
 הבחירה ב-Filtek™ Z550 מבטיחה לך עבודה חלקה ונוחה, 
תוצאות צפויות מראש ושחזורים אסתטיים ועמידים לאורך זמן.

 אינו נדבק למכשירי יד, ולכן נוח לעיצוב

 אינו צונח, ועם זאת מאפשר מיזוג ועיצוב פרטים מדוייקים

 קל לפיסול, ואינו מאבד את צורתו לפני הקשיה
 נוח יותר לשימוש בהשוואה לחומרים מרוכבים היברידיים אחרים

 

  Filtek™ Z550
 קומפוזיט ננו היברידי 

לשימוש אוניברסלי יומיומי

 הפתרון 
הטוב ביותר
לשחזורים 

היומיומיים שלך



לשחזור איכותי בעל מראה טבעי
Filtek™ Z550 מאפשר לך למלא אחר ציפיות מטופליך לשחזור אמין ואסתטי לאורך זמן. חומר המילוי הננו-היברידי תוכנן בקפידה 

על מנת להעניק לשחזור עמידות גבוהה יותר בכפיפה, במתיחה ובשחיקה, וכן עמידות ליטוש גבוהה לטווח ארוך. הבחירה לשחזר 
באמצעות Filtek™ Z550 מעניקה לך ביטחון בתוצאה הסופית.

קל לשימוש בכל סוגי השחזורים הישירים
השחזור הננו-היברידי שלנו תוכנן במיוחד על מנת להבטיח קלות ונוחות בשימוש – בין אם לשחזורים קדמיים ובין אם 

לאחוריים. באמצעות 12 גוונים נפוצים המותאמים למפתח הצבעים Vita® Classical Shade Guide, ניתן בקלות למצוא 
את הגוון המתאים ביותר לשחזור. נוסחת Filtek™ Z550 תוכננה במיוחד על מנת להבטיח תפקוד אופטימלי וליטוש קל של 

השחזור, כך שבכל שחזור תתקבלנה אותן תוצאות אמינות, העומדות בכל הציפיות שלך ושל ומטופליך.
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מידע להזמנות

Syringe Shade Refills  
include 1 – 4 g syringe.  

Filtek™ Z550 Nano Hybrid 
Universal Restorative  
Trial Kit – Syringes (7050TK)

Kit includes: 
4 – 4 g syringes: 1 each of shades A2, 
A3, A3.5, OA2; 1 – 6 g vial Adper™ 
Single Bond 2 Adhesive; 1 – 3 ml 
syringe Scotchbond™ Etchant;  
Accessories; Technique Guide; 
Instructions for Use

מק"ט                                                            תיאור 

7050TKB2            7050B2 
B3                7050B3 
C2            7050C2 
D3            7050D3
OA2            7050OA2 
OA3            7050OA3 

         מזרק                    גוון 
A1            7050A1  
A2            7050A2 
A3            7050A3 
A3.5            7050A3.5 
A4            7050A4 
B1            7050B1 

מזרק                     גוון 

כל היתרונות בשבילך

  נוח לעבודה
  תוצאות אסתטיות צפויות מראש

  חוזק גבוה

  עמידות טובה לשחיקה
  קל לליטוש

  עמידות ליטוש משופרת

  12 גוונים נפוצים, כולל מבחר גווני דנטין
  לכל סוגי השחזורים הישירים

Trial Kit – Syringes


