3M Oral Care

System RelyX Fiber Post 3D
- trwałe połączenie od korzenia do korony
TM

System RelyX Fiber Post 3D
TM

Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie
Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna jest bardzo złożona, wieloetapowa
i czasochłonna. Im prostszy i bardziej niezawodny jest sposób, tym lepiej zarówno dla lekarza, jak
i dla pacjenta. Doskonałym rozwiązaniem w tej sytuacji jest nowy system 3M do cementowania
i odbudowy na wkładach koronowo-korzeniowych z włókna szklanego, który może okazać się
dużym krokiem naprzód w tym zakresie. Przy znacznie mniejszej ilości etapów klinicznych
i produktów, pozwala pracować łatwiej, szybciej i efektywniej.

Tylko cztery kroki
System RelyX Fiber Post 3D to rozwiązanie, które nie tylko ułatwia pracę, ale również pomaga
uzyskać solidne i przewidywalne rezultaty kliniczne od części korzeniowej do części koronowej.
Wszystko czego potrzebujesz to nowe wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego RelyX
Fiber Post 3D oraz trzy inne bardzo proste w użyciu produkty 3M Oral Care: RelyX U200 Automix,
Single Bond Universal oraz Filtek Bulk Fill Posterior.
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Te cztery produkty mają sprawić, że Twoja praca będzie bardziej niezawodna i wydajna. Mają jeden
wspólny cel: kompleksowe uproszczenie.

Wkłady z włókna szklanego RelyX Fiber
Post 3D są dostępne w czterech różnych
rozmiarach. Kolorowe stopery ułatwiają
posługiwanie się systemem oraz idealne
dopasowanie kalibrowanych wierteł.
TM

Pięć rozmiarów wierteł kalibrowanych
(w tym jedno wiertło universalne)

Mniej etapów klinicznych, mnie

Wkład
RelyX Fiber Post 3D - wkłady koronowo-korzeniowe z włókna
szklanego z unikalną konstrukcją 3D dla większej pewności
TM

Nowe wkłady RelyX Fiber Post 3D zostały stworzone na podstawie 8 lat klinicznych
sukcesów produktów RelyX Fiber Post firmy 3M.
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• Większa retencja mechaniczna do materiałów typu core build-up, dzięki przestrzennej
makrostrukturze 3D części koronowej wkładu.
• Silne połączenie z częścią korzeniową ze względu na mikroporowatość powierzchni
wkładu oraz brak konieczności dodatkowej silanizacji jego powierzchni.
• Jeszcze lepsza kontrola pozycji wkładu po zacementowaniu, to wynik doskonałej
widoczności na zdjęciach RTG.
• Znikome ryzyko uszkodzenia ścian korzenia, z powodu elestyczności wkładu zbliżonej
do naturalnej zębiny.
• Większa estetyka w porównaniu z wkładami metalowymi.

Cement
RelyX U200 Automix - samoadhezyjny cement
kompozytowy
TM

Cement RelyX U200 Automix oferuje nie tylko doskonałą siłę wiązania,
ale również pozwala zaoszczędzić cenny czas, gdyż nie trzeba stosować
dodatkowych komponentów takich jak: wytrawiacz, primer i bond.
TM

Poręczna strzykawka automix wraz z końcówką endo, pozwala zastosować
dokładnie wymieszany cement bezpośrednio w kanale korzeniowym od
wierzchołka do części koronowej.
Jedna pewna aplikacja - praktycznie bez pustych przestrzeni.

ej produktów

System łączący
Single Bond Universal
TM

Single Bond Universal zapewnia niezawodne wiązanie
materiału do odbudowy zrębu korony lub cześci koronowej
z wkładem koronowo-korzeniowym i tkankami naturalnymi
zęba - bez konieczności stosowania dodatkowego primera.
TM

Jedna aplikacja - gotowe!

Odbudowa
zrębu korony
Filtek Bulk Fill Posterior
TM

Doskonałe właściwości użytkowe materiału sprawiają, że
Filtek Bulk Fill Posterior stał się ulubionym kompozytem do
odbudowy części koronowej, zwłaszcza w przypadku
rozległych ubytków tkanek naturalnych. Nowa konstrukcja
kapsułki umożliwia eliminację pustych przestrzeni w trakcie
bezpośredniej aplikacji kompozytu. Materiałowi łatwo
nadaje się określony kształt oraz optymalnie dostosowuje się
go zarówno do struktury zęba, jak i wkładu
koronowo-korzeniowego. Dla uproszczenia preparacji
materiał docina się tak łatwo jak naturalną zębinę.
Odbudowę zrębu korony można zrobić prościej i szybciej.
TM

Jedna aplikacja do 5 mm.

Cement
Dokładnie wymieszany cement
RelyX U200 Automix jest bezpośrednio
aplikowany do kanału korzenia z użyciem
końcówki endo.
TM

KLINICZNA PODPOWIEDŹ:
Zalecamy użycie pasty do retrakcji
3M ESPE Astringent, która umożliwi redukcję
nadmiarów wilgoci, zwłaszcza w trakcie osadzania
wkładu oraz odbudowy z materiału kompozytowego.
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Wkład
Wkłady z włókna szklanego
RelyX Fiber Post 3D są umieszczane
w kanale korzenia bez wstępnego
przygotowywania.
TM

System łączący
Aplikacja systemu łączącego
Single Bond Universal, bez stosowania
dodatkowego primera.
TM

Zrąb korony
Odbudowa zrębu części koronowej
z zastosowaniem Filtek Bulk Fill Posterior.
TM

Wkład koronowo-korzeniowy
i zrąb korony po ostatecznej
preparacji

Oferta handlowa
Nr. kat.

Nr. kat.

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

RelyX Fiber Post 3D - wkłady z włókna szklanego

Single Bond Universal

56957

41265

TM

TM

56959

Zestaw wprowadzający
20 wkładów, rozmiary: 0,1,2,3 (5 wkładów z każdego rozmiaru),
5 wierteł, rozmiary: 0,1,2,3, wiertło uniwersalne (po 1 wiertle
w każdym rozmiarze)
Zestaw próbny z cementem RelyX U200 Automix
10 wkładów w rozmiarach 1,2 (po 5 w każdym rozmiarze),
3 wiertła w rozmiarach 1,2, wiertło uniwersalne (po 1 wiertle
w każdym rozmiarze), RelyX U200 Automix strzykawka
A2 - 8,5 g, 10 końcówek mieszających, 10 końcówek endo

Zestaw wprowadzający
Single Bond Universal - 5 ml, 50 jednorazowych pojemników
do mieszania, 50 jednorazowych mikrobrushy, 1 strzykawka
wytrawiacza - 3 ml, 25 jednorazowych końcówek do aplikacji
wytrawiacza
TM

TM

41266

Uzupełnienie
Single Bond Universal - 5 ml
TM

TM

56961

Zestaw wkładów i materiału do odbudowy zrąbu korony
z cementem RelyX U200 Automix
1 zestaw próbny RelyX Fiber Post 3D/cement RelyX U200
Automix, 20 kapsułek Filtek Bulk Fill Posterior A3 - 0,2 g każda,
1 Single Bond Universal - 5ml
TM
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Filtek Bulk Fill Posterior
TM

Uzupełnienie

Numer kat.

Numer kat.

Odcień

Strzykawka
1 strzykawka - 4 g

Kapsułka
20 kapsułek - każda po 0,2 g

A1

4863A1

4864A1

A2

4863A2

4864A2

A3

4863A3

4864A3

B1

4863B1

4864B1

C2

4863C2

4864C2

TM

Wkłady i wiertła - uzupełnienia
56948

10 wkładów, rozmiar 0 (1,1 mm śr.), białe

56949

10 wkładów, rozmiar 1 (1,3 mm śr.), żółte

56950

10 wkładów, rozmiar 2 (1,6 mm śr.), czerwone

56951

10 wkładów, rozmiar 3 (1,9 mm śr.), niebieskie

56873

1 wiertło, rozmiar 0 (1,1 mm śr.), białe

56864

1 wiertło, rozmiar 1 (1,3 mm śr.), żółte

Filtek Bulk Fill

56865

1 wiertło, rozmiar 2 (1,6 mm śr.), czerwone

Uzupełnienie

Numer kat.

Numer kat.

56866

1 wiertło, rozmiar 3 (1,9 mm śr.), niebieskie

Odcień

56867

wiertło uniwersalne

Strzykawka
2 strzykawki - każda po 2 g
20 końcówek aplikacynych

Kapsułka
15 kapsułek - każda po 0,2 g

A1

4862A1

4861A1

A2

4862A2

4861A2

A3

4862A3

4861A3

Universal

4862U

4861U

3740T

20 końcówek aplikacyjnych

TM

RelyX U200 Automix - cement samoadhezyjny
TM

Uzupełnienia
56895

56896

56897

Odcień A2 uniwersalny
1 strzykawka - 8,5 g, 15 końcówek mieszających (regularne),
5 końcówek mieszających (szrokie), 5 końcówek endo
Odcień A3 opakerowy
1 strzykawka - 8,5 g, 15 końcówek mieszających (regularne),
5 końcówek mieszających (szrokie), 5 końcówek endo
Odcień transparentny
1 strzykawka - 8,5 g, 15 końcówek mieszających (regularne),
5 końcówek mieszających (szrokie), 5 końcówek endo

3M ESPE Astringent - pasta retrakcyjna
TM

TM

56944

Uzupełnienie: 25 kapsułek

56945

Opakowanie zbiorcze: 100 kapsułek

Akcesoria
56913

Elipar DeepCure-S LED - lampa polimeryzacyjna ze stali nierdzewnej

30 końcówek mieszających (regularne)

56914

76975

15 końcówek mieszających szerokich + 15 końcówek
endodontycznych

56917

15 końcówek mieszających szerokich + 15 końcówek
wewnątrzustnych

TM

1 rękojeść bezprzewodowa ze stali nierdzewnej, ładowarka
(230V), bateria litowo-jonowa, światłowód 10 mm, osłona
ochronna

Elipar DeepCure-L LED - lampa polimeryzacyjna
TM

76973

1 lekka rękojeść (z wbudowaną baterią litowo-jonową),
uniwersalna ładowarka z 5 adapterami, światłowód 10 mm,
osłona ochronna, 3 dyski polimeryzacyjne
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