
Ulotka promocyjna
Wrzesień - grudzień 2014 r.

jesienne zakupy
Pokochasz 



cena brutto

Filtek TM Ultimate Professional
Zestaw profesjonalny 
12 x 4 g strzykawki w kolorach: A2D, A3D, A4D,  
A2B, A3B, A3.5B, A4B, A1E, A2E, A3E, WE,CT
1 x 5 ml system łączący Single Bond TM Universal, 
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, 6 x Sof-Lex TM spiralne krążki do polerowania,
6 x Sof-Lex TM spiralne krążki do opracowania, przewodnik doboru odcieni. 

1905 zł

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A3.5B.

Filtek TM Ultimate
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze. 736 zł

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A3B. 

Filtek TM Z550
Zestaw wprowadzający 
8 x 4 g strzykawki w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2, 
1 x 6 ml system łączący Adper TM Single Bond 2, 
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, akcesoria, przewodnik techniczny, instrukcja użycia.

920 zł

Filtek TM Z550
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

499 zł

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A3.5

lub

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w kolorze A2B. 

Filtek TM Z250
Zestaw wprowadzający 
8 x 4 g strzykawki w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD, 
1 x 6 ml system łączący Adper TM Single Bond 2, 
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, akcesoria.

905 zł

Filtek TM Z250
2 uzupełnienia w kolorach A2, A3.

Filtek TM Bulk Fill
3 uzupełnienia po 15 kapsułek.

570 zł

Filtek TM Bulk Fill
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Filtek TM Bulk Fill
3 uzupełnienia, 2 strzykawki po 2 g.

660 zł

Filtek TM Bulk Fill
1 uzupełnienie w kolorze A2.
2 strzykawki po 2 g.

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml.

280 zł

Sof-Lex TM spiralne krążki
1 uzupełnienie x 12 spiralnych krążków 
do opracowania (5080).

RelyX TM U200 Automix, RelyX TM Fiber Post
Zestaw wprowadzający 
1 strzykawka Automix x 5 ml (8,5 g), 
5 końcówek mieszających (regularnych),
10 końcówek mieszających (szerokich) i końcówki endodontyczne, 
5 końcówek mieszających (szerokich) i końcówki wewnątrzustne,
4 uzupełnienia Fiber Post (5 szt.) w rozmiarach 0, 1, 2, 3, wiertła w rozmiarach 0, 1, 2, 3 i uniwersalne.

1235 zł

RelyX TM Fiber Post
1 uzupełnienie x 10 wkładów RelyX TM Fiber Post
w rozmiarze 2 (56862).

RelyX TM U200 Clicker TM

1 uzupełnienie w dowolnym kolorze x 11 g.
488 zł

RelyX TM Temp NE
1 opakowanie.

3M TM ESPE TM Astringent pasta retrakcyjna
1 uzupełnienie x 25 kapsułek.

285 zł

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w kolorze A1

Express TM XT
2 dowolne uzupełnienia typu Penta TM.

408 zł

Express TM XT Light Body
1 uzupełnienie.

Express TM XT Intra-oral Syringe
20 strzykawek wewnątrzustnych.

Kup produkt a otrzymasz:     produkt za 1zł netto/szt.*
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Mix produktów
w tym produkty PREMIUM
za 1 500 zł brutto**

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto**

Protemp TM Express TM

Single Bond TM Universal

Adper TMImpregum TM

RelyX TM Unicem RelyX TM Fiber Post

RelyX TM Ultimate Ketac TM Cem Filtek TM

Sof-Lex TM spiralne krążki Clinpro TM

RelyX TM U200

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase

3M TM ESPE TM Astringent

otrzymasz urządzenie Pentamix TM Lite za 1 zł netto/szt.**

Kup mix produktów za 3 000 zł brutto

Kup produkt a otrzymasz:     produkt GRATIS*

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase
5 dowolnych uzupełnień.

Strzykawka do elastomerów
 
Końcówki mieszające Penta TM

1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

3M TM ESPE TM Monophase, 
3M TM ESPE TM Soft Monophase
2 dowolne uzupełnienia.

Końcówki mieszające Penta TM

1 opakowanie końcówek mieszających x 30 szt.

LUBCeny detaliczne zgodnie 
z aktualnym cennikiem 

3M 
TM ESPE 

TM

Ceny detaliczne zgodnie 
z aktualnym cennikiem 

3M 
TM ESPE 

TM

Przy zakupie min. 5 uzupełnień 3M TM ESPE TM Monophase 
lub 3M TM ESPE TM Soft Monophase 

GRATIS*

Strzykawka do elastomerów
 
GRATIS*

Końcówki mieszające Penta TM 
1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.

LUB

Pentamix TM Lite
Mieszalnik do mas wyciskowych.

Style Italiano 
Przepis na piękny 
uśmiech

Ketac TM Cem Plus Clicker TM 
Cement glasjonomerowy 
modyfi kowany żywicą

Pentamix TM Lite
Mieszalnk 
do mas 
wyciskowych 

Przepis na piękny 
uśmiech

Więcej informacji o produktach 
                     na stronie:

www.3MESPE.pl



*  Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M ESPE. Promocja ważna w okresie 1 września - 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).

**  Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Obowiązuje zakup w cenach sugerowanych wg aktualnego cennika 3M ESPE.
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może być tak łatwe

3M TM ESPE TM - system do znieczuleń miejscowych

Dokonanie właściwego wyboru

3M TM ESPE TM oferuje pełny system do znieczulania miejscowego - trzy rodzaje znieczuleń 
precyzyjnie dopasowanych do konkretnych wskazań, strzykawka 3M TM ESPE TM Pluraject TM 2 
oraz nowe igły do znieczuleń, których jakość została potwierdzona oceną Dental Advisor. 

3M TM ESPE TM Ubistesin TM • do rutynowych zabiegów stomatologicznych 
3M TM ESPE TM Ubistesin TM Forte •  do skomplikowanych zabiegów wymagających przedłużonego znieczulenia 
3M TM ESPE TM Mepivastesin TM •  do prostych, rutynowych zabiegów u pacjentów z grupy ryzyka

3M TM ESPE TM - igły do znieczuleń
•  5 typów igieł do znieczuleń, zaprojektowanych dla maksymalnego bezpieczeństwa, 

łatwości użycia oraz komfortu pacjenta
• 3 ścięte, bardzo ostre krawędzie, gładko przechodzą przez tkanki miękkie
•  system zabezpieczający pozwala na bezpieczne zamknięcie i łatwą obsługę
•  umożliwiają wykonanie wszystkich procedur w praktyce stomatologicznej, 

które wymagają użycia znieczulenia

3M, ESPE, Adper, Clicker, Clinpro, Express, Filtek, Impregum, 
Ketac, Mepivastesin, Penta, Pentamix, Pluraject, Protemp, 
RelyX, Scotchbond, Single Bond, Sof-Lex i Ubistesin 
są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2014 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
3M ESPE/2014/07/Promocje Wrzesień-grudzień ulotka

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dział Stomatologiczny 
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 85 
3mespepl@mmm.com

www.3MESPE.pl

Wymagania zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Dz.U. 2008.210.1327 Ubistesin TM. 1) NAZWA PL: Ubistesin TM (40 mg+0,006 mg)ml roztwór do wstrzykiwań, Ubistesin TM Forte (40 mg+0.012 mg)ml roztwór do wstrzykiwań, 2) SKŁAD: Ubistesin TM - 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: Chlorowodorek artykainy 40 mg; Chlorowodorek epinefryny 0,006 mg. 
Ubistesin TM Forte - 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: Chlorowodorek artykainy 40 mg; Chlorowodorek epinefryny 0,012 mg. 3) POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do wstrzykiwań. 4) WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Ubistesin TM: Znieczulenie miejscowe (nasiękowe i przewodowe) w stomatologii. Preparat zalecany jest głównie do zabiegów rutynowych w 
stomatologii takich, jak: pojedyncze i mnogie ekstrakcje zębów, opracowywanie ubytków twardych tkanek i szlifowanie zębów. Ubistesin TM Forte: Znieczulenie miejscowe (nasiękowe i przewodowe). Jest szczególnie wskazany w przypadku zabiegów, które wymagają możliwie skutecznego znieczulenia, jak i tak zwanego suchego pola operacyjnego, np. operacje chirurgiczne 
w obrębie błony śluzowej i kości, zabiegi z miazgą zęba (amputacja i ekstyrpacja). Ekstrakcje i trepanacje zębów z zapaleniem ozębnej i ekstrakcje zębów złamanych. 5) DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Ubistesin TM / Ubistesin TM Forte: zawsze należy stosować najmniejszą objętość płynu, która doprowadzi do wywołania skutecznego znieczulenia. Przed użyciem 
należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Do stosowania wyłącznie podczas znieczuleń stomatologicznych. Otwartych ampułek nie stosować u innych pacjentów. 6) PRZECIWWSKAZANIA: Zastosowanie u dzieci poniżej 4 roku życia jest przeciwwskazane. Zastosowanie Ubistesin TM / Ubistesin TM Forte jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na 
substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ze względu na zawartość epinefryny, Ubistesinu TM / Ubistesinu TM Forte nie wolno stosować w przypadkach: ustalonej nadwrażliwości na amidowe środki miejscowo znieczulające, ciężkiego upośledzenia przewodnictwa impulsów nerwowych i układu przewodzącego serca, np. bloku AV II i III stopnia, 
zaznaczonej bradykardii, ostrej, niewyrównanej niewydolności serca, ciężkiego niedociśnienia, pacjentów ze stwierdzonym niedoborem aktywności cholinoesterazy osocza, skaz krwotocznych - szczególnie w przypadku znieczulenia przewodowego, wstrzyknięć do obszarów objętych procesem zapalnym. Ze względu na zawartość epinefryny jako środka zwężającego naczynia, 
Ubistesinu TM / Ubistesinu TM Forte nie wolno stosować w przypadkach: Chorób serca, takich jak: niestabilna dławica piersiowa, ostatnio przebyty zawał serca mięśnia sercowego, ostatnio przebyta operacja wszczepienia bypassów tętnicy wieńcowej, opornych na leczenie zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu napadowego lub utrwalonej niemiarowości o dużej częstotliwości 
nieleczonego lub niekontrolowanego ciężkiego nadciśnienia, nieleczonej lub niekontrolowanej zastoinowej niewydolności serca, nieleczona lub niekontrolowana zastoinowa niewydolność serca. Jednoczesnego leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub lekami przeciwdepresyjnym. Ze względu na zawartość siarczanów, Ubistesin TM / Ubistesin TM Forte nie wolno 
stosować w przypadkach: alergii lub nadwrażliwości na siarczany, ciężkiej astmy oskrzelowej. Ubistesin TM / Ubistesin TM Forte może wywołać ostre reakcje alergiczne z objawami anafilaktycznymi (np. skurcz oskrzeli). 7) SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Ubistesin TM / Ubistesin TM Forte. Stosować ze szczególną ostrożnością w przypadkach: Ciężkich 
zaburzeń czynności nerek, dławicy piersiowej, stwardnienia tętnic, znacznych zaburzeń krzepnięcia krwi, tyreotoksykozy, jaskry z wąskim kątem, cukrzycy, chorób płuc – szczególnie astmy na tle alergicznym, pheochromocytoma, w chorobach wątroby. Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować drgawki, po których następuje depresja o.u.n. lub zatrzymanie akcji serca 
i czynności układu oddechowego, w chorobach wątroby, występuje większe ryzyko przekroczenia toksycznego stężenia Ubistesinu TM w osoczu. Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować drgawki, po których następuje depresja ośrodkowego układu nerwowego lub zatrzymanie akcji serca i czynności układu oddechowego. Pacjentom z zaburzeniami czynności układu 
sercowo-naczyniowego produkt podawać ostrożnie. Ubistesin TM stosować ostrożnie u pacjentów z padaczką w wywiadzie. Istnieje możliwość uzyskania pozytywnych wyników testów dopingowych przeprowadzanych u sportowców. U pacjentów leczonych środkami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna lub kwas acetylosalicylowy) istnieje ogólnie zwiększona tendencja do 
występowania krwotoków. W takim przypadku nieuważne nakłucie naczynia podczas podawania środka znieczulającego może prowadzić do ciężkiego krwawienia. Unikać nieuważnego podania środka do naczyń. W trakcie opracowywania ubytków lub zębów filarowych należy wziąć pod uwagę zmniejszony przepływ krwi w miazdze w wyniku zastosowania adrenaliny zawartej 
w środku miejscowo znieczulającym. W takim przypadku istnieje ryzyko przeoczenia odsłoniętej miazgi. U pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zwolnione procesy metaboliczne i mniejszą objętość dystrybucji stężenie Ubistesinu TM w osoczu może się zwiększyć. Ryzyko nagromadzenia Ubistesinu TM wzrasta szczególnie w przypadku powtórnych aplikacji, np. po 
dodatkowym wstrzyknięciu. Podobne działanie może się pojawić u pacjentów w złym stanie ogólnym pacjenta oraz ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek. We wszystkich tego typu przypadkach zaleca się podanie mniejszej dawki (minimalna ilość niezbędna do uzyskania znieczulenia o odpowiedniej głębokości). W każdym przypadku, gdy stosuje się środek 
miejscowo znieczulający, należy zapewnić sobie dostęp do następujących leków i terapii: leki przeciwdrgawkowe (benzodiazepiny lub barbiturany), leki miorelaksacyjne, atropina i wazopresory lub adrenalina w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaktycznej. Sprzęt do resuscytacji (szczególnie źródło tlenu). Po każdym podaniu środka miejscowo znieczulającego, 
należy dokładnie i stale monitorować, czy prawidłowo funkcjonuje układ sercowo-naczyniowy i oddechowy oraz stan świadomości pacjenta. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. 8) DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Ze względu na zawartość artykainy, po zastosowaniu. Ubistesin TM / Ubistesin TM Forte mogą wystąpić następujące działania 
niepożądane: Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe - rzadkie (> 0,01%). Zmniejszenie częstości akcji serca, niedociśnienie. Zmniejszenie ciśnienia krwi, zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu, bradykardia asystolia, zatrzymanie czynności układu sercowo-naczyniowego. Zaburzenia układu immunologicznego - bardzo rzadkie (> 0,01%). Nadwrażliwość na 
artykainę może objawiać się wysypką, obrzękiem, świądem, rumieniem, nudnościami, biegunką, świszczącym oddechem, anafilaksją. W przypadku artykainy zaobserwowano odczyn krzyżowy u pacjenta z opóźnioną nadwrażliwością na prylokainę. Po wystąpieniu nadwrażliwości na artykainę lub inne, amidowe środki miejscowo znieczulające, należy zastosować środki na 
bazie estrów podczas następnych wizyt pacjenta. U pacjentów z podkliniczną methemoglobinemią zastosowanie dużych dawek artykainy może wywołać methemoglobinemię. Zaburzenia układu nerwowego - rzadkie (> 0,01%). Metaliczny posmak, szum w uszach, zawroty głowy, nudności, wymioty, niepokój, lęk, ziewanie, drżenie, nerwowość, oczopląs, słowotok, ból 
głowy, wzrost częstości oddechów. Parestezje (utrata czucia, palenie, mrowienie) warg lub/i języka lub obydwu. W przypadku wystąpienia senności, dezorientacji, drżenia, drgania mięśni, napadów toniczno-klonicznych, śpiączki i porażenia układu oddechowego, aby uniknąć pogorszenia stanu pacjenta, natychmiast zastosować postępowanie zapobiegawcze. Zaburzenia 
ze strony układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia - rzadkie (> 0,01%). Zwiększenie, a następnie zmniejszenie częstości oddechów, które może prowadzić do bezdechu. Ze względu na zawartość epinefryny jako środka zwężającego naczynia, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe - rzadkie (> 0,01%). Nie 
można wykluczyć pojawienia się odczucia ciepła, pocenia, kołatania serca, migrenopodobnego bólu głowy, wzrostu ciśnienia krwi, dławicy piersiowej, tachykardii, tachyarytmii, zatrzymania akcji układu sercowo-naczyniowego lub ostrego obrzęku tarczycy. Ze względu na zawartość siarczanów, w bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić następujące działania niepożądane: 
Reakcje alergiczne lub nadwrażliwość, szczególnie w przypadku astmy oskrzelowej, które objawiają się w postaci wymiotów, biegunki, sapania, ostrego napadu astmy, przymglenia świadomości lub wstrząsu. Ze względu na zawartość epinefryny mogą wystąpić następujące działania niepożądane: Zaburzenia układu nerwowego. Po 2 tygodniach od momentu zastosowania 
artykainy i (lub) epinefryny opisano wystąpienie porażenia nerwu twarzowego, które utrzymywało się po 6 miesiącach. Zaburzenia obrazu klinicznego mogą być wynikiem jednoczesnego pojawienia się różnych powikłań i działań niepożądanych. 9) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 3M Deutschland GmbH, ESPE Platz, D-82229 Seefeld, Germany 10) Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci! Produkt leczniczy sprzedawany na receptę. 11) NUMER POZWOLENIA: Ubistesin TM Forte Ministerstwo Zdrowia R/3414. Ubistesin TM Ministerstwo Zdrowia R/3413. 

0.4 × 42 mm

0.4 × 30 mm

0.4 × 25 mm

0.3 × 25 mm

0.3 × 12 mm


