
Minder voorraad, makkelijker werken.  
 Maak kennis met de 3M Universal serie.

Geldig van 1 januari t/m 30 april 2023 

Topmerken –  
     Topaanbiedingen!



 3M  
 Universal  
 serie 

Vereenvoudig uw restauraties van voorraad 
tot resultaat – alles wat u nodig heeft, zijn 
deze drie producten.

Er wordt veel verwacht van u als tandarts. U heeft producten 
nodig die ook aan die verwachtingen kunnen voldoen, bij 
zowel directe als indirecte indicaties, lichtuithardende of 
zelfuithardende materialen en bij iedere etstechniek. 3M biedt 
drie universele producten die uw werkdag vereenvoudigen.

U heeft maar drie producten nodig voor 
vrijwel iedere restauratie.

3M-producten helpen u om:

• minder tijd te besteden aan voorraadbeheer

• tijd te besparen om u voor te bereiden  
op de volgende patiënt

• personeel sneller op te kunnen leiden

• procedures te stroomlijnen met

• minder producten

• behandelprotocollen te optimaliseren

• uw voorraad overzichtelijk te houden

U heeft alleen deze drie nodig!

Scotchbond Universal Plus Adhesief werkt zowel zelfuithardend als lichtuithardend. Filtek composieten werken alleen lichtuithardend.



• Het eerste radiopake, universele adhesief dat het  
risico op een verkeerde diagnose en invasieve  
overbehandeling vermindert

• Gouden standaard hechting aan het tandoppervlak  
en ieder restauratiemateriaal, inclusief glaskeramiek

• Volledig compatibel met zelfuithardende en lichtuit- 
hardende composieten – geen activator nodig

3M™ Scotchbond™ Universal Plus  
Adhesief -25 %

Simpelweg eenvoudig.

• Mooie, natuurlijke restauraties met één universele  
opaciteit voor een stralende glimlach

• Een eenvoudige kleurkeuze uit niet meer dan  
8 kleuren (plus Extra White) dekt alle klassieke  
VITA- en bleekkleuren

• Eenvoudig aan te brengen door cremige consistentie

• Pink Opaquer voor het uitstekend maskeren  
van verkleuringen

3M™ Filtek™ Universal Restorative 
Restauratiemateriaal -25 %

• Uitstekende hechting aan ieder oppervlak – werkt als  
zelfhechtend en als adhesief cement in combinatie met  
Scotchbond Universal Plus Adhesief

• Eenvoudig overmaat verwijderen

• Hygiënische, zelfsluitende automixspuit (3,4g) voor  
gemiddeld 15 toepassingen – tot 80 % minder  
materiaalverspilling door speciale micro-mengtip!*

* per toepassing in vergelijking met de nu beschikbare automixsystemen

3M™ RelyX™ Universal  

Composietcement -25 %

Koop 4 Refills en bespaar 25 %

Koop 4 Refills en bespaar 25 %

Koop 4 Refills en bespaar 25 %

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

(1 flesje à 5 ml 41294)

(bv. Tr. 56971, A1 56972, A3O 56973 of WO 56974)
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-17 %

Filtek Flowables – NIEUWE SPUITJES 

• Vrijwel geen luchtbellen

• Geen onnodige materiaalverspilling

• Ergonomisch ontworpen spuitjes

• Diverse (bleek)kleuren Filtek Supreme Flowable ver-
krijgbaar, waaronder W (White) en XW (Extra White)

• Unieke, thixotrope consistentie – vloeibaar en stabiel

• Prettig te hanteren en eenvoudig aan te brengen

 Het complete kunstenaarspalet.

• Kies uit 36 kleuren en 4 opaciteiten voor  
uw multi-layering restauraties

• Slijtageweerstand gelijk aan glazuur

• Buitengewone esthetiek en glansretentie

3M™ Filtek™ Supreme Flowable 
3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable
Flowable Composiet 

3M™ Filtek™ Supreme XTE  

Universeel Restauratiemateriaal

Koop 4 Refills  
en bespaar 25 %

Koop 4 Refills  
en bespaar 25 %

Het glasionomeer dat niet blijft plakken!

• Kleeft niet voor een  
prettige verwerking

• Geen conditioner  
of coating nodig

• Verkrijgbaar in 6 kleuren

• Geschikt voor 1-staps  
bulkvullingen

Snel werken dankzij lichtuitharding!

• Geen conditioner  
of coating nodig

• Hoge fluorideafgifte

• Snel en eenvoudig in gebruik

• Zeer geschikt voor kinderen  
en angstige patiënten

3M™ Ketac™ Universal
Glasionomeer Restauratiemateriaal

3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap
Lichtuithardend Glasionomeer 
Restauratiemateriaal

-25 % -25 %

Koop 6 Refills en bespaar 17 %

Koop 4 Refills en bespaar 25 %

(1 spuitje à 3 gr, bv. 4910A2B of 20 caps à 0,2 gr, bv. 4911A2B)

(2 spuitjes à 2 gr, bv. 6032A1 of 4862A1) 

(bv. 61087 of 61088) (bv. 61020 of 61030)



2  Refills  
3M™ Impregum™  
Penta™

1  Refill  
3M™ Imprint™  
4 Bite

-25 %

-25 %

•  De beste reproductie van details dankzij  
uitstekende hydrofiliteit

• Betrouwbare perfecte afdruk in één keer

• Lepel eenvoudig te verwijderen

•  Prettige werktijd en een korte  
uithardingstijd van slechts 60 seconden

•  Snelle intra-orale uitharding voor  
een snelle procedure

•  Hoge finale hardheid en lage flexibiliteit  
voor eenvoudig (bij)snijden en accurate  
modellering

•  Kortste intra-orale uithardingstijd voor significante tijdbesparing

•  Voldoende werktijd voor een stressvrije procedure

• Hydrofiel voor uitstekend vloeien en nauwkeurige detailreproductie

•  Tijdbesparende en hygiënische automix procedure: voor snel en  
eenvoudig mengen, hoge mengkwaliteit en nauwkeurige afdrukken

• Langetermijn stabiliteit

•  Hydrofiel: Vloeit makkelijk zonder het oppervlak  
voor te hoeven behandelen

3M™ Impregum™ Penta™  

Polyether Afdrukmateriaal
3M™ Imprint™ 4 Bite™  

VPS Beetregistratiemateriaal

3M™ Imprint™ 4 Penta™  

VPS Afdrukmateriaal

3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™  

VPS Afdrukmateriaal

Koop 4 Refills en bespaar 25 %

Koop 4 Refills en bespaar 25 %

tot 
-9 %

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

(71529)

(bv. 71484, 71485 of 71486)

(bv. 71521 of 71522)



1  Refill  
3M™ RelyX™  
Fiber Post 3D

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, Ketac, Photac, Protemp, RelyX en 
Scotchbond zijn handelsmerken van 3M. © 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.

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

3M Belgium sprl/bvba
3M Oral Care
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Cornelio Adoptie  
Nederland 
Telefoon: +31 6 5137 5031 
cadoptie@mmm.com

Rolande De Leener 
Oost- & West-Vlaanderen, Brussel
Telefoon: +32 475 44 38 69 
rdeleener@mmm.com

Patrick Roy 
Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg
Telefoon: +32 475 64 63 39 
proy2@mmm.com

Aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met onze 3M vertegenwoordigers voor al uw vragen:

•  Het meest klinisch bewezen zelfhechtend  
composietcement wereldwijd

• Eenvoudige en tijdbesparende 1-stapsapplicatie

• Vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid

• Duurzaam en vochttolerant

•  Zorgt voor een veilige hechting aan de  
stompopbouw dankzij de coronale 3D-macroretentie

• In combinatie met RelyX Unicem 2 of RelyX Universal  
zorgt het microporeuze oppervlak voor een uitstekende 
hechting aan het wortel kanaal – silaniseren niet nodig

• Uitstekende radiopaciteit maakt eenvoudige  
controle van de wortelstift mogelijk

3M™ RelyX™  
Unicem 2 Automix  
Zelfhechtend  
Composietcement

3M™ RelyX™  
Fiber Post 3D  
Glasvezelversterkte  
Wortelstiften

Koop 1 Intro Kit en bespaar 15 %

•  Sterke, tijdelijke restauraties

• Uitstekende esthetiek

• Eenvoudige verwerking

3M™ Protemp™ 4  

Voor tijdelijke kronen en bruggen

-33 %

2  Refills  
3M™ RelyX™  
Unicem 2 Automix
(bv. A2U 56846, A3O 56847  
of Tr. 56848)

(bv. 56948, 56949,  
56950 of 56951)

(46953 A2)

-15 %*

*  in vergelijking  
met aparte refills


