelová izolačná tekutina 10 ml vo flaštičke



81 Sinfony™ dodatočné príslušenstvo

Sinfony™ Magic intenzívne odtiene (Magic Intensive)
Umožňujú zubnému technikovi napodobniť praskliny a štrbiny 
v sklovine, dekalcifikačné škvrny, opotrebované povrchy a iné 
individualizačné efekty v cervikálnej, fisúrovej alebo incizálnej oblasti. 
Odtiene Magic Intensive otvárajú nové možnosti individualizácie, 
ktoré boli doteraz dostupné iba pre fazetovacie keramiky. 

Sinfony™ Opákne dentíny (Opaque Dentin)
Imitujú prirodzený vzhľad zubov vytvorením tmavších a tieňovaných 
oblastí, efektom svetla a tieňa. Aj pri extrémne tenkej vrstve 
umožňujú opákne dentíny vytvoriť na náhrade vysoko estetický, 
plastický efekt. Pôsobivé krycie schopnosti opáknych dentínov 
napomáhajú estetickému vzhľadu predovšetkým v medzizubných 
priestoroch a cervikálnych oblastiach. 

Špeciálne pre techniku dvojitej korunky, kde priestorové obmedzenia 
umožňujú iba minimálnu hrúbku vrstvy, zastavuje opákny dentín 
transparenciu opakeru a s ňou spojenú zmenu celkového vzhľadu 
práce. Napriek zvýšenej opacite sa použitím týchto hmôt dosiahne 
teplý, vitálny farebný tón. Kvalita výsledného farebného odtieňa 
zodpovedá keramickým fazetám. 

Sinfony™ Intenzívne opakery (Intensive Opaque)
Pomocou 5 intenzívnych opakerov je možné individuálne 
charakterizovať fazety: vo všetkých odtieňoch a do ľubovoľnej 
požadovanej intenzity. 

Sinfony™ sklovinové efekty (Enamel Effect)  
a hmoty Transpa Opal 
Pri modelácii náhrady sa autor vždy snaží dosiahnuť mieru estetiky, 
ktorá umožní posudzovať prácu v neúprosnej realite prirodzeného 
svetla. Výskum firmy 3M ESPE uspel v náročnej úlohe integrovať  
“hru svetla v zuboch” do kompozitného fazetovacieho materiálu  
– boli vyvinuté sklovinové efektné hmoty (Enamel Effect) “polárna”  
a “slnečná”, ako aj 4 hmoty Transpa-Opal: neutrálna, žltá, modrá  
a sivá. 

Pomocou týchto materiálov je možné vytvoriť svetelno-optické 
vlastnosti estetickej rekonštrukcie, ktoré zodpovedajú originálnemu 
prirodzenému tkanivu, využitím fascinujúcej, no pritom jednoduchej 
techniky.

Obj. č. Obsah balenia

Jednotlivé balenia

5 g dávkovač Magic Intensive v odtieňoch

49410 I1 Ocean blue – modrý oceán

49420 I2 Atlantis

49430 I3 Chestnut - gaštan

49440 I4 Havanna

49450 I5 Orange - oranžová

49460 I6 Khaki - kaki

49470 I7 Vanilla - vanilková

49480 I8 Honey Yellow – medovo žltá

49490 I9 Gingiva - gingiválny

49491 I10 Red - červená

49492 I11 Terracotta - tehlovočervená

5 g dávkovač hmoty Opaque Dentin v odtieňoch

49500 DO1 Yellow brown - žltohnedá

49520 DO2 Brown - hnedá

49530 DO3 Red brown - svetlohnedá

49540 DO4 Light green - slabozelená

49550 DO5 Green grey – zeleno-sivá

5 g prášok Intensive Opaquer v odtieňoch

49810 IO1 Pink - ružová

49830 IO3 Brown - hnedá

5 g dávkovač hmoty Enamel Effect v odtieňoch

49340 E5 Polar - polárna

49350 E6 Sun - slnečná

5 g dávkovač hmoty Transpa Opal v odtieňoch

49360 T1 Neutral - neutrálna

49370 T2 Yellow - žltá

49380 T3 Blue - modrá

49390 T4 Grey - sivá

Balenie Sinfony™ Magic
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Rocatec™-Pre, -Plus, - Soft

 Rocatec™

Mikro-abrazívny bonding pre kovové, keramické a živicové materiály

Univerzálny bondingový systém Rocatec™, od 3M™ ESPE™, 
poskytuje komplexné riešenie na dosiahnutie zmeny dentálneho 
povrchu na väzobne spôsobilý. 

Indikácie
•	Korunky vo frontálnej oblasti 

•	Korunky v distálnej oblasti 

•	Mostíky vo frontálnej oblasti 

•	Mostíky v distálnej oblasti 

Vlastnosti a výhody  
•	Patentované chemické zloženie vytvára ideálnu povrchovú úpravu 

pre optimálny bonding 

•	Ideálne pre keramiku, kompozity, kovy, infiltračnú celokeramiku 

•	Poskytuje vynikajúcu silu väzby bez marginálnych netesností 

•	Umožňuje bonding k povrchom, ktoré inak nie sú spôsobilé  
k retencii

3M ESPE Sil
Prípravok ESPE Sil vytvára na povrchu, pokrytom silikátmi, 
silanizačnú vrstvu a tvorí chemickú väzbu na opakery a fazetovacie 
materiály Sinfony™ od 3M ESPE. 

Obj. č. Obsah balenia

68370 Balík príslušenstva
piesok Rocatec-Pre 3 000 g (110 µm), piesok Rocatec-Plus 3 000 g 
(110 µm), 2 fľaštičky ESPE Sil po 8 ml, 3 kefky Rocatec, dávkovacie 
príslušenstvo 

68360 3 vrecká piesku Rocatec-Pre po 3 000 g (110 µm) 

68350 3 vrecká piesku Rocatec-Plus po 3 000 g (110 µm) 

68340 3 vrecká piesku Rocatec-Soft po 3 000 g (30 µm) 

Štandardné balenia

68300 8 ml fľaštička 3M ESPE Sil 

71320 5 kefiek Rocatec 
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Lokálne anestetiká



 
 
Lokálne anestetiká

Produkty na injekčnú aplikáciu

Ubistesin™ 

Ubistesin™ forte

Mepivastesin™ 

Aspiračná injekčná striekačka

Pluraject™ 2 

Charakteristika produktov

strana 84–89
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86  Ubistesin™ / Ubistesin™ forte
Anestetické prípravky na injekčnú aplikáciu

Ubistesin 1/200 000 na rutinné zákroky 
Ubistesin Forte 1/100 000 na komplikovanejšie zákroky

Indikácie 
Aplikácia a dávkovanie ihlou z karpule

•	Ubistesin™ forte 1/100 000 
Lokálna anestéza (infiltračná a zvodová anestéza) v stomatológii. 
Ubistesin™ Forte 1/100 000 je špeciálne indikovaný pre 
komplikované postupy vyžadujúce hlbší a predĺžený anestetický 
účinok. 

•	Ubistesin™ 1/200 000 
Lokálna anestéza (infiltračná a zvodová anestéza) v stomatológii 
počas menej závažných zákrokov. 

Vlastnosti a výhody 
•	Obsahuje účinnú látku 4% artikain s epinefrínom (adrenalín)  

v koncentrácii 1/100000 (Ubistesin™ Forte) a 1/200 000 
(Ubistesin™) ako vazokonstrikčnú zložku

•	Obsahuje iba siričitany ako stabilizátor (max. 0,31 mg) 

•	Cylindrické sklené ampule s vnútorným pokrytím silikónovou 
vrstvou pre hladkú a jemnú injekčnú aplikáciu a farebné kódovanie 
ampulí jednotlivých koncentrácií - červená (1/200 000) alebo zlatá 
(1/100 000) hliníková čiapočka na minimalizáciu rizika zámeny.  
Ampule sú balené a dodávané v stabilných a hygienických kovových 
nádobách s vystlaným vnútrom.

Obj. č. Obsah balenia 

15010 Ubistesin 1/200 000 
kovová nádoba s 50 ampulami (červené čiapočky) po 1,7 ml

15110 Ubistesin forte 1/100 000  
kovová nádoba s 50 ampulami (zlaté čiapočky) po 1,7 ml

Ubistesin™ 1/200000 – kovová nádoba s 50 ampulami

Mepivastesin™ na menej závažné zákroky u špecifických skupín 
pacientov. 

Indikácie 
•	Jednoduché extrakcie, preparácie kavít a pahýľov

•	 Indikované špeciálne pre pacientov, u ktorých sú kontraindikované 
vazokonštrikčné zložky

Vlastnosti a výhody 
•	Obsahuje účinnú látku 3% mepivakain

•	Neobsahuje žiadne ďalšie aditíva a žiadny epinefrín (adrenalín)

•	Cylindrické sklené ampule s vnútorným pokrytím silikónovou 
vrstvou pre hladkú a jemnú injekčnú aplikáciu a farebné kódovanie 
ampulí - modrá hliníková čiapočka na minimalizáciu rizika zámeny.  
Ampule sú balené a dodávané v stabilných a hygienických kovových 
nádobách s vystlaným vnútrom.

 Mepivastesin™ 
Anestetický prípravok na injekčnú aplikáciu

Mepivastesin™ – kovová nádoba s 50 ampulami

Obj. č. Obsah balenia 

13014 Mepivastesin
kovová nádoba s 50 ampulami (modré čiapočky) po 1,7 ml

Zhrnutie charakteristík produktov na strane 88–89
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Pluraject™ 2 je kovová aspiračná injekčná striekačka pre cylindrické 
sklené ampule s perforovanými stopkami – napr. Ubistesin™ 
a Mepivastesin™. 

Indikácie 
•	Aspiračná injekčná striekačka pre 1,8 ml cylindrické sklené ampule 

s perforovanými stopkami 

•	Určená na použitie s dentálnymi injekčnými ihlami s metrickým 
závitom

•	Manuálna aspirácia (aktívna) 

•	Samo-aspirácia (pasívna) 

Vlastnosti a výhody 
•	Ľahká a kompaktná na lepšiu manipuláciu

•	Ľahké založenie a vybratie ampule vďaka preklápaciemu 
mechanizmu 

•	Možná aktívna aj pasívna aspirácia

 Pluraject™ 2 
Aspiračná injekčná striekačka

Striekačka Pluraject™ 2 

Obj. č. Obsah balenia 

76011 injekčná striekačka, komplet, metrický závit

Zhrnutie charakteristík produktov na strane 88–89



88  3M ESPE Lokálne anestetiká
Zhrnutie charakteristík produktov

Ubistesin

Názov lieku: Ubistesin
Zloženie lieku: 
1 ml injekčného roztoku obsahuje: 
articaini hydrochloridum 40 mg, epinephrini hydrochloridum 
0,006 mg (čo zodpovedá 0,005 mg bázy). 

Lieková forma: Injekčný roztok. 

Terapeutické indikácie: 

Infiltračná a zvodová anestézia v zubnom lekárstve. Ubistesin  
je vhodný pre rutinné výkony ako sú nekomplikované jednotlivé  
a viacnásobné extrakcie, preparácie koreňového kanálika  
a koronárnej časti zuba. 

Dávkovanie a spôsob podávania: 

Používať čo najmenšie množstvo roztoku potrebné na účinnú 
anestéziu. Pri extrakciách zubov v hornej čeľusti postačuje 
vo väčšine prípadov 1,7 ml anestetika Ubistesin na jeden zub, 
pričom sa môžeme vzdať bolestivých palatinálnych injekcií. 
Pri jednoduchých extrakciách premolárov mandibulárnej čeľuste 
stačí najčastejšie infiltračná anestézia 1,7 ml Ubistesinu na 
1 zub, zriedkavo je nutná následná bukálna injekcia od 1  
do 1,7 ml. V ojedinelých prípadoch je indikovaná injekcia do 
foramenu mandibuly. Vestibulárne injekcie od 0,5 do 1,7 ml 
Ubistesinu na jeden zub umožňujú preparáciu koreňového 
kanálika a obrúsenie pahýľa korunky. Zvodová anestézia sa 
môže použiť pri liečbe mandibulárnych distálnych zubov.Vo 
všeobecnosti u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg postačí dávka 
0,25 – 1 ml Ubistesinu, u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg 
zodpovedá dávka 0,5 – 2 ml Ubistesinu. 

Kontraindikácie: 

Ubistesin sa vzhľadom na lokálne anestetické liečivo articaini 
hydrochloridum nesmie použiť pri: 
− známej precitlivenosti na liečivá articaini hydrochloridum,
− epinephrini hydrochloridum a na pomocné látky lieku
− alergii alebo precitlivenosti na lokálne anestetiká amidového  
 typu
− závažnej poruche tvorby a vedenia vzruchu vodivým   
 systémom srdca (napr. AV-blok II. a III. stupňa, výrazná   
 bradykardia)
− akútnej dekompenzovanej srdcovej insuficiencii 
 (akútne zlyhanie srdca), 
− závažnej hypotenzii. 
Pretože Ubistesin obsahuje ako vazokonstrikčnú látku epinephrini 
hydrochloridum, nesmie sa tiež používať pri: 
− paroxyzmálnej tachykardii alebo vysokofrekvenčnej úplnej   
 arytmii, 
− výraznej koronárnej insuficiencii, 
− závažnej hypertónii, thyreotoxikóze, 
− glaukóme úzkeho uhla,
− dekompenzovanom diabetickom stave metabolizmu, 
− feochromocytóme. 
Upozornenie: 
Ubistesin sa nesmie použiť u pacientov, ktorí majú alergiu 
alebo trpia precitlivenosťou na siričitany ako i pacientov s 
astma bronchiale. U týchto osôb môže Ubistesin vyvolať 
akútnu alergickú reakciu s anafylaktickými symptómami, napr. 
bronchiálny spazmus.

Nežiaduce účinky: 

Vzhľadom na lokálne anestetické liečivo articaini hydrochloridum 
pri predávkovaní alebo chybnom intravaskulárnom podaní 
Ubistesinu môže dôjsť k výskytu nasledovných nežiaducich 
účinkov: 
mierne symptómy centrálneho nervového systému: 
kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, 
pocit strachu, počiatočný nárast dychovej frekvencie; závažné 
symptómy sú malátnosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, 
tonicko-klonické kŕče, kóma a paralýza dýchania; 
závažné kardiovaskulárne príhody sa prejavia poklesom krvného 
tlaku, poruchami funkcie vodivého systému srdca, bradykardiou, 
zástavou srdca a krvného obehu; alergické reakcie na articaini 
hydrochloridum sú veľmi zriedkavé. Napriek nízkej koncentrácii 
epinephrini hydrochloridum 1/200 000 sa nevylučuje pocit tepla, 
potenie, búšenie srdca, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, 
anginózne ťažkosti, tachykardia, tachyarytmia, zástava srdca a 
krvného obehu. 
Osobitné upozornenie: 
Vzhľadom na obsah síričitanu sodného môže v ojedinelých 
prípadoch najmä u bronchiálnych astmatikov dôjsť k alergickým 
reakciám či k precitlivenosti, ktoré sa môžu prejaviť ako 
vracanie, hnačka, ťažký dych, akútny astmatický záchvat, 
poruchy vedomia alebo šok
–
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 3M Deutschland GmbH, 
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Nemecko
 Registračné číslo: 01/0141/01-S 
Dátum revízie: 03/2012
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.   
Informácia je krátená. Viac informácii nájdete na príbalovom 
letáku v Návode na použitie. 

Ubistesin forte

Názov lieku: Ubistesin forte
Zloženie lieku: 
1 ml injekčného roztoku obsahuje: 
articaini hydrochloridum 40 mg, epinephrini hydrochloridum 
0,012mg (zodpovedá 0,01 mg bázy)

Lieková forma: Injekčný roztok. 

Terapeutické indikácie: 

Infiltračná a zvodová anestézia v zubnom lekárstve. Ubistesin 
forte je indikovaný najmä pri zákrokoch, pri ktorých sa vyžaduje 
pokiaľ možno úplná analgézia a nekrvácanie, ako napr.: pri 
chirurgických zákrokoch sliznice a kosti, pri chirurgických 
zákrokoch na pulpe zuba (amputácia a extirpácia), pri extrakcii 
a trepanácii desmotických zubov a extrakcii zlomených zubov 
(osteotómia), pri dlhšie trvajúcich chirurgických zákrokoch, 
ako napr. Caldwell-Lucova operácia, perkutánna osteosyntéza, 
cystektómia, mukogingiválne zákroky, apicektómia. 

Dávkovanie a spôsob podávania: 

Má sa použiť čo najmenšie množstvo roztoku potrebné na 
účinnú anestéziu. Pri extrakciách zubov v hornej čeľusti 
postačuje vo väčšine prípadov 1,7 ml anestetika Ubistesin forte 
na jeden zub, pričom sa môžeme vzdať bolestivých palatinálnych 
injekcií. Pri viacnásobnej extrakcii susedných zubov je často 
možné znížiť množstvo injekčného roztoku. Pri jednoduchých 
extrakciách premolárov mandibulárnej čeľuste stačí najčastejšie 
infiltračná anestézia 1,7 ml Ubistesinu forte na 1 zub, zriedkavo 
je nutná následná bukálna injekcia od 1 do 1,7 ml. V ojedinelých 
prípadoch je indikovaná injekcia do foramenu mandibuly. 
Vestibulárne injekcie od 0,5 do 1,7 ml Ubistesinu forte na jeden 
zub umožňujú preparáciu koreňového kanálika a obrúsenie 
pahýľa korunky. Zvodová anestézia sa môže použiť pri liečbe 
mandibulárnych distálnych zubov. Pri chirurgických zákrokoch 
sa Ubistesin forte dávkuje individuálne vzhľadom na obtiažnosť 
a dĺžku trvania zákroku a daných predpokladov pacienta. Vo 
všeobecnosti u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg postačí dávka 
0,25 – 1 ml Ubistesinu forte, u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg 
zodpovedá dávka 0,5 – 2 ml Ubistesinu forte. 

Kontraindikácie: 

Ubistesin forte sa vzhľadom na lokálne anestetické liečivo 
articaini hydrochloridum nesmie použiť pri: 
− známej precitlivenosti na liečivá articaini hydrochloridum,   
 epinephrini hydrochloridum a na pomocné látky lieku
− alergii alebo precitlivenosti na lokálne anestetiká amidového  
 typu
− závažnej poruche tvorby a vedenia vzruchu vodivým systémom  
 srdca (napr. AV-blok II. a III. stupňa, výrazná bradykardia), 
− akútnej dekompenzovanej srdcovej insuficiencii (akútne   
 zlyhanie srdca), 
− závažnej hypotenzii
Pretože Ubistesin forte obsahuje ako vazokonstrikčnú látku 
epinephrini hydrochloridum, nesmie sa tiež používať pri: 
− paroxyzmálnej tachykardii alebo vysokofrekvenčnej úplnej   
 arytmii, 
− výraznej koronárnej insuficiencii, závažnej hypertónii, 
− thyreotoxikóze, glaukóme úzkeho uhla, dekompenzovanom   
 diabetickom stave metabolizmu, feochromocytóme. 
Upozornenie: 
Ubistesin forte sa nesmie použiť u pacientov, ktorí majú 
alergiualebo trpia precitlivenosťou na siričitany ako i pacientov 
s astma bronchiale. U týchto osôb môže Ubistesin forte vyvolať 
akútnu alergickú reakciu s anafylaktickými symptómami, napr. 
bronchiálny spazmus. 



893M ESPE Lokálne anestetiká
Zhrnutie charakteristík produktov

Nežiaduce účinky: 

Vzhľadom na lokálne anestetické liečivo articaini hydrochloridum 
pri predávkovaní alebo chybnom intravaskulárnom podaní 
Ubistesinu forte môže dôjsť k výskytu nasledovných nežiaducich 
účinkov: 
mierne symptómy centrálneho nervového systému: 
kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, 
pocit strachu, počiatočný nárast dychovej frekvencie; závažné 
symptómy sú malátnosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, 
tonicko-klonické kŕče, kóma a paralýza dýchania; závažné 
kardiovaskulárne príhody sa prejavia poklesom krvného tlaku, 
poruchami funkcie vodivého systému srdca, bradykardiou, 
zástavou srdca a krvného obehu; alergické reakcie na articaini 
hydrochloridum sú veľmi zriedkavé. Napriek nízkej koncentrácii 
epinephrini hydrochloridum 1/100 000 sa nevylučuje pocit tepla, 
potenie, búšenie srdca, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, 
anginózne ťažkosti, tachykardia, tachyarytmia, zástava srdca a 
krvného obehu. 

Osobitné upozornenie: 
Vzhľadom na obsah síričitanu sodného môže v ojedinelých 
prípadoch najmä u bronchiálnych astmatikov dôjsť k alergickým 
reakciám či k precitlivenosti, ktoré sa môžu prejaviť ako 
vracanie, hnačka, ťažký dych, akútny astmatický záchvat, 
poruchy vedomia alebo šok. 
–
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 3M Deutschland GmbH, 
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Nemecko
Registračné číslo: 01/0142/01-S 
Dátum revízie: 03/2012
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.   
Informácia je krátená. Viac informácii nájdete na príbalovom 
letáku v Návode na použitie. 

Mepivastesin

Názov lieku: Mepivastesin
Zloženie lieku: 
1 ml injekčného roztoku obsahuje: 
mepivakaíniumchlorid 30 mg a pomocné látky: 
chlorid sodný a voda na injekciu. 

Lieková forma: Injekčný roztok. 

Terapeutické indikácie: 

Infiltračná a zvodová anestézia v zubnom lekárstve. Mepivastesin 
je vhodný pre rutinné výkony ako sú nekomplikované jednotlivé 
a viacnásobné extrakcie, preparácie kavít a protetických pilierov. 
Mepivastesin je vhodný najmä pre pacientov, u ktorých je 
kontraindikovaný liek s obsahom vazokonstrikčnej látky, najmä 
pri liečbe cirkulačne labilných pacientov.

Dávkovanie a spôsob podávania: 

Používať čo najmenšie množstvo roztoku potrebné na účinnú 
anestéziu. Zvyčajne postačuje dávka 1 – 4 ml. Vo všeobecnosti 
u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg postačí dávka 0,25 – 1 ml  
Mepivastesinu, u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg zodpovedá 
dávka 0,5 – 2 ml Mepivastesinu. 

Kontraindikácie: 

Mepivastesin sa vzhľadom na lokálne anestetické liečivo 
mepivakaíniumchlorid nesmie použiť pri:
− známej precitlivenosti na liečivá mepivakaíniumchlorid  
 a pomocné látky lieku, 
− alergii alebo precitlivenosti na lokálne anestetiká amidového  
 typu, 
− závažnej poruche tvorby a vedenia vzruchu vodivým systémom  
 srdca (napr. AV-blok II. a III. stupňa, výrazná bradykardia),
− akútnej dekompenzovanej srdcovej insuficiencii 
 (akútne zlyhanie srdca), závažnej hypotenzii. 

Nežiaduce účinky: 

Vzhľadom na lokálne anestetické liečivo mepivakaíniumchlorid 
pri predávkovaní alebo chybnom intravaskulárnom podaní 
Mepivastesinu môže dôjsť k výskytu nasledovných nežiaducich 
účinkov: 
mierne symptómy centrálneho nervového systému: 
kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, 
pocit strachu, počiatočný nárast dychovej frekvencie; závažné 
symptómy sú malátnosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, 
tonicko-klonické kŕče, kóma a paralýza dýchania; závažné 
kardiovaskulárne príhody sa prejavia poklesom krvného tlaku, 
poruchami funkcie vodivého systému srdca, bradykardiou, 
zástavou srdca a krvného obehu; alergické reakcie na 
mepivakaíniumchlorid sú veľmi zriedkavé. 

Osobitné upozornenie: 
Mepivastesin sa musí použiť s veľkou opatrnosťou pri: závažnom 
poškodení obličiek a pečene, angine pectoris, arterioskleróze, 
pri podávaní do zapálenej (infikovanej) oblasti, značných 
poruchách krvnej zrážanlivosti.
–
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 3M Deutschland GmbH, 
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Nemecko
Registračné číslo: 01/0140/01-S 
Dátum revízie: 03/2012
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.   
Informácia je krátená. Viac informácii nájdete na príbalovom 
letáku v Návode na použitie. 



Prístroje, príslušenstvo 
a náhradné diely



 
Prístroje, príslušenstvo 
a náhradné diely

Automatický miešací prístroj 
pre odtlačkové hmoty

Pentamix™ 3

Miešacie prístroje na kapsle

RotoMix™

CapMix™

Polymerizačné lampy

Elipar™ S10

Elipar

Zariadenia pre laboratória

Visio™ Alfa

Visio™ Beta vario

Príslušenstvo a náhradné diely
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92  Pentamix™ 3
Automatický miešací prístroj

Jednoduchým stlačením tlačidla na automatickom miešacom prístroji 
Pentamix™ 3 docielite  homogénne namiešanie lyžicovej odtlačkovej 
hmoty pre dokonalé odtlačky a precízne dosadajúce náhrady - 
zakaždým. 

Prístroj slúži na automatické miešanie odtlačkových 
hmôt rodiny Penta™ týchto kategórií:  

Polyéterové odtlačkové hmoty 
Impregum™ Penta™ 

Impregum™ Penta™ Soft 

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 

Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ 

Monophase™

Monophase™ Soft

A-silikónové odtlačkové (vinyl polysiloxán/VPS) hmoty 
Express™ XT Penta™ Putty 

Express™ XT Penta™ H 

Express™ XT Penta™ H Quick 

Vlastnosti a výhody
•	Najrýchlejší miešací prístroj na trhu – mieša a dávkuje 

odtlačkové materiály Penta™ rýchlejšie než akýkoľvek iný miešací 
prístroj  

•	Rýchlejší pracovný postup – umožňuje použitie rýchlo tuhnúcich 
materiálov a poskytuje viac času pre asistentku

•	Najmenší prístroj na trhu – kompaktný dizajn šetrí cenným 
miestom v ambulancii 

•	Zjednodušená manipulácia – pohodlnejšia a ergonomickejšia 
obsluha jedným tlačidlom na obidvoch stranách prístroja, ľahšia 
výmena kartuše a založenie miešacích koncoviek  

•	Moderný a robustný dizajn 

Technické údaje 
•	Rýchlosť miešania 380–760 ot./ min.

•	Rýchlosť dávkovania 150 ml/min. 

•	Sila prítlaku 6.500 N – elektronicky obmedzená na 10.000 N  
(± 20%) 

•	Váha 9,8 kg 

•	Rozmery 283 mm x 225 mm x 280 mm (dĺžka x šírka x výška)

•	Možnosť montáže na stenu 

Obj.č. Obsah balenia 

Pentamix™ 3 – automatický miešací prístroj

77871 1 Pentamix 3 – 230 V

Pentamix™ 3 automatický miešací prístroj

2009

Assistant’s Choice



93 RotoMix™

Rotačný miešací prístroj na kapsle 

Rotačný miešací prístroj RotoMix™ zaručuje dokonalé namiešanie 
kapsľovaných materiálov do homogénnej konzistencie vďaka princípu 
rotačného miešania. 

Vlastnosti a výhody
•	Rotačná platforma so simultánne protichodným držiakom kapsule 

namixuje dokonale namiešanú konzistenciu materiálu

•	Automatický centrifugálny cyklus namieša hustejšiu konzistenciu  
bez bublín 

•	Čas miešania kratší až o 30 % (napr. v porovnaní s prístrojom 
CapMix™) 

•	Jednoduché zakladanie/vyberanie kapslí rôznych veľkostí 

•	Mimoriadne tichý chod 

•	Ovládací panel ponúka prednastavenie (8 a 10 s.) a nastaviteľné 
časové programy (1–39 s.) pre rôzne potreby lekára

Technické údaje 
Miešacia rýchlosť:  2850 ot. / min. 
Centrifugálna rýchlosť:  2950 ot. / min. 
Rozmery:  (šírka x výška x dĺžka) 180 x 210 x 250 mm
Váha: 4000 g

RotoMix™ miešací prístroj na kapsle

Obj.č. Obsah balenia 

RotoMix rotačný miešací prístroj

76300 1 RotoMix – 230 V/50 Hz EU 

Miešací prístroj CapMix™ je vybavený praktickým a flexibilným 
držiakom kapslí, ktorý umožňuje kvalitné namiešanie rôznych typov 
kapslí 3M ESPE. 

Vlastnosti a výhody
•	Ovládací panel ponúka prednastavenie (8 a 10 s.) a nastaviteľné 

časové programy  (1–39 s.) pre rôzne potreby lekára

•	Mimoriadne tichý chod 

•	Používateľsky prispôsobivý a hygienický ovládací panel

Technické údaje 
Miešacia rýchlosť: 4300 oscilácii / min. 
Rozmery:  (šírka x výška x hĺbka) 195 x 160 x 195 mm 
Váha:  3750 g

 CapMix™ 
Prístroj na miešanie kapslí

CapMix™ miešací prístroj na kapsle

Obj.č. Obsah balenia 

76190 miešací prístroj CapMix – 230 V/50 Hz EU 



94  Elipar™ S10
LED polymerizačná lampa

Vysoký výkon – jedinečný design.

Polymerizačná lampa Elipar™ S10 ponúka všetky dôležité funkcie, 
ktoré zubný lekár potrebuje na polymerizáciu svetlom tuhnúcich 
dentálnych materiálov. 

Vlastnosti a výhody
•	Jednoliate nerezové telo lampy bez spojov a ventilačných otvorov  

je prakticky nerozbitné

•	Zabezpečený proti kontaminácii, jednoducho dezinfikovateľný  
so sklokeramickou krycou vrstvou, ktorá chráni pred znečistením  
a odtlačkom prstov, jednoduché na údržbu a dezinfekciu

•	Unikátny ergonomický tvar V s jednoduchým 2-tlačidlovým 
ovládaním umožňuje výborné držanie 

•	Pri intenzite 1200 mW/cm2 získate vďaka dizajnu lampy až 3-krát 
vyššiu intenzitu na klinickú relevantnú vzdialenosť 7 mm* 

 * v porovnaní s ostatnými testovanými výrobkami

Príslušenstvo

Technické údaje 
Rozsah vlnovej dĺžky:  430–480 nm 

Svetelná intenzita:   1200 mW/cm2 ±10%  

 (nezávisí od stavu batérie) 

Zdroj energie:  lítium-iónová batéria

Telo lampy: 
Rozmery:  (priemer x dĺžka) 28 x 270 mm 

Váha:  250 g (vrátane svetlovodu)

Nabíjačka: 
Rozmery:  (dĺžka x šírka x výška) 170 x 95 x 50 mm

Obj.č. Obsah balenia 

76951 polymerizačná lampa Elipar S10 LED 

76958 svetlovod Elipar S10, 10 mm 

76959 svetlovod Elipar S10, 3 mm 

76957 ochranná krytka pre oči, Elipar S10 

76956 náhradná nabíjateľná batéria Elipar S10 

Elipar™ S10 LED polymerizačná lampa

2010



95

 Elipar™ 
LED polymerizačná lampa

Vysoký výkon – dostupná cena. 

Polymerizačné lampy od 3M™ ESPE sú navrhnuté tak, aby vám 
poskytli istotu pri každej polymerizačnej procedúre. 

Vlastnosti a výhody
•	Robustný plastový kryt vyrobený z vysoko kvalitného nerozbitného 

plastu

•	Lampa je bez ventilátorov a preto má tichý chod

•	Neprítomnosť ventilačných otvorov zjednodušuje dezinfekciu

Príslušenstvo

Technické údaje 
Rozsah vlnovej dĺžky:  430–480 nm 

Svetelná intenzita:   1200 mW/cm2 ±10%  

 (nezávisí od stavu batérie) 

Zdroj energie:  lítium-iónová batéria

Váha:  180 g (vrátane svetlovodu)

Obj.č. Obsah balenia 

76961 LED polymerizačná lampa Elipar  

76963 1 Elipar svetlovod, 10 mm

76971 1 ochranná krytka pre oči, Elipar S10 

Elipar™ LED polymerizačná lampa



96  Visio™ Alfa 
Svetelný prístroj na predpolymerizáciu 

Svetelný prístroj na predpolymerizáciu a intermediárnu polymerizáciu 
materiálov 3M ESPE Sinfony™ .

Vlastnosti a výhody
•	Pomocou prístroja Visio Alfa sa umožní priame a funkčné vrstvenie 

•	Senzorické spínanie svetelného zdroja, reaguje na napolohovanie 
náhrady do správnej vzdialenosti od lampy

•	Visio Alfa je vhodná na polymerizáciu všetkých laboratórnych 
kompozitov 3M ESPE, napr. Sinfony™ 

Technické údaje 
Napätie:  230 V/110 V 
Rozmery:  (šírka x výška x hĺbka) 81 x 270 x 320 mm 
Váha:  2800 g 
Rozsah vlnovej dĺžky:  400–550 nm

Svetelný prístroj na finálnu polymerizáciu kompozitných fazetovacích hmôt 
Sinfony™ od 3M ESPE.

Vlastnosti a výhody
•	Polymerizácia v prístroji Visio Beta Vario zaručuje pevnosť a farebnú 

stabilitu fazetovacích hmôt Sinfony 

•	Polymerizačná komora so zrkadlami zaručuje kompletné  
presvietenie a tým aj hlbokú a dôkladnú polymerizáciu

•	Visio Beta vario s tromi programami pre rôznorodé použitie 

•	Vákuová technológia pumpy prístroja Visio Beta Vario zabraňuje  
tvorbe vrstvičky smear layer 

Technické údaje 
Napätie:  230 V/110 V 
Rozmery:  (šírka x výška x hĺbka) 360 x 135 x 280 mm 
Váha:  6400 g 
Rozsah vlnovej dĺžky: 400–550 nm 

* prístroj obsahuje ortuť – pri likvidácii postupujte v súlade s platnou legislatívou!  

 Visio™ Beta vario 
Svetelný prístroj na finálnu polymerizáciu 

Visio™ Alfa

Visio™ Beta vario

Obj.č. Obsah balenia 

77100 svetelný prístroj Visio Beta vario 230 V 

Obj.č. Obsah balenia 

77120 svetelný prístroj Visio Alfa 230 V 

*
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Ďalšie prístroje 

Obj.č. Obsah balenia 

77959 Pentamix 2 - 230 V

77031 Rotac Junior Coating system

Penta™ miešacie koncovky
Obj.č. Obsah balenia 

71512 50 Penta miešacích koncoviek červených

Penta™ príslušenstvo
Obj.č. Obsah balenia 

71210 1 Penta elastomérna striekačka, komplet

71200 10 náhradných nádržiek pre Penta elastomérnu striekačku

71225 12 aplikačných koncoviek pre Penta elastomérnu striekačku

77720 1 matica pre striekačku Elastomer

Pentamix™ príslušenstvo
Obj.č. Obsah balenia 

77780 1 disky piestu, pár

77601 1 sada pre nástennú montáž pre P3

77600 1 nástenná montáž pre P2

950916 1 skrutkovací úchop nástennej montáže pre P2

78-9902- 
4162-8

1 výklopný kryt pre P2

CapMix™ príslušenstvo
Obj.č. Obsah balenia 

78-9902-
4128-9

1 kompletná sada držiaka na kapsle

RotoMix™ príslušenstvo
Obj.č. Obsah balenia 

78-9902-
4174-3

1 RotoMix uzáver na motorový hriadeľ 

Príslušenstvo pre Visio Beta vario 
Obj.č. Obsah balenia 

77170 2 fluorescentné lampy LB 1

77143 1 vákuová pumpa 220 V

77150 1 flaštička oleja pre vákuovú pumpu 500 ml

 Príslušenstvo a náhradné diely 
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Adper™ Easy One    22
Adper™ Prompt™ L-Pop™   22
Adper™ Single Bond 2   23
Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose  23
Adstringentná retrakčná pasta   38
Aplicap aktivačné kliešte   17
Aplicap aplikačné kliešte   17

C
CapMix™    93
Cavit™     16
Cavit™-G    16
Cavit™-W    16
Clinpro™ Prophy prášok   6
Clinpro™ Prophy pasta    6
Clinpro™ Sealant    7
Clinpro™ White Varnish   7

D
Durelon™    68

E
Elipar     95
Elipar™ S10    94
Express™    48
Express™ XT Light Body    46
Express™ XT Light Body Quick  46
Express™ XT Penta™ H   47
Express™ XT Penta™ H Quick  47
Express™ XT Penta™ Putty   46
Express™ XT Putty Soft   48
Express™ XT Putty Quick   48
Express™ XT Regular Body   46
Express™ XT Regular Body Quick  46
Express™ XT Ultra-Light Body Quick  46

F
Filtek™ Bulk Fill    31
Filtek™ P60    33
Filtek™ Silorane     32
Filtek™ Ultimate    27
Filtek™ Ultimate Flowable   28
Filtek™ Z250    30
Filtek™ Z550    29

G
Garant príslušenstvo   49, 52

I
Impregum™ Garant™ L DuoSoft™  42
Impregum™ Penta™   41
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™  42
Impregum™ Penta™ L DuoSoft™  42
Impregum™ Penta™ Soft   41
Intraorálne striekačky pre Express XT  49

K
Ketac™ Bond    11
Ketac™ Bond Aplicap™   11
Ketac™ Cem Aplicap™   66
Ketac™ Cem Easymix   67
Ketac™ Cem Maxicap™   66
Ketac™ Cem Plus    65
Ketac™ Cem radiopaque   67
Ketac™ Conditioner   17
Ketac™ Fil Plus    13
Ketac™ Fil Plus Aplicap™   13
Ketac™ Glaze    17
Ketac™ Molar Aplicap™   12
Ketac™ Molar Easymix   12
Ketac™ Molar Quick Aplicap™    12
Ketac™ Silver    13
Ketac™ Silver Aplicap™   13
Ketac™ Silver Maxicap™   13

L
Lava™ Ultimate    76

M
Maxicap aktivačné kliešte   17
Maxicap aplikačné kliešte   17
Mepivastesin™     86
Miešascie podložky pre odtlačkové hmoty 49
Miešacie podložky pre skloionoméry  17
Mini dentálne implantáty  72-73
Monophase    43

P
Pentamix™ 2    97
Pentamix™ 3    39, 92
Photac™ Fil Quick Aplicap™  14
Pluraject™ 2     87
Polykarbonátové korunky   55
Príslušenstvo k odtlačkovým hmotám Garant 49
Príslušenstvo Penta    97
Príslušenstvo pre adhezíva,
kompozity a kompoméry   25
Príslušenstvo pre CapMix™   97
Príslušenstvo pre Express    49
Príslušenstvo pre elastomérne striekačky 49
Príslušesnvo pre Pentamix   97
Príslušenstvo pre RotoMix™   97
Príslušenstvo pre skloionoméry  17
Príslušenstvo pre Visio™ Beta vario  97
Protemp™ II    53
Protemp™ 4    52
Protemp™ korunky    54

R
RelyX™ Fiber Post    63
RelyX™ Luting    64
RelyX™ Temp E    69
RelyX™ Temp NE    69
RelyX™ U200 Automix   61
RelyX™ U200 Clicker™   61



99RelyX™ Ultimate Clicker™   60
RelyX™ Unicem Aplicap™   62
RelyX™ Unicem Maxicap™   62
RelyX™ Veneer    64
Rocatec™ Junior Coating system  97
Rocatec™ System    82
RotoMix™    93

S
Scotchbond™ Etchant   24
Scotchbond™ Universal Etchant  24
Single Bond Universal   21
Sinfony™    80
Sinfony™ Intenzívne opakery  81
Sinfony™ Magic intenzívne odtiene  81
Sinfony™ Opákne dentíny   81
Sinfony™ Sklovinové efekty a hmoty 
Transpa Opal    81
Sof-Lex™ dokončovacie pásiky  34
Sof-Lex™ leštiace disky   34
Sof-Lex™ príslušenstvo   34
Sof-Lex™ Spiral    35
Soft Monophase    43

U
Ubistesin™    86
Ubistesin™ forte    86

V
Valux™ Plus    33
Vitrebond™    11
Vitremer™     15
Vitremer™ dokončovací lak   17
Vitremer™ Primer    17
Visio™ Alfa    96
Visio™ Beta vario    96



3M, ESPE, Adper, Prompt, L-Pop, Scotchbond, Alkaliner, Aplicap, CapMix, Cavit, Clicker, Clinpro, Cojet, Concise, DuoSoft, Durelon, Elipar, Express, Filtek, 
Garant, Impregum, Impresept, Imprint, Ketac, Lava, Maxicap, Mepivastesin, MiniTip, Nimetic, Palgat, Penta, Pentamix, Permadyne, Photac, Pluraject, 
Position, Protemp, Ramitec, RelyX, Reprogum, Rocatec, Rocatector, RotoMix, Scotchbond, Sinfony, Sof-Lex, Ubistesin, Visio, Vitrebond, Vitremer, Xylestesin, 
Zaris, Z100 sú obchodné značky spoločnosti 3M alebo 3M Nemecko.
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