
Trumfy

pro Va‰e pacienty.

Dopfiejte sv˘m pacientÛm komfort
se skloionomerními v˘plÀov˘mi materiály

Ketac
TM

a jeho pfiátelé



• Díky uvolňování
fluoridů snižují riziko
vzniku sekundárního
kazu

• Rychlé a snadné
ošetření v méně krocích

• Dlouhotrvající účinek 
v doporučených
klinických indikacích

• Všestranný, je-li třeba
rychlá pomoc

Se skloionomery od 3M ESPE dosahujete 

vynikajících klinick˘ch v˘sledkÛ.

VyuÏijte zku‰eností a schopností spoleãnosti 3M ESPE pfii práci se skloionomerními

v˘plÀov˘mi materiály. Rozmanité, spolehlivé a peãlivû vyladûné v˘robky Vám v mnoha

pfiípadech umoÏní pomoci Va‰im pacientÛm rychle a úãinnû.

Po celé dekády byla firma 3M ESPE prÛkopníkem ve v˘voji skloionomerÛ. Stejnû jako Vy 

– lékafii – vidíme skuteãnou potfiebu diferenciované terapie. A skloionomery jsou pouhou ãástí

na‰í rozsáhlé produktové nabídky. Je pravdou, Ïe nereprezentují univerzálnû aplikovateln˘

v˘plÀov˘ materiál, ale zajistí vynikající v˘sledky v mnoha indikacích a to s minimálním úsilím.

V˘sledek: perfektní fie‰ení pro kaÏdého pacienta.

Ne v‰ichni pacienti jsou stejní – a to je dal‰í dÛleÏit˘ dÛvod pro diferenciovanou terapii. 

V závislosti na potfiebách kaÏdé jednotlivé skupiny pacientÛ se dennû setkáváte s rozdíln˘mi

typick˘mi poÏadavky:

Skloionomery od 3M ESPE usnadÀují Va‰i reakci na potfieby a pfiání znaãnû rozdíln˘ch skupin

pacientÛ. UmoÏÀují Vám zajistit okamÏitou pomoc v ‰iroké ‰kále situací a tím Vám poskytují

více ãasu dostat se k jádru skuteãného problému (napfi. periodontální onemocnûní nebo vysoké

riziko kazivosti) a najít správné fie‰ení. To znamená více spokojen˘ch pacientÛ a ménû stresu

pro Vás.

Dûti Pacienti s akutní bolestí Seniofii

•   DLOUHODOBù CHRÁNÍ P¤ED KAZEM – skloionomery od 3M ESPE nabízejí
zv˘‰enou ochranu proti vzniku sekundárního kazu.

•   RYCHLÉ A SNADNÉ POUÎITÍ – pfiedev‰ím u dûtsk˘ch pacientÛ a pacientÛ
obávajících se o‰etfiení.

•   SPOLEHLIV¯ ZÁKLAD PRO DLOUHODOBÉ V¯PLNù – rychlá cesta ke koneãnému
fie‰ení pro Va‰e pacienty. 

•   MULTIFUNKâNÍ, JE-LI POT¤EBA RYCHLÁ POMOC – rychle tak ulevíte pacientovi
od bolesti.

Ketac™ a jeho pfiátelé – 

vítûzství pro Vás i Va‰e pacienty.



•Díky uvolÀování

fluoridÛ sniÏují riziko

vzniku sekundárního

kazu

• Rychlé a snadné
ošetření v méně krocích

• Dlouhotrvající účinek 
v doporučených
klinických indikacích

• Všestranný, je-li třeba
rychlá pomoc

Zde je dÛkaz: skloionomery chrání pfied

kazem u star‰ích pacientÛ.

Seniofii jsou obzvlá‰tû náchylní k tvorbû kazu. Xerostomie nebo sucho v ústech (napfi. v dÛsledku

podávan˘ch lékÛ), hrají stejnou roli jako zhor‰ená ústní hygiena zpÛsobená oslabenou motorikou. 

Skloionomery od 3M ESPE v˘raznû sniÏují riziko vzniku sekundárního kazu: díky vysoké

úrovni uvolÀování fluoridÛ zuby remineralizují a chrání je tak pfied kazem – a to Vám dává vût‰í

jistotu, Ïe pro své pacienty dûláte to nejlep‰í!

Dlouhotrvající ochrana pfied kazem:

Po o‰etfiení na‰imi

skloionomery VitremerTM

a KetacTM Fil Plus 

zaznamenali pacienti 

s vysok˘m rizikem kazu

v˘razné sníÏení v˘skytu
sekundárního kazu okolo

okrajÛ v˘plní v porovnání 

s kontrolní skupinou 

s amalgámov˘mi v˘plnûmi.

Photac™ Fil Quick vykazuje vysokou hladinu uvolÀování
fluoridÛ:

Kofienov˘ kaz – ãast˘ problém geriatrické stomatologie – lze rychle a trvale vyfie‰it skloionomerem 
od 3M ESPE, napfi. materiálem PhotacTM Fil Quick.

Ketac™ Fil Aplicap™

Vitremer™

Tytin™ = Amalgám

PhotacTM Fil Quick A3 AplicapTM

Ionofil Molar AC

GC Fuji II LC A3 Kapsle

VitremerTM A3 

Fuji IX Kapsle

GC Fuji II LC A3 

KetacTM Molar AplicapTM A3

Sekundární kaz na rozhraní v˘plnû a zubní tkánû

Sledované období v t˘dnechK
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Haveman, J. B. Summitt, J. O. Burgess,
K. Carlson, JADA 2003; 134: 177-184 

A. Syrek, Druhá evropská konference 
na téma Skloionomery, 2004, Warwick

Srovnávací studie ukazuje,

Ïe Photac Fil Quick od

poãátku dosahuje nejvy‰‰ích
hodnot uvolÀovan˘ch
fluoridÛ. Tím zaji‰Èuje 

tu nejlep‰í ochranu pfied

sekundárním kazem 

a v mnoha pfiípadech jiÏ 

není tfieba dal‰ího o‰etfiení.
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• Díky uvolňování
fluoridů snižuje riziko
vzniku sekundárního
kazu

•Rychlé a snadné
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• Všestranný, je-li třeba
rychlá pomoc

Dûti chtûjí mít o‰etfiení rychle za sebou – 

ale Vy chcete trval˘ v˘sledek.

Hlavnû dûti chtûjí b˘t ze stomatologického kfiesla co nejdfiíve pryã. TakÏe skuteãnou v˘hodou je,

mÛÏete-li pracovat rychle, ale zároveÀ i peãlivû. O‰etfiení materiálem PhotacTM Fil Quick zaruãuje,

Ïe mÛÏete zhotovit perfektní skloionomerní v˘plÀ v nûkolika krátk˘ch krocích. To znamená, 

Ïe Va‰i malí pacienti jsou „volní“ hned, jak je to jen moÏné, a vy se vyhnete neÏádoucímu stresu.

Bleskové náv‰tûvy u lékafie – díky materiálu 
Photac Fil Quick:

Polymerace svûtlem ‰etfií spoustu ãasu. Av porovnání s materiálem Fuji II LC zde máme úsporu

ãtyfi krokÛ pfii dosaÏení stejného v˘sledku!** Obzvlá‰tû u dûtí, které zfiídka kdy vydrÏí klidnû

sedût u lékafie více neÏ pár minut, je to skuteãnou v˘hodou. ** M. Tanumiharja, et al.: J Dent, 2000; 28:361-6

Svého cíle dosáhnete rychleji a snadnûji.

.

KdyÏ potfiebujete trvalou ochranu – Ketac™ Molar.

Vût‰ina rodiãÛ by ráda zajistila sv˘m dûtem ochranu zubu tak trvalou, jak jen je to moÏné. 

A stomatologové to cítí stejnû! Kromû mnoha dal‰ích indikací je Ketac Molar vhodn˘ rovnûÏ

pro rané peãetûní fisur. Jako pevn˘ peãetící materiál pro fisury nabízí dlouho trvající efektivní

ochranu pfied zubním kazem, jak také ukazuje rozsáhlá studie.

Není tfieba pouÏít koferdam a u‰etfiíte dal‰í ãtyfii kroky: tím dosáhnete více pohodlí a ménû stresu na
obou stranách.

Fisury zapeãetûné 
materiálem 
Ketac™ Molar.

C. J. Holmgren, E.C.M. Lo, 
D. Y. Hu, H. C. Wan,
Community Dent Oral
Epidemiol 2000; 28:314-320
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Pouze 2 % kazÛ po 
3 letech. Tento v˘sledek

dokazuje, Ïe Ketac Molar

zajistí nejen úãinné o‰etfiení

kariézních zubÛ, ale pÛsobí

také proti vzniku kazu na

zapeãetûn˘ch zubech.

Srovnání
krok po kroku*

Preparace Aplikace Opláchnutí Namíchání kapsle Aplikace Vytvrzení Dokončení Nanesení Vytvrzení

zubu kondicionéru a osušení 2mm vrstvy světlem výplně laku světlem

Photac™ Fil

Fuji II LC

* Dle návodu k pouÏití od v˘robce



Ménû preparace, del‰í Ïivotnost – 

to ocení kaÏd˘ pacient.

Trendy v moderní stomatologii smûfiují k minimálnû invazivnímu o‰etfiení. A právû proto by

jedním z cílÛ kaÏdého o‰etfiení mûla b˘t ochrana zubní struktury v co nejvût‰ím moÏném

rozsahu. S materiálem Ketac Molar pro Vás bude snadné poskytnout pacientovi v˘plÀ v barvû

zubu, která zároveÀ ochrání zubní strukturu. A vynikající dlouhodobá Ïivotnost slibuje pfiíjemnû

dlouh˘ ãas do pacientovy pfií‰tí náv‰tûvy.

Praktická ukázka: ménû znamená více!

Dlouhodobá stabilita s minimálnû invazivními v˘plnûmi.

Ketac™ Molar – vzor pro ostatní skloionomery.

Pfiesvûdãivû nízké hodnoty abraze: v porovnání s ostatními skloionomery prokazuje Ketac

Molar daleko men‰í opotfiebení.

Minimálnû invazivní v˘plÀ v barvû zubu – rychlá, snadná, trvalá a ekonomická – s materiálem
Ketac™ Molar Quick.

• Díky uvolňování
fluoridů snižuje riziko
vzniku sekundárního
kazu

• Rychlé a snadné
ošetření v méně krocích

•Dlouhotrvající úãinek 

v doporuãen˘ch

klinick˘ch indikacích

• Všestranný, je-li třeba
rychlá pomoc

Souãasná rozsáhlá studie 

u ‰kolních dûtí v âínû

(A.R.T.) dokazuje vynikající

dlouhodobou stabilitu
materiálu Ketac Molar. 

Po 5 letech bylo 82 %

mal˘ch v˘plní I. tfiídy stále

neporu‰en˘ch. C. J. Holmgren, E.C.M. Lo, H. C.
Wan, D. Y. Hu, IADR 2002 (Chiba,
Japonsko) Abstrakt 959.

Neporu‰ené malé v˘plnû I. tfiídy

A. Peutzfeldt, F. Garcia-Godoy,
E. Asmussen, Am J Dent 1997;
10:15-17.

µm / 200 000 cyklÛâasto dokumentovanou

trvanlivost materiálu Ketac

Molar lze názornû ukázat

pfii srovnání tohoto produktu

s jin˘mi v˘plÀov˘mi

materiály: Ketac Molar

vykazuje daleko niÏ‰í

opotfiebení neÏ skloionomer

Fuji IX a kompomer Dyract

v „3body“  studii opotfiebení.
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Dal‰í dobr˘ dÛvod proã pouÏívat

skloionomery od 3M ESPE:

flexibilní terapie.

Bez ohledu na to, proã pacienti Va‰i ordinaci nav‰tûvují, poÏadují nekomplikované o‰etfiení 

v co nejmen‰ím poãtu sezení. Skloionomery od 3M ESPE to umoÏÀují: lze je úspû‰nû pouÏít

pro v˘plnû i dostavby. Jejich klinicky zdokumentované úspûchy v‰e pfiesvûdãivû dokazují.

Materiál, na kterém mÛÏete stavût.

Klinické testy N. H. Wilsona* ukazují, Ïe skloionomery od 3M ESPE mohou také vytvofiit

trvalou podloÏku pro dlouhodobé nepfiímé v˘plnû. Tato studie zahrnovala doãasné skloionomerní

v˘plnû, které byly po tfiech mûsících preparovány a pouÏity jako dostavby. Tfiicet devût zlat˘ch

korunek bylo na tyto dostavby natmeleno cementem RelyX™ Luting (skloionomerní cement) 

a po pûti letech provûfieno. Klinické v˘sledky prokázali absenci sekundárního kazu 

i hypersenzitivity, dokonce i po pûti letech klinické zátûÏe.  * N. H. Wilson et al. (v tisku) 

I doãasné fie‰ení mÛÏe vypadat perfektnû…

Skloionomery od 3M ESPE nabízejí fiadu v˘hod na cestû ke koneãnému fie‰ení:

• Jako podloÏka zajistí efektivní tepelnou izolaci pulpy (dÛleÏité u zlat˘ch v˘plní)

• Vytváfiejí vynikající náhradu dentinu díky svému modulu elasticity podobnému dentinu

• Snadno s nimi vyblokujete podsekfiiviny

• Díky jejich vy‰‰í opacitû v porovnání se zubní strukturou je lze preciznû redukovat 

a chrání pfied nepfiíjemn˘mi pfiekvapeními (napfi. zasaÏení pulpy) pfii vlastní preparaci

… a v˘sledek po nûkolika t˘dnech: 

Doãasné o‰etfiení materiálem Ketac™ Molar Quick Aplicap™

Na podloÏku z prvního o‰etfiení byla materiálem Ketac™ Cem nacementována zlatá inlej a cementem
RelyX™ Unicem byla usazena ãásteãná keramická korunka.
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Skloionomery od 3M ESPE – vlastnosti,

které potfiebujete ve své kaÏdodenní praxi.

•   OCHRANA P¤ED ZUBNÍM KAZEM – sniÏují riziko nepfiíjemn˘ch následn˘ch o‰etfiení –
pacienty mÛÏete poslat domÛ s pocitem dobfie odvedené práce.

•   RYCHLÉ A SNADNÉ O·ET¤ENÍ – ‰etfiíte ãas a mÛÏete tak pfiijímat více pacientÛ.

•   TRVANLIVÉ V KLINICKY RELEVANTNÍCH SKLOIONOMERNÍCH INDIKACÍCH –
skloionomery od 3M ESPE jsou také vhodné pro dlouhodobé v˘plnû – umoÏÀují flexibilní
terapii.

•   V·ESTRANNÉ – pro rychlou úlevu v rozliãn˘ch situacích. Jako stomatolog budete moci
nabídnout optimální o‰etfiení ve v‰ech indikovan˘ch pfiípadech. Va‰i pacienti Vám podûkují.

Doãasné o‰etfiení hlubokého kazu skloionomerem od 3M ESPE

Skuteãn˘ pfiítel v nouzi – v‰estrann˘,

rychl˘ a efektivní.

Jako lékafii se kaÏdodennû setkáváte s nelehk˘m úkolem pomoci ‰iroké ‰kále pacientÛ

(stomatologická pohotovost, lidé s akutní bolestí nebo periodontálním onemocnûním) od jejich

trápení, a to co nejrychleji a nejúãinnûji. KaÏd˘ z nich od Vás oãekává mal˘ zázrak – chtûjí

odejít bez pocitu bolesti a zároveÀ bez zdlouhavého a stresujícího o‰etfiení.

Skloionomery od 3M ESPE z Vás neudûlají kouzelníka, budete v‰ak schopni v mnoha

pfiípadech zajistit rychlé a úãinné úvodní o‰etfiení. Tyto produkty fie‰í akutní problémy a dávají

Vám ãas v dlouhodobém terapeutickém plánu. A v˘sledek: spokojení pacienti, ktefií Vás

doporuãí dále a neobávají se dal‰ích sezení.

Prvním krokem je odstranûní bolesti.

Nejprve musíte zbavit pacienta nejzávaÏnûj‰í zátûÏe. Doãasné v˘plnû z materiálu Ketac™ Molar 

to umoÏÀují. Jsou také ideální pro Va‰e ovûfiení – napfi. kdyÏ ãekáte, jak zub zareaguje na o‰etfiení

hlubokého kazu, nebo je-li pfied nepfiím˘m o‰etfiením tfieba periodontální práce.



PACIENTI Photac™

Fil Quick
Ketac™ Molar

Quick Ketac Molar Vitremer™ Ketac Fil Plus Ketac Silver

Photac
Fil Quick

K dostání v kapslích 
pro konzistentní 
a homogenní ● ● ● ● ●
kvalitu materiálu 

Úzká aplikaãní ‰piãka 
kapsle pro pfiímou, 
cílenou aplikaci

Granulovan˘ prá‰ek  Ketac
pro snadné Molar
namíchání Easymix

Nízká viskozita 
pro dobrou zatékavost ● ●

Vysoká viskozita 
s kondenzovatelnou 
konzistencí ● ● ●

Ketac Molar
Quick Ketac Molar Vitremer Ketac Fil Plus Ketac Silver

Ketac™ a jeho pfiátelé – 

fie‰ení pro pacienty i stomatology.

3M, ESPE, Ketac, Photac, RelyX 
a Vitremer jsou registrované ochranné
známky 3M nebo 3M ESPE AG. Dyract 
je registrovanou ochrannou známkou
Dentsply. Fuji je registrovanou ochrannou
známkou GC Dental. Tytin je registrovanou
ochrannou známkou Kerr.

© 3M ESPE 2006. 
Všechna práva vyhrazena

3M âesko, spol. s r.o.
Vyskoãilova 1, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111, 113
Fax: 261 380 110
e-mail: 3MCesko@3M.com
www.3mespe.com/cz

LÉKA¤I

Rychlé o‰etfiení 
nespolupracujících pacientÛ ● ●

Samoadhezivní ● ● ● ● ● ●

Bez pouÏití kondicionéru ●

Úspora ãasu díky 
svûtelné polymeraci ● ●

PouÏití skla stroncia ● ●

ÚroveÀ uvolÀování fluoridÛ ++++ + + ++ +++ ++

Vysoká odolnost proti abrazi ● ● ●

V˘plnû doãasné dentice ● ● ● ● ●

Peãetûní fisur ● ●

Doãasné v˘plnû ● ● ● ● ● ●

Trvalé v˘plnû I. tfiídy ● ● ●

Dostavby pilífiÛ ● ● ● ●

PouÏití pfii xerostomii ● ● ●


