Cementeringsløsninger

RelyX™ Ultimate
Adhæsiv resincement

Glaskeramisk
cementering

- en stærk løsning

Ultimativ bindingsstyrke til glaskeramik
RelyX™ Ultimate er en dualhærdende adhæsiv resincement fra 3M™ Oral Care udviklet specielt til cementering af glaskeramiske
restaureringer. RelyX™ Ultimate sikrer kompromisløse resultater med særdeles høj bindingsstyrke og høj, langvarig æstetik.

Indikationer
RelyX™ Ultimate kan anvendes i kombination med Scotchbond™ Universal til permanent cementering af:
• Indlæg, onlay, kroner og broer, ætsbroer (2 - 3 led) og indlæg/onlay broer (2 - 3 led)* af keramik, komposit eller metal
• Facader af keramik eller komposit
• Restaureringer af keramik, komposit eller metal til implantatabutments
• Stifter eller skruer
* Kontraindiceret til patienter med bruxisme eller paradentose.

RelyX™ Ultimate dækker hele spektret af indirekte indikationer til permanent cementering af fuldkeramik-,
komposit- og metalrestaureringer.

RelyX™ Ultimate er specielt velegnet til CAD/CAM restaureringer
“Den intraorale spids er fremragende til chairside CAD/CAM restaureringer, når jeg applicerer
cementen direkte på overfladen af præparationen.” Dr. S. Efstratiou, UK

En ægte vinder i bindingsstyrke
Den ultimative bindingsstyrke og nemme håndtering gør RelyX™ Ultimate ideel til cementering af glaskeramiske restaureringer.
Interne samt eksterne adhæsionstest viser fremragende adhæsion til både dentin og emalje.
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Shear bond strength til emalje efter 24 timer. Alle cementer blev lyspolymeriseret.
Kilde: C. Decoteau, M. Ogledzki, G. Kugel, and R.D. Perry; Tufts University, Boston, USA, IADR/AADR 2011,
# 375

RelyX™ Ultimate
(3M ESPE)

Panavia™ F 2.0

NX3

Multilink® Automix

Adhæsion for resincementer til leucitforstærket ætsbar glaskeramik (Paradigm™ C, 3M ESPE).
RelyX™ Ultimate blev anvendt med Scotchbond™ Universal som silan erstatning, de andre
cementer blev anvendt iht. producentens brugsanvisning. Alle cementer blev lyspolymeriseret.
Artificial ældning: 5.000 termocycler (5 - 55 °C). Kilde: 3M ESPE internal data

Færre komponenter - nemmere anvendelse
RelyX™ Ultimate giver optimal bindingsstyrke, når cementen kombineres med Scotchbond™ Universal adhæsiv, som ikke kun fungerer som adhæsiv, men også som primer. RelyX™ Ultimate kemien indeholder en kemisk hærdende aktivator, der virker
sammen med Scotchbond™ Universal adhæsivet, hvilket eliminerer brugen af separat aktivator.
Færre komponenter, færre arbejdstrin: Betyder ikke kun nemmere behandling men også mindre risiko for fejl. Sidst men ikke mindst
reducerer det din lagerbeholdning.

Fordele ved Scotchbond™ Universal adhæsiv:

Fordele ved RelyX™ Ultimate Adhæsiv Resincement:

•

Samme adhæsiv til total-etch, selektiv ætsning af emalje
eller som selvætsende

•

Dualhærdende cement med ultimativ bindingsstyrke

•

•

Primer til restaureringer af zirkonia, alumina, metal eller

Meget nem at anvende (integreret kemisk hærdende aktivator når Scotchbond™ Universal anvendes som adhæsiv)

glaskeramik

•

Høj slidstyrke og tandlignende fluorescens

•

Konsistent bindingsstyrke på såvel fugtig som tør ætset
dentin

•

Matchende indprøvningspastaer

•

Praktisk talt ingen postoperativ sensitivitet ved total-etch
og selvætsende teknik

"Grundet et lille antal af komponenter er denne adhæsivcement nemmere, hurtigere
og mere sikker at bruge" Dr. M. Buff, Tyskland
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Bestillingsinformation
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Beskrivelse

Varenr.

RelyX™ Ultimate

RelyX™ Ultimate blandespidser

RelyX™ Ultimate introduktionssæt (inkl. 4 farver):
1 stk. Scotchbond™ Universal adhæsiv a 5 ml, 1 stk. fosforsyregel i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser til
fosforsyre, 50 stk. engangsblandeskåle, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk. automix sprøjte i farve A3 Opak a 8,5
g, 1 stk. automix sprøjte i farve B0.5 a 8,5 g, 1 stk. automix sprøjte i farve A1 a 8,5 g, 1 stk. automix sprøjte i farve
Translucent a 8,5 g, 30 stk. blandespidser (almindelige),
10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. endo spidser, 10
stk. blandespidser (brede) og 10 stk. intraorale spidser,
visuelle brugsanvisninger

56883

30 stk. blandespidser (almindelige)

56885

10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. endo spidser

56886

10 stk. blandespidser (brede) og 10 stk. intraorale spidser

RelyX™ Ultimate prøvesæt - translucent: 1 stk.
Scotchbond™ Universal adhæsiv a 1,5 ml, 1 stk. fosforsyregel i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser til fosforsyre, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk. automix sprøjte
i farve Translucent a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale
spidser, visuelle brugsanvisninger
RelyX™ Ultimate prøvesæt - A1: 1 stk. Scotchbond™
Universal adhæsiv a 1,5 ml, 1 stk. fosforsyregel i sprøjte a 3
ml, 25 stk. appliceringsspidser til fosforsyre, 50 stk.
engangsapplikatorer, 1 stk. automix sprøjte i farve A1 a 8,5
g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser
(brede) og 5 stk. intraorale spidser, visuel brugsanvisning

Beskrivelse

RelyX™ Try-in Pasta
7614A1T

Farve A1: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g

7614A3T

Farve A3 Opak: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g

7614B0.5T Farve B0.5: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g
7614TRT

Farve Translucent: 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g

7614WOT

Farve WO (hvid opak): 1 stk. Try-in pasta refill a 2 g

Scotchbond™ Universal adhæsiv
41258

Scotchbond™ Universal adhæsiv refill: : 1 flaske
Scotchbond Universal a 5 ml

41263

Scotchbond™ Universal Etchant: 2 stk. fosforsyregel i
sprøjte a 3 ml, 50 stk. appliceringsspidser til fosforsyre

RelyX™ Ultimate refiller
56887

Farve A1: 1 stk. automix sprøjte i farve A1 a 8,5 g, 10 stk.
blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5
stk. intraorale spidser

56888

Farve A3 Opak: 1 stk. automix sprøjte i farve A3 Opak a
8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser

56889

Farve B0.5: 1 stk. automix sprøjte i farve B0.5 a 8,5 g, 10
stk. blandespidser (almindelige), 5 stk. blandespidser (brede)
og 5 stk. intraorale spidser

56890

RelyX™ Ultimate prøvesæt - A1 (56894)

Farve Translucent: 1 stk. automix sprøjte i farve Translucent a 8,5 g, 10 stk. blandespidser (almindelige), 5 stk.
blandespidser (brede) og 5 stk. intraorale spidser

"Dette produkt er stærkt, holder hvor andre fejler og er særdeles
nemt at håndtere. Jeg var mest imponeret over, hvor nemt det er
at anvende." Dr. W. McLaughlin, UK

"Jeg værdsætter muligheden for at anvende enten total-etch eller
selvætsende adhæsivløsning." Dr. P. Claassen, UK
RelyX™ Ultimate introduktionssæt (56891)
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