
Így lesz a legjobb még jobb

Ketac
Molar Easymix

Az új granulált Ketac™ Molar Easymix üvegionomer

TM



Ketac™ Molar Easymix
• A Ketac Molar

Easymix tökéletes
nyomó és szakító szi-
lárdsággal rendelke-
zik, ellenáll a külön-
bözõ fizikai stressz-
hatásoknak, és
védelmet nyújt a
tömések repedése
ellen

• Könnyebben kezel-
hetõ az új granulált
összetételnek kö-
szönhetõen

• A por könnyebben
veszi fel a folyadékot,
ezért a keverés gyor-
sabb és könnyebb

• Az "önthetõ" por még
megbízhatóbb
adagolást és keve-
rési eredményt ad

• A granulált por
kevesebb porszen-
nyezést okoz, ezáltal
higiénikusabb
körülményeket teremt
a rendelõben

Mindent tud, amit
egy igazi üvegiono-
mernek tudnia kell:

• Magas szakítási szilárd-

ság - csökkenti a tömések

repedésének esélyét

• Köt a zománchoz, dentin-

hez, ezért alkalmas az

M.I.T és A.R.T technikára.

• Hosszú távú fluorid leadás

• Savhatással szembeni

ellenállóság - kitûnõ széli

záródást biztosít

• 4 színben elérhetõ

(A1, A3, A4 és B2)

• Radiopak

• Takarékos

Hajlító szilárdság mPa-ban 
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Plussz:
Az új granulált formula, amely
gyorsabbá és könnyebbé teszi az
adagolást, keverést, felhasználást. 

Miben jobb a Ketac Molar Easymix a Ketac Molárnál és

valamennyi szokványos üvegionomernél, köszönhetõen

továbbfejlesztett granulált formájának:

• Jobban "önthetõ" por- mely pontosabb por folyadék

arányt és ezáltal kiszámíthatóbb eredményt hoz

• Hidrofilebb - a folyadék komponens gyorsabban veszi

fel a port, kevesebb felesleget eredményezve, ezáltal a

keverés gyorsabb és könnyebb

• Könnyebb kezelhetõség- kevésbé ragad a mûszerhez

és kevesebb a porszennyezõdés, mint más hagyomá-

nyos üvegionomer termékeknél

A Ketac Molar Easymix granulált pora
"önthetõ" tulajdonságából fakadóan még
pontosabb és kiszámíthatóbb adagolást
eredményez.

A hagyományos üvegionomer por a
tárolás során "rögösödik", ezért a kanállal
való adagoláskor mennyisége nem
állandó.

A hagyományos üvegionomer összetétele
nem biztosít olyan abszorpciós készséget,
ezáltal nem olyan jó a kezelhetõsége.

Ketac Molar Easymix folyadéka meg-
növelt abszorpciós képességgel ren-
delkezik, hogy a keverés gyorsabb és
könnyebb legyen.



Könnyebb keverés*

Ajánlott a Minimál Invazív technikához, beleértve az A.R.T-t

Miért szeretik a fogorvosok a
3M ESPE Ketac Molar Easymix
üvegionomerjét jobban, mint
más kézi keverésû termékeket?

Szilárdabb és tartósabb:
Ketac Molar Easymix üvegionomer ellenállóbb a savhatással szemben, mint konku-
rens termékek.

Higiénikusabb: 
Fogorvosok bevonásával végzett tanulmányok során a résztvevõk 72%-a találta a
Ketac Molar Easymix-et higiénikusabbnak a Fuji IX-nél. 86 százalékuk szerint a Ketac
Molar Easymix kevesebb porszennyezést okoz, mint a Fuji IX GP™ Handmix.

Kitûnõ kopásállóság:
Egyszerûbb keverése és használata ellenére a Ketac Molar Easymix ugyanolyan kivá-
ló kopásállóságot mutat, mint más üvegionomer termékek.

86% tartja a Ketac Molar Easymix-et köny-
nyebben keverhetõnek

11% mondja, hogy a Ketac Molar Easymix-
et és Fuji IX-et ugyanolyan könnyû keverni

3% tartja a Ketac Molar Easymix-et
nehezebben keverhetõnek, mint a Fuji IX-et

*Belsõ tesztek (66% szerint sokkal könnyebben keverhetõ, 20%
szerint könnyebben keverhetõ) és független APAC teszt szerint (72%
pozitív válasz) is könnyebb a Ketac Molar Easymix keverése, mint a
Fuji IX-nek.

Könnyû használhatósága mellett az indikációja és a fel-

használási módszerei tökéletesen alkalmassá teszik a Minimál

Invazív technika és az Atraumatikus helyreállító kezelés alka-

lmazására. A Ketac Molar Easymix "öntapadó", nem igényel

megelõzõ kondicionáló kezelést. A Ketac Molar Easymix a

dentinhez és a zománchoz is köt, minimalizálja a bakteriális

beszûrõdés lehetõségét és fluorid iont ad le.

Indikációk:

A Ketac Molar Easymix
alkalmas:

• Kompozit és amal-
gám tömések alábé-
lelésére

• Csonkfelépítésre

• Tejfogtömésre

• Okklúzión kívüli egy-
felszínû helyreállításra

• Nyaki tömésekre, ha
az esztétika nem
annyira lényeges

• Hosszú távú ideigle-
nes helyreállításokra
a felnõtt fogazatban

M.I.T és A.R.T technika:

• Tejfogtömésekre

• Okklúzión kívüli egy-
felszínû helyreállításra

• Hosszú távú ideigle-
nes helyreállításokra
gyerek és felnõtt
fogazatban

• Hosszú távú ideigle-
nes III. és V. osztályú
tömésekre felnõtt és
tejfogazatban

• Barázdazárásra



Ketac Molar Easymix
Bevezetõ készlet (56623)

Ketac Molar Easymix
Kezdõ készlet (56632)

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 178.
Telefon: (1) 270-7719
Fax: (1) 320-0951

Gyakran ismételt kérdések
a Ketac Molar Easymix-rõl

Az alábbiakban két kérdés és válasz olvasható e termék kompatibilitásáról,melyek

segítenek Önnek, hogy egyedülálló eredményeket érjen el, megõrizve a termék kon-

stans minõségét. A válaszok anyagrendelés esetén szintén segítségére lehetnek.

Kérdés: Használható-e a Ketac Molar folyadék a Ketac Molar Easymix porával?

Válasz: Nem. A Ketac Molar Easymix folyadék komponense csak a Ketac Molar Easymix porával használható. Ha a Ketac

Molar Easymix porát más egyéb folyadékkal keveri, megváltozik a tömõanyag savkoncentrációja. Ez posztoperatív

érzékenységhez vezethet. Továbbá az anyag mechanikai tulajdonságai romlanak, és a kötési sebesség lelassul. 

Kérdés: Lehet-e a Ketac Molar Easymix folyadékát a Ketac Molar por komponensével összekeverni?

Válasz: Nem. A Ketac Molar Easymix folyadéka kizárólag a Ketac Molar Easymix porával keverhetõ.

A Ketac Molar Easymix üvegionomer tömõanyagot úgy tervezték, hogy kielégítse minden igényét amit a kézi keverésû üveg-

ionomer tömõanyaggal szemben támaszt.

Rendelési információk

Rendelési szám Termékleírás

56623 Bevezetõ készlet
Tartalma: 4x12,5 g por komponens valamennyi színben(A1,A3, A4, B2), 2x8,5 ml folyadék
komponens, 1x10 ml Ketac Conditioner, 1 db Ketac Glaze,1 db adagoló kanál, 1 db keverõlap,
25 db adagoló csõr, 82 db ecset, 1 db ecsetnyél.

56632 Kezdõ készlet
Tartalma: 1x12,5 g por komponens A3 színben, 1x8,5 ml folyadék komponens, 1x10 ml Ketac
Conditioner, 1db Ketac Glaze,1 db adagoló kanál, 1 db keverõlap, 15 db adagoló csõr

56633 ART készlet
Tartalma: 1x12,5 g por komponens A3 színben, 1x8,5 ml folyadék komponens 1 db adagoló
kanál, 1 db keverõlap, 2 db használati útmutató

56624 Por utántöltõ - A1 szín
Tartalma: 1x12,5 g por komponens A1 színben, 1 db adagoló kanál

56625 Por utántöltõ - A3 szín
Tartalma: 1x12,5 g por komponens A3 színben, 1 db adagoló kanál.

56626 Por utántöltõ - A4 szín
Tartalma: 1x12,5 g por komponens A4 színben, 1 db adagoló kanál

56627 Por utántöltõ - B2 szín
Tartalma: 1x12,5 g por komponens B2 színben, 1 db adagoló kanál

56628 Folyadék utántöltõ
1x8,5 ml folyadék komponens

Az Ön 3M ESPE forgalmazója: Orvostanácsadó:

Dr. Götz Gergely 06-20/933-9969

Dr. Német Eduárd 06-30/9349-255

Orvoslátogatóink:

Takács Endre 06-30/8578-519 Budapest és Pest megye

Szabó Róbert 06-20/9237-825 Nyugat-Magyarország

Fekete Róbert 06-30/9630-975 Kelet-Magyarország


