
Geldig van 1 januari t/m 30 april 2021

3M Oral Care
Promoties.
Bespaar tijd en kosten,
gedurende de hele procedure.

NIEUW!



De combinatie die alles aankan.

3M™ RelyX™ Universal 
Composietcement

3M™ Scotchbond™ Universal 
Plus Adhesief

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief voor hechting aan alle materialen, voor 
zowel directe als indirecte indicaties en alle etstechnieken. 3M™ RelyX™ Universal 
Composietcement werkt zowel als een op zichzelf staand, zelf hechtend cement, als 
een adhesief cement in combinatie met 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief.

Cement en Adhesief
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Eerste radiopake, 
universele adhesief

Hecht aan door cariës 
aangetast dentine en 
verzegelt het

Nog sterkere hechting aan 
elk tandoppervlak en 
restauratiemateriaal, 
inclusief glaskeramiek, 
zonder extra primer

NIEUW!

Intro Kit
adhesief + etsspuitje 

(flesje à 5 ml, 41293)

(50 Single-Unit Dose, 41297)

Trial Kit
spuitje cement +  
adhesief (flesje à 1,5ml) +  
etsspuitje

(Translucent, 56969)
(A1, 56970)

*per applicatie vergeleken met de huidige beschikbare standaard automix-systemen
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 BPA-derivaten

10%
voordeel 

80% minder cement-
verspilling en 50% minder 
plastic afval dankzij micro-
mengtip*

Uitstekende adhesieve 
hechtsterkte aan dentine. 
Zowel zelfuithardend, als 
lichtuithardend

Eenvoudig verwijderen 
van overmaat

10%
voordeel 

6%
voordeel 

29%
voordeel 

11%
voordeel 

11%
voordeel 17%

voordeel 

Refill  
1 flesje à 5 ml (41294) 

Value Pack  
3 flesjes à 5 ml (41295) 

Value Pack 100  
Single-Unit Dose (41298) 

Value Pack 200  
Single-Unit Dose (41299) 

Value Pack 400  
Single-Unit Dose (41304) 

Intro Kit  
4 spuitjes cement + adhesief (flesje à 5ml) +  
etsspuitje  
(Translucent + A1 + A3O + WO, 56968)

Refill   
1 spuitje cement  
(Translucent, 56971)  
(A1, 56972) 
(A3O, 56973) 
(WO, 56974) 

Value Pack  
3 spuitjes cement  
(Translucent, 56977 - A1, 56978)

  € 101 
 

  € 274 
 

  € 223 
 

  € 404 
 

  €  739 
 

  € 527 
  
  

   € 157 
  
  
 
 
 

  € 419 
  

€ 118

€ 127

Totale waarde* Totale waarde*

€ 184



Pink Opaquer 
(PO)

A1

tot

3M™ Filtek™ Universal Restorative
Esthetisch universeel nanocomposiet met lage krimpspanning 
en vereenvoudigde kleurkeuze. Slechts 8 kleuren plus één 
Extra White volstaan om de 16 VITA Classic en 3 bleach  
kleuren na te bootsen. Dankzij de Pink Opaquer kan u nu ook 
verkleurd dentine en metaal maskeren. Composiet was nog 
nooit zo universeel als 3M™ Filtek™ Universal Restorative.

3M™ Filtek™De combinatie die alles aankan.
De Filtek familie biedt u de keuze voor de juiste oplossing voor elke situatie – 
van buitengewone esthetiek tot dagelijkse eenvoud.

Koop 6 refills en bespaar 17%
(spuitje van 4 gr, bv. 6555A2 of 20 caps van 0,2 gr, bv. 6550A2)

35  refills

+ 

+ 

3M™ Filtek™ Supreme XTE

voor de hoogste esthetiek en sterkte, 
anterieur en posterieur

5m
m

3M™ Filtek™ One

voor efficiënte posterieure 
restauraties in bulk

(spuitje van 4 gr, bv. 6555A2 of 20 caps van 0,2 gr, bv. 6550A2)

3M™ Elipar™  
DeepCure S 
(76975A)

2 refills  
3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus  
Adhesief  
(fles à 5 ml, 41294)

3M™ Filtek™ Universal 
Restorative
dagelijkse esthetiek, eenvoudig en 
betrouwbaar, anterieur en posterieur

Composieten

en/of

of

en/of
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2 Intro Kit  
3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus  
Adhesief  
(à 50 Unit Doses, 41297)

-17 %
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 BPA-derivaten

Unieke, magnetische lichtgeleiderhouder voor snelle en gemakkelijke  
bevestiging en 360° rotatie, steriliseerbare lichtgeleider

Geen naden of ventilatieopeningen voor snelle en gemakkelijke  
reiniging en desinfectie; afgedicht tegen vervuiling

Glaskeramische coating beschermt tegen vlekken en 
vingerafdrukken

Roestvrijstalen behuizing uit één stuk

Batterijwissel zonder gereedschap

-35 %
tot

Totale waarde* € 356   Promo prijs*  € 297

Totale waarde* € 3.190   Promo prijs*  € 2.077



-25 %

-25 %

3M™ Filtek™ Flowable Composiet

Ontwikkeld voor posterior restauraties. Dankzij de unieke optische eigenschappen en verbeterde opaciteit,  
plaatst u eenvoudig in één stap een bulkvulling tot 5 mm, mét behoud van de esthetiek.

• Vullingen tot 5 mm in één stap
• Uitstekend te modelleren
• Lage krimpspanning

• Buitengewone slijtageweerstand
• Hoge radiopaciteit

• ECHTE nanotechnologie
• Verkrijgbaar in 5 kleuren

3M™ Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal 

Koop 6 refills en bespaar 17%
(spuitje van 4 gr, bv. 4866A1 of 20 caps van 0,2 gr, bv. 4867A1)

of

of

of

-17 %

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

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

Heb je de nieuwe Filtek Flowable Flowable Composite Syringes al geprobeerd? Nee, omdat u liever wegwerpcapsules 
gebruikt om het risico op infectie in uw behandelprocessen te minimaliseren? Geen probleem!

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative  
Koop 4 refills en bespaar 25%

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative  
Koop 4 refills en bespaar 25%

Composieten

(2 spuitjes van 2 gr, bv. 6032A1 of 
20 caps van 0,2 gr, bv. 4921A1) 

(2 spuitjes van 2 gr, bv. 4862A1 of 
15 caps van 0,2 gr, bv. 4861A1)
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Totale waarde* € 248   Promo prijs*  € 186

Totale waarde* € 248   Promo prijs*  € 186

Totale waarde* € 349   Promo prijs*  € 291



Afdrukmateriaal
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Het beste alternatief voor al uw alginaat indicaties. Geen rommelig handmixen, 
minder opruimen. Met een druk op de knop levert het 3M™ Pentamix™ -systeem 
een homogene en reproduceerbare kwaliteit in de juiste hoeveelheid die is vereist. 

3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™  
VPS afdrukmateriaal 

(71521 of 71522)

2  refills  
Imprint™ 4  
Preliminary Penta™ 

Impregum Polyether afdrukmateriaal is altijd de vertrouwde keuze geweest  
voor complexe situaties en implantaten. Nu ook! 3M™ Impregum™ Super Quick  
combineert het betrouwbare resultaat van polyether met de snelheid van VPS.  
Diepe marges en een vochtige omgeving zijn geen obstakel meer voor u. 

3M™ Impregum™ Penta™ 
Polyether Afdrukmateriaal

2  refills  
Impregum™ Penta™ 

2  refills  
Imprint™ 4 Penta™ 

( 31644, 31730, 31764, 31740,
 31768, 69385 of 69406) 

1  refill 
3M™ Penta™ Mixing Tips
(50 stuks, 77949)

+ 

Imprint 4 heeft een zeer korte intraorale uithardingstijd dankzij een unieke, zelfverwar-
mende technologie. Daarnaast is het VPS materiaal ontworpen om uw succes te vergroten 
tijdens dagelijkse procedures, én bij uitdagendere cases. 

3M™ Imprint™ 4 Penta™ 
VPS afdrukmateriaal

-9 %
tot

1  refill 
3M™ Penta™ Mixing Tips
(50 stuks, 77949)

+ 

1  refill 
3M™ Penta™ Mixing Tips
(50 stuks, 77949)

+ 
(71484, 71485 of 71486)

-22 %

-13 %

Totale waarde* 535 €   Promo prijs*  487 €

Totale waarde* 364 €   Promo prijs*  315 €

Totale waarde* 216 €   Promo prijs*  168 €



3M verzamelt data van haar channel partners over tandartspraktijken (B2B), ten behoeve van de 
financiele afhandeling richting haar channel partners van deze promoties bestemd voor de tandart-
spraktijken. Deze informatie omvat de bedrijfsnaam en adresgegevens, de aangekochte producten, 
de verzonden en geretourneerde hoeveelheid en de meeteenheid. Voor zover de informatie per-
soonsgegevens bevat, vormt het legitieme belang van 3M om haar klanten te bedienen en haar 
commerciële activiteiten te ontplooien de grond voor deze gegevensverwerking. Meer informatie 
over verwerking van persoonsgegevens door 3M is beschikbaar in het Privacybeleid van 3M. 

3M, 3M Science. Applied to Life., Elipar, Filtek, Impregum, Imprint, Penta, Pentamix, Protemp, 
RelyX en Scotchbond zijn handelsmerken van 3M. © 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.

3M Nederland B.V.
3M Oral Care
3M.nl/OralCare
infodental.nl@mmm.com

3M Belgium sprl/bvba
3M Oral Care
3M.be/OralCare
infodental.be@mmm.com

Afdrukmateriaal

Sterk composiet voor tijdelijke kronen en bruggen, onder alle omstandigheden. Door gebruik 
van nanotechnologie is het eerste bis-acryl composiet ontwikkeld met een nieuwe generatie 
verfijndevullers.HetresultaatisProtemp™ 4 composiet voor tijdelijke kronen en bruggen; 
een product dat  ongeëvenaard is qua stevigheid, gebruik en esthetiek.

Voor tijdelijke kronen en bruggen 

3M™ Protemp™ 4
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-25 %
Beschikbaar voor boven /  
onderkaak in S, M en L

3M afdruklepels voor eenmalig gebruik verminderen het risico op kruisbesmetting tussen patiënten. Tevens hebben de 
kant-en-klare 3M™ afdruklepels een geintegreerde fleece strip, waardoor het afdrukmateriaal in de lepel blijft. Het 
aanbrengen van een adhesief is niet nodig, wat kostbare voorbereidingstijd bespaart.

3M™ Afdruklepel

(10 stuks, bv. 71616)

Koop 4 refills en bespaar 25%

Koop 4 refills en bespaar 25%

Astringent Retraction Paste biedt u een eenvoudige en effectieve oplossing voor gingivale retractie:
•  Eenvoudige toegang tot de sulcus en effectieve opening door de smalle tip van de capsule
•  Effectieve gingivale afbuiging, schoon en droog sulcus gebied plus een duurzame en robuuste hemostase
•  Handige en tijdbesparende procedure: 50% sneller dan bij gebruik van draden

3M™ ARP retractiepasta

(25 stuks van 0,2 gr, 56944) -25 %

2  refills  
3M™ Protemp™ 4
(bv. 46956A2)

+ 
Beschikbaar in A1, A2, 
A3, Bleach, B3, A3.5

1 refill 3M™ Imprint™ 4 
Preliminary Penta™

(71521 of 71522)

-31 %

Totale waarde* € 270   Promo prijs*  € 203

Totale waarde* € 268   Promo prijs*  € 184

Totale waarde* € 69   Promo prijs*  € 52


