
Filtek Supreme Flowable, 
nu med förbättrade 
appliceringsegenskaper

 

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial har nu kommit i en ny ergonomisk spruta. Designad för enklare 
applicering och komfort. Detta ger dig mer kontroll och lättare applicering. 

Böjbar kanylspets
Spetsen kan böjas utan 
att gå av, vilket förenklar 
appliceringen.

Lätt att se mängden 
material 
Den blå delen av kolven visar 
återstående mängd material.

När sprutan är tom visas endast 
den vita påtryckaren.

Reducerar luftblåsor
Minskar porositeter och förhindrar att 
materialet rinner efter vid applicering, vilket 
ger dig bättre kontroll.

Lätt att hålla i och enkel 
applicering
Den trekantiga påtryckaren och 
fingergreppet, gör det enkelt att 
placera sprutan rätt i handen.
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3M™ Filtek™ Supreme Flowable 
fyllningsmaterial Refiller
Varje  refill innehåller 2x2 g sprutor
20 appliceringsspetsar.

FÄRG ARTIKELNUMMER

A1 6032A1
A2 6032A2
A3 6032A3
A3.5 6032A3.5
A4 6032A4
B1 6032B1
B2 6032B2
C2 6032C2
D2 6032D2
Vit 6032W
Extravit 6032XW
OpakA3 6032OA3

ARTIKELNUMMER PRODUKTINFORMATION

3700T

3M Filtek Supreme  
Flowable fyllnings- 
material 20 st 
Appliseringsspetsar grå

Kliniska fall
3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial, ger en jämn övergång 
från material till tand för estetiska restaureringar.

Före EfterApplicering

Fotos med tillåtelse avDr. Gunnar Reich, Munich, Germany

Beställningsinformation

Indikationer
(Uppbyggnad i skikt om 2 mm)

 Minimalinvasiv 
tandbehandling 

(MDI)1

 Reparation 
av indirekta 

restaureringar  
(små defekter)

Fissurförsegling  Uppbyggnad 
av underskott 

Reparation2

Klass III

Bas

Klass V

Liner

Se alla indikationer i  
bruksanvisningen

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial är enkel att applicera

Före EfterApplicering

Fotos med tillåtelse av Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italy

Fördelar
• Minimerar porositeter i materialet

• Enkelt att böja kanylen, vilket ger en bättre insyn

• Ergonomisk design – lätt att hålla i och enkel applicering

• God adaption, bra slitstyrka och reducerad stressuppbyggnad

• Täcker ett brett spektra av indikationer och tekniker

Kompositen kan 
värmas upp 
Kan värmas upp till 70 0C grader i en
timme, upp till 25 gånger.

www.3m.se/dental
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