
Geldig van 1 september t/m 31 december 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!

1 Intro Kit  
3M™ RelyX Universal

*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

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

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

1 Trial Kit  
3M™ RelyX Universal

29 %
voordeel** 

10 %
voordeel** 

-25 %

1 flesje à 5 ml (41294)

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

1 Spuitje 3M™ RelyX™ Universal à 3,4 gr, 1 flesje  
3M™ Scotchbond™ Universal Plus à 1,5ml, 1 etsspuitje  
à 3 ml (Translucent, 56969 - A1, 56970)

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

Totale waarde*

€ 535

Totale waarde*

€ 187

Totale waarde* € 515   Promo prijs* € 386

Totale waarde* € 412   Promo prijs* € 309



Cement en Adhesief

* A
dv

ie
sv

er
ko

op
pr

ijs
. F

ou
te

n 
en

 p
ri

js
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

1   Refill 3M™ Filtek™

Universal Restorative

1   Refill 3M™ Filtek™

Universal Restorative

+ 

+ 

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

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

Composieten

-20 %

Koop 4 Refills 3M™ RelyX™ Universal  
en bespaar 25% 
1 spuitje à 3,4 gr (Translucent, 56971;  
A1, 56972; A3O, 56973; WO, 56974) 

1 flesje à 5 ml (41294) 

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

-25 %

2 Refills  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus

2 Intro Kits  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus

-23 %

-19 %

Pink Opaquer 
(PO)

A1
3M™ Filtek™ Universal Restorative 
Esthetisch universeel nanocomposiet met lage krimpspan-
ning 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 
kunt u nu ook verkleurd dentine en metaal maskeren. 
Composiet was nog nooit zo universeel als 3M™ Filtek™ 
Universal Restorative.

Koop 5 Refills en bespaar 20%
(1 spuitje à 4 gr, bv. 6555A2 of 20 caps à 0,2 gr, bv. 6550A2)

of

of

Totale waarde* € 637   Promo prijs* € 478

Totale waarde* € 268   Promo prijs* € 206

Totale waarde* € 319   Promo prijs* € 257

Totale waarde* € 308   Promo prijs*  € 247



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

Composieten
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• Buitengewone esthetiek

• Natuurlijke fluorescentie

• Uitstekende glansretentie 

• ECHTE nanotechnologie

• Ongeëvenaarde sterkte voor 
zowel anterior als posterior 
restauraties

• Slijtageweerstand 
vergelijkbaar met glazuur

• 36 kleuren, 4 opaciteiten

+ 
-18 %

5 Refills  
3M™ Filtek™ Supreme XTE 

1 Refill  
3M™ Filtek™ Supreme 
Flowable Restorative(1 spuitje à 3 gr, bv. 4910A2B) 

(1 spuitje à 2 gr, bv. 6032A1) 

+ 
-15 %

5 Refills  
3M™ Filtek™  
Supreme XTE 

1 Refill  
3M™ Filtek™ Supreme 
Flowable Restorative

(20 capsules à 0,2 gr, bv. 4911A2B) (1 spuitje à 2 gr, bv. 6032A1 )

+ tot 
-34 %

8 Refills 3M™ Filtek™  
Supreme XTE 

4 Refills 3M™ Filtek™  
Supreme XTE 

3M™ Elipar™  
DeepCure-S

3M™ Elipar™  
DeepCure-L

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

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

(76975A)

(76973A)

+ tot 
-33 %

of

of

Totale waarde* € 366   Promo prijs* € 302

Totale waarde* € 436   Promo prijs* € 371

Totale waarde* € 1.758   Promo prijs* € 1.164

Totale waarde* € 907   Promo prijs* € 610



Afdrukmateriaal

Composieten
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Diepe marges en een vochtige omgeving vormen geen obstakel meer voor u.  
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. 

3M™ Impregum™ Penta™ Polyether Afdrukmateriaal

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

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

2  Refills  
3M™ Impregum™  
Penta™

-9 %
tot

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 5 Refills en bespaar 20%
(1 spuitje à 4 gr, bv. 4866A1 of 20 caps à 0,2 gr, bv. 4867A1)

-20 %

Koop 4 Refills en bespaar 25%

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

3M™ Astringent Retraction Paste

(25 stuks à 0,3 gr, 56944) -25 %

of

Totale waarde* € 559   Promo prijs* € 508 €

Totale waarde* € 302   Promo prijs*  € 241

Totale waarde* € 282   Promo prijs* € 211



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., Elipar, 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 één 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. Het VPS-materiaal is 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* € 380   Promo prijs* € 329

Totale waarde* € 226   Promo prijs* € 175


