
Geldig van 1 mei t/m 31 augustus 2021

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



De combinatie die alles aankan.

3M™ RelyX™ Universal 
Composietcement

3M™ Scotchbond™ Universal 
Plus Adhesief

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief hecht aan ieder materiaal en is geschikt 
voor zowel directe als indirecte indicaties en iedere etstechniek. 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 
sluit dit af

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

NIEUW!

Koop 4 Intro Kits  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus  
en bespaar 25%

1  Trial Kit 

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

zo
nd

er
 BPA-derivaten

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

1 Spuitje 3M™ RelyX™ Universal,  
1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus  
à 1,5ml, 1 etsspuitje à 3 ml  
(Translucent, 56969 - A1, 56970)

50 Single-Unit Dose,  
1 etsspuitje à 3 ml (41297)

1  Value Pack
3 Spuitjes 3M™ RelyX™ Universal  
(Translucent 56977 of A1 56978)

-25 % 10 %
voordeel** 

11 %
voordeel** 

-25 %

1 flesje à 5 ml (41294)

Koop 4 Refills  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus  
en bespaar 25%

Totale waarde*

€ 184

Totale waarde*

€ 419

Totale waarde* € 507   Promo prijs* € 380

Totale waarde* € 405   Promo prijs* € 304



Wortelstiften
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3M™ Filtek™ One 
Bulk Fill Restauratiemateriaal

3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
Adhesief

3M™ RelyX™ Fiber Post 3D  
Glasvezelversterkte Wortelstiften
RelyX™ Fiber Post is meer dan 
alleen een wortelstift. Het 
maakt onderdeel uit van een 
compleet systeem, ontworpen 
voor het ondersteunen en ver-
stevigen van de restauratie bij 
onvoldoende resterend tand-
weefsel (<4 mm ). Vereenvoudig 
deze complexe procedure met 
behulp van slechts vier produc-
ten, waarmee u efficiënt werkt 
met een betrouwbaar resultaat.

4 Spuitjes 3M™ RelyX™ Universal  
(Tr., A1, A3O, WO), 1 flesje  
3M™ Scotchbond™ Universal Plus  
à 5 ml, 1 etsspuitje à 3 ml (56968)

1  Intro Kit  
3M™ RelyX™  
Universal

+ 

-28 %

1 Spuitje (56971, Tr. - 56972,  
A1 - 56973, A3O - 56974 WO)

2  Refills  
3M™ RelyX™  
Universal

+ 

•  Sterke hechting van wortel 
tot opbouw

•  Vereenvoudigde procedure 
met minder stappen en meer 
efficiëntie

•  Esthetische resultaten 

3M™ RelyX™ Universal 
Composietcement

3M™ RelyX™ Fiber Post 3D 
Glasvezelversterkte Wortelstiften

4 x 5 Stiften (maat 0, maat 1, 
maat 2, maat 3), 5 boortjes 
(Universeel, maat 0, maat 1,  
maat 2, maat 3) (56957)

5 Stiften (56948, maat 0 - 56949,  
maat 1 - 56950, maat 2 - 56951, maat 3)

1  Refill 
3M™ RelyX™  
Fiber Post 3D

1  Intro Kit  
3M™ RelyX™  
Fiber Post 3D

-37 %

Totale waarde* € 836   Promo prijs* € 527

Totale waarde* € 438   Promo prijs* € 314



-17 %

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universeel Restauratiemateriaal 
Het sterkste en meest esthetische composiet, anterior en posterior

3M™ Filtek™ Supreme XTE Restauratiemateriaal biedt voor elke situatie de juiste oplossing, van dagelijkse 
eenvoud tot buitengewone esthetiek. Met ruim 36 kleuren heeft u de keuze uit verschillende technieken. 
Kies voor een single-shade techniek uit de 17 natuurlijke body kleuren, overeenkomend met de klassieke 
VITA® kleuren, of ga voor de dual-shade techniek met behulp van de speciaal ontwikkelde Styleitaliano 
recepten. Of kies helemaal uw eigen recept en ga voor de multi-layering techniek. Welke techniek u ook 
kiest, met dit materiaal creëert u een betrouwbare restauratie met het driedimensionale uiterlijk van het 
natuurlijke element.

Koop 6 Refills 3M™ Filtek™ Supreme XTE  
en bespaar 17%

Koop 6 Refills 3M™ Filtek™ Supreme XTE  
en bespaar 17%

Composieten

(1 spuitje à 3 gr, bv. 4910A2B)

(20 capsules à 0,2 gr, bv. 4911A2B)
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Wereldwijd gekozen voor ruim 1 miljard restauraties

• Buitengewone esthetiek

• Natuurlijke fluorescentie

• Uitstekende glansretentie 

• Ongeëvenaarde sterkte voor zowel  
anterior als posterior restauraties

• Slijtageweerstand vergelijkbaar met glazuur

• ECHTE nanotechnologie

• 36 kleuren, 4 opaciteiten

-17 %

Totale waarde* € 322   Promo prijs* € 268

Totale waarde* € 430   Promo prijs* € 358



Afdrukmateriaal
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31768, 69385 of 69406) 

+ 

Bij het maken van een afdruk hoeft u niet te kiezen tussen nauwkeurigheid en gebruiksgemak. De 3M-afdrukprocedure 
biedt het allebei! Ook op het gebied van hechting bieden we u de oplossing. Het nieuwe, universele 3M™ RelyX™ 
Universal Composietcement levert een uitstekende hechting voor vrijwel iedere zelfhechtende en adhesieve indicatie. 
Met minder producten op voorraad, bespaart u ruimte, tijd en geld, terwijl u verzekerd bent van de vertrouwde 
3M-kwaliteit.

7  Refills  
3M™ Impregum™ Penta™ 
( 31644, 31730, 31764, 31740, 31768, 69385 of 69406) 

(Translucent, 56969 - A1, 56970)

+ 
(77871)

+ 

-31 %
tot

Impregum afdrukmateriaal is de vertrouwde keuze voor complexe situaties  
en implantaten. De betrouwbaarheid van een polyether combineren met de  
snelheid van een VPS-materiaal? Kies dan voor 3M Impregum Super Quick. 
Diepe marges en een vochtige omgeving vormen geen obstakel meer voor u. 

3M™ Impregum™ Penta™ 
Polyether Afdrukmateriaal

 (bv. P31684)

+ 
1  Intro Kit  

3M™ Impregum™ Penta™ 

1   Refill 
3M™ Penta™  
Mengtips
(50 stuks, 77949)

1  Trial Kit  
3M™ RelyX™ Universal 

2  Refills  
3M™ Impregum™  
Penta™

-9 %
tot

1 3M™  
Pentamix™ 3

Totale waarde* € 3.010   Promo prijs* € 2.083

Totale waarde* € 535   Promo prijs* € 487 €



Deze promoties zijn bedoeld voor tandartspraktijken. 3M verzamelt data over tandartspraktijken 
van haar distributiepartners ten behoeve van de financiële afhandeling van deze promoties. Deze 
informatie omvat de bedrijfsnaam en adresgegevens, de aangekochte producten, de verzonden 
en geretourneerde hoeveelheid. Voor zover de informatie persoonsgegevens 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., Filtek, Impregum, Imprint, Penta, Pentamix, RelyX en Scotchbond 
zijn handelsmerken van 3M. © 3M 2021. 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

Het beste alternatief voor al uw alginaatindicaties. Veel rommel en opruimwerk door een  
handmengprocedure is verleden tijd. Met een druk op de knop levert het 3M™ Pentamix™ 
Automatisch Mengapparaat een homogene en reproduceerbare kwaliteit in de juiste hoeveelheid. 

3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™  
VPS Afdrukmateriaal 

2  Refills 3M™ Imprint™ 4 
Preliminary Penta™ 

2  Refills 3M™ Imprint™ 4 Penta™ 

Imprint 4 afdrukmateriaal heeft een zeer korte intraorale uithardingstijd dankzij een  
unieke, zelfverwarmende technologie. Daarnaast is het VPS-materiaal ontworpen om  
uw succes te vergroten tijdens dagelijkse procedures én uitdagende casussen. 

3M™ Imprint™ 4 Penta™ 
VPS Afdrukmateriaal

(bv. 71484, 71485 of 71486)
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1   Refill  
3M™ Penta™  
Mengtips

+ 

(50 stuks, 77949)

1   Refill  
3M™ Penta™  
Mengtips

+ 

(50 stuks, 77949)

(bv. 71521 of 71522)

-13 %

-22 %

Totale waarde* € 364   Promo prijs* € 315

Totale waarde* € 216   Promo prijs* € 168


