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Elipar™ Deep Cure LED Curing Light

מאפשר לך להגיע לתוצאה בטוחה בשלב אחד האורך 
35 שניות – וכל זה בבקבוק אחד בלבד. 

 חומר קישור אוניברסלי. מתאים לכל שיטות האדהזיה:
 .Self Etch, Total Etch, Selective Enamel Etch

מכיל סיליין ו-MDP לקישור למתכות, זירקוניה וחרסינה.

Single Bond Universal Adhesive

Item #      Product Information

76975       Elipar DeepCure-S

76973       Elipar DeepCure-L 

Sof-Lex™ Diamond Finishing and Polishing Wheels

 ספירלות ליטוש רב-פעמיות, מכילות חלקיקי יהלום 
ומייתרות את הצורך בשימוש במשחת ליטוש.

Item #      Product Information

5090        Sof-Lex Pre-Polishing Spiral (Tan)

5091         Sof-Lex Diamond Polishing Spiral (Pink)

5092-IM  Sof-Lex Diamond Polishing System

Item #      Product Information

41266       Single  Bond Universal Adhesive  
         Refill: 1-5ml adhesive vial

41268       Single  Bond Universal DCA  
                 Dual Cure Activator: 1-5ml vial

CAPSULE SHADE REFILLS include: 20 - 0.2g capsules; Technique Guide; Instructions for Use.

SYRINGE SHADE REFILLS include: 1 - 4g syringe; Technique Guide; Instructions for Use.

להליך פשוט ויעיל, מהשלב הראשון ועד האחרון.

מנורת לד בעוצמה של MW/cm2 1470 המבטיחה הקשייה 
 עמוקה ואיכותית. בעלת אלומת אור עוצמתית ומקבילה, 

לניצול מירב האנרגיה.

 קומפוזיט אסתטי לשחזור ישיר בשלב אחד, 
ללא צורך בשכבת כיפוי, המאפשר מהלך עבודה קל ויעיל, 

מבלי להתפשר על החוזק ועל האיכות.

Filtek ™
One 
Bulk Fill Restorative

 שחזורים 
 אסתטיים 

בשכבה אחת

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

Refill         Syringe         Capsule

A1         4870A1         4871A1

A2         4870A2        4871A2

A3         4870A3        4871A3

B1            4870B1         4871B1

C2         4870C2       4871C2
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50K magnification  
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5K magnification  
of nanocluster

Addition-fragmentation monomer (AFM)

3M™ Filtek™ Bulk Fill  
Posterior Restorative

3M™ Filtek™ One  
Bulk Fill Restorative

43*

51*

3M™ Filtek™ One 
 Bulk Fill Restorative

5 mm+
פשוט עד כדי כך...

שכבת Bulk Fill אחת 
בעומק של עד 5 מ"מ

  3 x הקשיה במשך 10 שניות
 )occlusal, buccal, lingual(

שכבה אחת, 
אסתטיקה מירבית.

שכבה אחת של חומר 
בעומק של עד 5 מ"מ. 

ללא צורך במכשור 
עזר יקר או עבודה 

בשכבות הגוזלת זמן.

 כעת, ביצוע 
שחזורים אחוריים 

אסתטיים נעשה פשוט.

 עיצוב חדשני 
של הקפסולה

 גישה טובה יותר 
   לחללים עמוקים

 טיפ הקפסולה הגמיש 
מאפשר התאמה טובה יותר, 

 במיוחד באיזורים בעלי 
נגישות נמוכה

שימור 
הליטוש 

לאורך זמן 

שחרור מתחי 
פולימריזציה

 התאמה שולית   
      מצויינת

עמידות גבוהה        
לשחיקה

 

נוחות עבודה וגילוף מצויין 

רדיו אופאקיות 
משופרת לאסתטיקה 

מירבית

הנחה בשכבה אחת 
של עד 5 מ"מ

 

כיצד המדע של 3M מאפשר לך ביצוע שחזורי 
קומפוזיט בשכבה אחת ובאסתטיקה מירבית.

התאמה חכמה של יחס הניגודיותחדש!

אופאקיות גבוהה יותר ללא התפשרות על עומק ההקשייה  

התקדמות נוספת בננו-טכנולוגיה מבית ™3M מאפשרת כעת לשלב אופאקיות עם עומק 
 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative ,הקשייה באופן אופטימלי יותר. לאחר הקשייה

אופאקי יותר מ-3M™  Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative ולפיכך אסתטי יותר.

יחס הניגודיות הינו מדד 
לטרנסלוצנטיות או 

לאופאקיות של החומר 

יחס הניגודיות

טווח יחס הניגודיות של 
קומפוזיטים אוניברסליים נפוצים

* יחס הניגודיות מתייחס לממוצע כלל הגוונים. ככל שיחס הניגודיות גבוה יותר כך גם החומר אופאקי יותר.

אופאקי טרנסלוצנטי

3M ננו-טכנולוגיה אמיתית מבית
לעמידות טובה יותר לשחיקה ולליטוש קל ומהיר.

 AFM-ו AUDMA מונומרים חדשניים
 מפחיתים כיווץ ומתחי פולימריזציה על מנת לאפשר הנחה 

של החומר בשכבה אחת של עד 5 מ"מ

הידעת?
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