
 

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative is beschikbaar in een nieuwe ergonomische spuit voor  
meer comfort en nog makkelijkere injectie. Deze geeft u meer controle en is zo dus ook preciezer  
te positioneren bij diepe restauraties.

Dring luchtbellen en 
materiaalverspilling terug 
Vrijwel geen luchtbellen en “run-on” 
van materiaal meer, zodat betere 
controle tijdens het aanbrengen 
mogelijk is.

Buigzame canule 
Eenvoudig te buigen  
canule voor betere toegang, 
zonder knikken.

Geen foute 
inschattingen meer 
De groene stamper van de spuit 
geeft aan hoeveel materiaal nog 
beschikbaar is. De spuit is volledig 
leeg wanneer alleen het witte 
gedeelte overblijft.

Makkelijker vast te  
houden en te injecteren
De driehoekige vingerplaat en  
het grotere drukoppervlak laten toe  
om de grip vlot te personaliseren.

UW BETROUWBARE FLOWABLE. 
NU EENVOUDIGER IN GEBRUIK.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable
Flowable composiet
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Kan verwarmd  
worden voor  
injection molding 
Verwarm tot 70ºC gedurende  
max. 1 uur, tot max. 25 keer.

Posterieure restauraties nu makkelijker

Plaats tot 4 mm van 3M™ Filtek™ 
Bulk Fill Flowable Restorative in 
de geprepareerde caviteit en hard 
uit, bijv. met de 3M™ Elipar™ 
DeepCure-S LED uithardingslamp.

Prepareer het gebitselement en 
breng een hechtmiddel aan, bijv.  
3M™ Scotchbond™ Universal 
Adhesief.

Plaats een deklaag van (minstens) 
2 mm van esthetisch composiet, 
zoals 3M™ Filtek™ Universal 
Restorative, en hard uit.

Klinische foto’s gebruikt met toestemming van 
Dr. Reich, Seefeld, Duitsland

Uitblokken  
van ondersnij-

dingen

Verzegelen 
van putjes en 

fissuren

Basis
(Klasse I – II)

Liner
(Klasse I – II)

Minimaal invasieve 
tandheelkunde1

Indicaties  
(Incrementeel tot 4 mm)

Reparatie van kleine 
defecten bij indirecte 

restauraties

Klasse III Klasse V

Reparatie2

Stompopbouw3

Bestelinformatie

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable 
Restorative refills
Refill bevat 2 spuiten, met elk 2 g,  
en 20 dispensingtips.

KLEUR ORDERNUMMER

A1 4862A1

A2 4862A2

A3 4862A3

Universal 4862U

Belangrijkste voordelen
• Vrijwel geen luchtbellen en “run-on” van materiaal

• Buigzame canule voor een betere toegang

•  Ergonomisch design: makkelijk vast te houden en 
te injecteren

•  Injecteerbaar in 1 stap tot 4 mm

• Uitstekende aanpassing aan de caviteit en lage krimpstress

1  Inclusief kleine, onbelaste occlusale restauraties.
2  Reparatie van tijdelijke acryl- en composietharsen.
3  Waarbij ten minste de helft van de tandkroonstructuur 

nog aanwezig is om structurele ondersteuning te bieden 
voor de kroon.

Zie de gebruiks-
aanwijzing voor de 
volledige lijst van 
indicaties.


