
Bulk fill flowmateriale som
er nemt at applicere. 
3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale appliceres nemt med en ergonomisk sprøjte.  
Den gør det nemmere at se og kontrollere, hvor materialet præcist placeres i dybe kaviteter.

Bøjbar kanylespids
For nemmere applicering
kan spidsen let bøjes uden
at knække.

Slut med at gætte
Den grønne del af stemplet viser 
den resterende mængde materiale. 
Når sprøjten er tom ses kun den 
hvide stempeldel.

Reducerer porøsiteter 
og spild 
Stort set ingen porøsiteter eller 
materiale, der fortsætter med at 
løbe under applicering, hvilket 
giver dig bedre kontrol.

Nem at holde og 
applicere
Trekantet fingerplade og stempel 
gør det hurtigt og nemt at placere 
sprøjten, som det passer for dig.



Reparation Udfyldning af
underskæringer

Forsegling af pits
og fissurer

Base
(Klasse  
I og II)  

Liner
(Klasse  
I og II) 

Minimal invasiv
tandbehandling

(MID)

Applicer 3M™ Filtek™ Bulk Fill 
Flow materiale i lag på op til 
4 mm i den præparerede 
kavitet og lyspolymeriser fx 
med 3M™ Elipar™ 
DeepCure-S LED 
polymeriseringslampe.

Tanden præpareres og adhæsiv
appliceres fx 3M™ Scotchbond™ 
Universal Adhesiv.

Applicer et afsluttende lag på
minimum 2 mm konventionel
kompositmateriale fx
3M™ Filtek™ Universal
Fyldningsmateriale.

Fordele
• Fjerner stort set alle porøsiteter

• Bøjbar kanylespids gør applicering nemmere

• Ergonomisk sprøjte, der er nem at holde og applicere med

• Kan sprøjtes i kaviteten i lag på op til 4 mm

• Rigtig god adaptation og lavt polymerisationsstress

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale
Sprøjterefiller indeholder: 2 stk. sprøjter 
á 2 g, 20 appliceringsspidser.

Posterior fyldning

Indikationer  
(Kan appliceres i lag på op til 4 mm)

Reparation af 
indirekte

restaureringer
(små defekter)

Se alle indikationer i
brugsanvisningen.

FARVE VARENR.

A1 4862A1

A2 4862A2

A3 4862A3

Universal 4862U

Klasse III Klasse V

VARENR. PRODUKTINFORMATION

3740T 20 stk. grønne
appliceringsspidser til
3M™ Filtek™ Bulk Fill
Flow materiale, 19 gauge

Kliniske foto med tilladelse fra  
tandlæge Dr. Reich, Seefeld, Tyskland

Sikkert at opvarme
og kan anvendes til
injection mold teknik.
Kan opvarmes op til 70 °C i samlet op til
1 time, op til 25 gange. CE mærket og
godkendt af FDA.

Opbygning

Bestillingsinformation
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