
 
 

 

Vysoce výkonný materiál pro  
všechny otiskovací náhrady.

Vytvářejte silné a estetické provizorní náhrady s minimem práce a rychlým, snadným postupem. Díky 
kombinaci nanoplniv a polymerů je 3M™ Protemp™ 4 provizorní materiál pevný, pružný a rychlý. Proto je 
vhodný pro širokou škálu aplikací včetně zhotovování dočasných korunek, můstků, inlejí, onlejí a fazet.

• Bisakrylátový materiál s novou generací  
vysoce kvalitního nanoplniva

• Vynikající estetika eliminuje potřebu leštění

• Snadné odstranění plaku

• Přirozená fluorescence

• 6 odstínů

• Vysoká pevnost a odolnost proti frakturám

• Rychlý a jednoduchý postup

• Krátká doba tuhnutí

Objednejte si nyní!

3M™ Protemp™ 4 
Provizorní materiál
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*Pravidla a podmínky: Při koupi 2x Protemp 4 (stejné doplňující balení 46954/46956/46957/46959/46960/46972), obdržíte1x balení Garant 
dispenzer 4:1/10:1 (77581) ZDARMA.  Platí maximálně jedna nabídka na jednoho klinického lékaře. Tato nabídka platí od 15. 10. - 15. 12. 2022. 
Produkt zdarma vám bude doručen vaším distributorem. Bezplatné produkty nelze vyměnit za hotovost. Společnost 3M si vyhrazuje právo tuto 
propagační akci kdykoli změnit nebo zrušit.

Kupte 2x Protemp 4 (doplňující balení stejného odstínu) a získáte 1x Garant dispenzer 4:1/10:1 ZDARMA.
Akce platí od 15. 10. - 15. 12. 2022.

Upozornění: Protemp 4 je zdravotnický výrobek určen pouze pro odborníky ve zdravotnictví.

Čtěte pečlivě příbalový leták. Povinné informace naleznete po prokliku.



Vynikající estetika 

3M™ Protemp™ 4 provizorní materiál vypadá  
přirozeně krásně za jakýchkoli světelných podmínek  
a zachovává si barevnost, což je důležité zejména při  
dlouhodobé indikaci.

Výhody Bisakrylové
(pasta/pasta)

Konzistentní a pohodlná 
dodávka automixu ✓
Nižší exotermická reakce ✓
Nižší smršťování ✓
Přesné upevnění ✓
Minimální zápach ✓

3M Dental  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4 Česká republika 

Tel.:+420 261 380 111 
Web: 3M.cz/dental 

Na zvoleném materiálu záleží.

Dočasné náhrady mají důležitý úkol. Zachovávají prostor pro konečnou náhradu, chrání a esteticky kryjí 
preparovaný zub a podporují žvýkání i hojení dásní. V konečném důsledku usnadňují usazení finální korunky 
nebo můstku. Přechod na bisakrylový materiál vám může ušetřit čas a potíže při každé temporizaci.
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Upozornění: Protemp 4 je zdravotnický výrobek určen pouze pro odborníky ve zdravotnictví.
Čtěte pečlivě příbalový leták, který naleznete po načtení QR kódu zde:

 
Máte jakýkoli dotaz na společnost 3M Oral Care?
Kontaktujte nás prostřednictvím QR kódu nebo na www.3M.cz/dental

AKCE:
  2+1*

https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/dental-CEEMEA/

