3M’s stift- og kroneopbygningsprocedure
Gør det komplicerede enkelt

3M’s løsning til stift og
kroneopbygning.
Her med RelyX™ Fiber Post 3D
Til forudsigelige resultater - på kortere tid
Vi ved, at den endodontiske procedure er meget kompleks. Så jo mere enkel og pålidelig den
endodontiske restaureringsprocedure er, desto bedre - for både tandlægen og patienten. 3M’s
løsning til stift- og kroneopbygning er et skridt frem: Med signifikant færre kliniske trin og færre
produkter vil du kunne arbejde hurtigere, nemmere og mere effektivt.

Du behøver kun 4 trin
3M’s løsning til stift og kroneopbygning gør ikke kun dit arbejde mere enkelt, men gør dig også i
stand til at aflevere et forudsigeligt og stærkt resultat - fra rod til opbygning. Alt du har brug for er de
nye RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter plus 3 andre produkter, der er nemme at anvende: RelyX™
Unicem 2 Automix Cement, Scotchbond™ Universal Adhæsiv, og Filtek™ Bulk Fill Posterior
fyldningsmateriale.
Hvert af disse 4 produkter gør dit arbejde mere pålideligt og effektivt - og har et samlet formål:
At gøre den samlede behandling mere enkel!

RelyX ™ Fiber Post 3D glasfiberstifter fås i 4
størrelser. Farvekoder sikrer et præcist match
til borene.

5 størrelser bor
(inklusive et universalbor).

Færre kliniske trin, færre produ

Stift
RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter med et unikt 3D design for mere retention
RelyX Fiber Post 3D bygger på mere end 8 års klinisk succes med RelyX Fiber
Post. Vi har nu videreudviklet stifterne:
•

Højere mekanisk retention til kroneopbygningsmaterialet pga. koronale 3D
makroretentioner

•

En stærk binding til rodkanalen pga. den mikroporøse overflade uden et
ekstra step med silanisering

•

Bedre kontrol over placering af stiften pga. den fremragende radiopacitet

•

Lav risiko for rodfraktur på grund af den dentinlignende elasticitet

•

Mere æstetisk end metalstifter

Cement
RelyX™ Unicem 2 Automix
Selvadhærerende universal resincement
RelyX Unicem 2 Automix Cement giver ikke blot en fremragende
bindingsstyrke, men sparer dig også værdifuld tid, fordi du ikke behøver at
ætse, prime eller bonde.
Den praktiske automix sprøjte og endospidsen gør det muligt at applicere
cementen direkte i rodkanalen fra bund til top.
Med en enkelt application - og praktisk talt ingen porøsiteter.

ukter

Adhæsiv
Scotchbond™ Universal adhæsiv
Scotchbond Universal adhæsiv giver en sikker binding af
kroneopbygningsmaterialet til stift og tandsubstans - uden
behov for en ekstra primer.
En enkelt applicering er tilstrækkelig!

Kroneopbygning
Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale
Fremragende materiale- og håndteringsegenskaber gør
Filtek Bulk Fill Posterior fyldningsmaterialet til et velegnet
kroneopbygningsmateriale. Specielt ved større
restaureringer i kombination med en stift: Det nye
kapseldesign sikrer en porøsitetfri applicering. Materialet er
formbart, men også nemt at adaptere til både tandsubstans
og stift. Det polymeriserede materiale er nemt at tilpasse og
føles som dentin at bore i. Kroneopbygninger kan fremstilles
hurtigt og nemt
Kan appliceres i et lag op til 5 mm.

Cement
RelyX Unicem 2 Automix cement appliceres
direkte i rodkanalen med en endospids.
™

KLINISK TIP:
Vi anbefaler brug af 3M™ ESPE™ Astringent
Retraction Paste i tilfælde, hvor der er behov for
ekstra tørlægning under behandlingen.

Stift

RelyX Fiber Post 3D glasfiberstifter er placeret i
rodkanalen. Det er ikke nødvendigt med forbehandling.
™

Adhæsiv
Scotchbond™ Universal adhæsiv appliceres.
Der skal ikke anvendes yderligere primer.

Kroneopbygning
Med Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale
opbygges kroneopbygningen rundt omkring stiften.

Stift og kroneopbygning
efter præparation.

Bestillingsinformation
Varenr.

Produktinformation

Varenr.

RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter
56957

Introduktionssæt
20 stifter str. 0, 1, 2, 3 (5 stifter af hver str.),
5 bor str. 0, 1, 2, 3, universal (1 bor af hver str.)

56958

Prøvesæt med RelyX™ Unicem 2 Automix cement
10 stifter str. 1, 2 (5 stifter af hver str.), 3 bor str. 1, 2,
universal (1 bor af hver str.), 1 RelyX™ Unicem 2 Automix
sprøjte A2 - 8,5 g, 10 blandespidser, 10 endospidser

56960

Stift og kroneopbygningssæt med RelyX™ Unicem 2
Automix cement
1 prøvesæt RelyX™ Fiber Post 3D/RelyX™ Unicem 2
Automix cement, 20 kapsler Filtek™ Bulk Fill Posterior
fyldningsmateriale
A3 a 0,2 g, 1 flaske Scotchbond™ Universal adhæsiv - 5 ml

Refiller stifter og bor
56948

10 stifter, str. 0 (1,1 mm diameter), hvid

56949

10 stifter, str. 1 (1,3 mm diameter), gul

56950

10 stifter, str. 2 (1,6 mm diameter), rød

Produktinformation

Scotchbond™ Universal adhæsiv
41254

Introduktionssæt
1 flaske Scotchbond Universal adhæsiv a 5 ml, 50 stk.
engangsblandeskåle, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk.
fosforsyregel i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser
til fosforsyre

41258

Refill
1 flaske Scotchbond™ Universal adhæsiv - 5 ml

Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale
Refill

Varenr.

Varenr.

Farve

Sprøjter
1 sprøjte a 4 g

Kapsler
20 kapsler – 0,2 g

A1

4863A1

4864A1

A2

4863A2

4864A2

A3

4863A3

4864A3

B1

4863B1

4864B1

C2

4863C2

4864C2

56951

10 stifter, str. 3 (1,9 mm diameter), blå

Filtek Bulk Fill Flow materiale

56873

1 bor, str. 0 (1,1 mm diameter), hvid

Refill

Varenr.

Varenr.

56864

1 bor, str. 1 (1,3 mm diameter), gul

Farve

56865

1 bor, str. 2 (1,6 mm diameter), rød

Kapsler
15 kapsler a 0,2 g

56866

1 bor, str. 3 (1,9 mm diameter), blå

Sprøjter
2 sprøjter a 2 g,
20 sprøjtespidser

56867

1 universalbor

A1

4862A1

4861A1

A2

4862A2

4861A2

A3

4862A3

™

RelyX™ Unicem 2 Automix selvadhærerende resincement
56846

56847

56848

Refiller

Universal 4862U

Farve A2 universal
1 sprøjte - 8,5 g, 15 blandespidser (almindelige), 5
blandespidser (brede), 5 endospidser

3740T

4861A3
4861U

20 sprøjtespidser 19 gauge

3M™ ESPE™ Astringent Retraction Paste

Farve A3 opak
1 sprøjte - 8,5 g, 15 blandespidser (almindelige), 5
blandespidser (brede), 5 endospidser

56944

Refill: 25 kapsler

56945

Value pakke: 100 kapsler

Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe

Farve transparent
1 sprøjte - 8,5 g, 15 blandespidser (almindelige), 5
blandespidser (brede), 5 endospidser

76975

Value pakker

Elipar™ DeepCure-L LED polymeriseringslampe

56849

Farve A2 universal
3 sprøjter a 8,5 g, 30 blandespidser (almindelige),
20 blandespidser (brede), 15 endospidser, 5 intraorale
spidser

56857

Farve A3 opak
3 sprøjter a 8,5 g, 30 blandespidser (almindelige),
20 blandespidser (brede), 15 endospidser, 5 intraorale
spidser

56858

Farve transparent
3 sprøjter a 8,5 g, 30 blandespidser (almindelige),
20 blandespidser (brede), 15 endospidser, 5 intraorale
spidser

76973

1 lampe med håndstykke i rustfrit stål (ledningsfri),
ladeenhed (230 V), lithium-ion batteri, 10 mm lysleder,
lysbeskyttelsesskjold
1 letvægts håndstykke (indbygget lithium-ion batteri),
universal strømforsyning med 5 adaptere, 10 mm
lysleder, lysbeskyttelsesskjold, 3 hærdeskiver

Tilbehør
56851

30 blandespidser (almindelige)

56918

15 blandespidser (brede) og 15 intraorale spidser

56919

15 blandespidser (brede) og 15 endospidser
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