Cimentos de resina 3M ESPE
A 3M ESPE apresenta a sua família de cimentos de resina. Os produtos complementam-se entre si, oferecendo características
ideais para diferentes indicações. Recomendamos estes três cimentos pela sua força de adesão, facilidade de uso e estética.

RelyX™ Ultimate

RelyX™ Unicem 2

RelyX™ Veneer

Cimento de resina adesivo

Cemento de resina autoadhesivo

Cemento para carillas

Benefícios:

Benefícios:

Benefícios:

• Alta força de adesão e grande
resistência ao desgaste

• Cimento de resina autoadesivo de alto rendimento

• Viscosidade ideal para uma
fácil colocação de facetas

• Menor número de componentes

• Solução de um só passo fácil
e rápida de usar

• Exclusivamente
fotopolimerizável

• Cómodo e fácil de utilizar

• Excelente estabilidade de cor

• A escolha de eleição para cimentações com qualquer técnica
adesiva

• Pastas de prova para uma
correspondência fiável

• Máxima estética, com fluorescência similar aos dentes naturais
• Pastas de prova de cor

Alta estética

Altamente recomendado*
Recomendado
Não indicado

Metal / Base metálica
Inlays /Onlays
Coroas/Pontes
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Cerâmica Vítrea
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Coroas parciais
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Cerâmicas de óxidos metálicos (ex. Lava™ Zirconia)
Coroas/Pontes
Postes
Pontes de Maryland

Cimento para facetas
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+
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RelyX™ Veneer

Recomendação por
cimento e indicação

Cimento de resina auto-adesivo

fotopolimerizável

eficácia

RelyX™ Unicem 2

cerâmicas vítreas

Combinação

facilidade de utilização com

Cimento de resina adesivo

resistência para

RelyX™ Ultimate

Máxima
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Resinas de compósito/Resina nano cerâmica (ex. Restaurações Lava™ Ultimate CAD/CAM)
Inlays /Onlays
Coroas
Postes (ex. RelyX™ Fiber Post)
Facetas
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*Melhor rendimento para esta indicação, ou maior facilidade de utilização com o mesmo rendimento.

Informação de Encomenda
Nº de ref.

Descrição de produto

Nº de ref.

RelyX™ Ultimate
56891

56892

56894

Descrição de produto

RelyX™ Veneer

Kit de Introdução: 1 Frasco de adesivo Scotchbond
Universal de 5ml, 1 seringa de ácido fosfórico de 3ml, 1
seringa (A3O) de 8,5gr, 1 seringa (B0.5) de 8,5gr, 1
seringa (A1) de 8,5gr, 1 seringa (translúcido) de 8,5gr, 25
pontas dispensadoras de ácido, 50 godés descartáveis,
50 micro escovas descartáveis, 30 pontas de mistura
regulares, 10 pontas de mistura largas, 10 canulas de
alongamento, 10 pontas intra-orais, guia técnico de passo
a passo
Kit de prova (translúcido): 1 Frasco de adesivo
Scotchbond Universal de 1,5ml, 1 seringa de ácido
fosfórico de 3ml, 1 seringa (translúcido) de 8,5gr, 25
pontas dispensadoras de ácido, 50 godés descartáveis,
50 micro escovas descartáveis, 10 pontas de mistura
regulares, 5 pontas de mistura largas, 5 pontas intraorais, guia técnico de passo a passo
Kit de prova (A1): 1 Frasco de adesivo Scotchbond
Universal de 1,5ml, 1 seringa de ácido fosfórico de 3ml, 1
seringa (A1) de 8,5gr, 25 pontas dispensadoras de ácido,
50 godés descartáveis, 50 micro escovas descartáveis, 10
pontas de mistura regulares, 5 pontas de mistura largas, 5
pontas intra-orais, guia técnico de passo a passo

7616

Kit de Introdução: 1 Seringa de 3gr. de cada uma (A1,
A3, B0.5, Translúcido, Branco opaco), 1 frasco de 5ml do
adesivo Scotchbond Universal, 1 seringa de 3ml de ácido
fosfórico, 25 pontas dispensadoras de ácido, 48 godés
descartáveis, 50 micro escovas descartáveis

7616TK

Kit de Prova: 1 Seringa de 3gr. do cimento para facetas
RelyX Venner Translúcido,1 seringa de 2gr. de pasta de
prova RelyX translúcida, 20 unidoses Scotchbond Universal
L-Pop, 1 seringa de 3ml de ácido fosfórico, 25 pontas
dispensadoras de ácido, guia de cores

Reposições RelyX™ Veneer
8714A1

A1/Amarelo claro: 1 seringa de 3gr.

8714A3

A3 Opaco/Amarelo opaco: 1 seringa de 3gr.

8714B0.5

B0.5/Branco: 1 seringa de 3gr.

8714TR

Translúcido: 1 seringa de 3gr.

8714WO

Branco opaco: 1 seringa de 3gr.

Adhesivo Scotchbond™ Universal
41258

Reposição de adesivo Scotchbond™ Universal:
1 Frasco de adesivo de 5ml.

41263

Ácido Fosfórico Scotchbond™ Universal:
2 seringas de ácido fosfórico e 50 pontas de aplicação

Reposições RelyX Ultimate
™

56887

Relyx Ultimate A1: 1 Seringa de 8,5gr, 10 pontas de mistura
regulares, 5 pontas de mistura largas, 5 pontas intra-orais

56888

Relyx Ultimate A3O Opaco: 1 Seringa de 8,5gr, 10
pontas de mistura regulares, 5 pontas de mistura largas, 5
pontas intra-orais

56889

Relyx Ultimate B0.5 Branco: 1 Seringa de 8,5gr, 10
pontas de mistura regulares, 5 pontas de mistura largas, 5
pontas intra-orais

56890

Relyx Ultimate Translúcido: 1 Seringa de 8,5gr, 10
pontas de mistura regulares, 5 pontas de mistura largas, 5
pontas intra-orais

Pontas de mistura para o RelyX™ Ultimate
56883

30 pontas de mistura regulares

56885

10 pontas de mistura largas + 10 canulas de alongamento

56886

10 pontas de mistura largas + 10 pontas intra-orais

Kit de prova RelyX™ Ultimate – A1 (56894)

Reposições de pastas de prova RelyX™
7614A1T

A1/Amarelo claro 1 seringa de 2gr.

7614A3T

A3 Opaco/Amarelo opaco: 1 seringa de 2gr.

Kit de introdução RelyX™ Ultimate (56891)

7614B0.5T B0.5/Branco: 1 seringa de 2gr.
7614TRT

Translúcido: 1 seringa de 2gr.

7614WOT

Branco opaco: 1 seringa de 2gr.

3M Portugal, Lda
3M ESPE produtos Dentários
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1169-009 Lisboa
Tel: 21 313 45 00
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www.3MESPE.com

www.3MESPE.com
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Soluções para cimentação

RelyX™ Ultimate
Cimento de resina adesiva

A cimentação de

restaurações cerâmicas

tem um novo

herói

Resistência máxima para todo o tipo
de restaurações cerâmicas
O cimento de resina adesivo RelyX Ultimate é um cimento inovador de polimerização dual da 3M ESPE. Foi desenvolvido a pensar
nas necessidades específicas da cimentação das restaurações cerâmicas. O RelyX Ultimate garante resultados extraordinários:
Proporciona a máxima resistência adesiva, e um resultado estético, duradouro e de qualidade.

“É um produto resistente, que adere mesmo onde outros falham e que é facilmente
manipulável. Fiquei muito impressionado em como é fácil usá-lo.”
Dr. W. McLaughlin, Reino Unido

“ Em especial valorizo a possibilidade de usar
uma técnica com ou sem ataque ácido.”
Dr. P. Claassen, Reino Unido

O RelyX Ultimate cobre toda a gama de indicações para cimentações de restaurações indirectas, como as
cerâmicas, de compósito ou metálicas.

O RelyX Ultimate é indicado para restaurações CAD/CAM.
“A ponta intra-oral é fantástica para restaurações CAD/CAM quando aplico o
cimento directamente na superfície da preparação.” 			
Dr. S. Efstratiou, Reino Unido

Um verdadeiro herói em resistência adesiva.
A extraordinária resistência adesiva e a facilidade de uso fazem do RelyX Ultimate o produto ideal para a cimentação de restaurações cerâmicas. Os dados de testes internos e externos mostram uma excelente adesão tanto à dentina como ao esmalte.
Resistência adesiva à cerâmica vítrea

Resistência à ruptura na adesão ao esmalte em
cimentos de resina

24 h
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RelyX™ Ultimate
(3M ESPE)

Multilink® Automix

Panavia™ F 2.0

Resistência à ruptura na adesão ao esmalte com cimentos fotopolimerizáveis armazenados
durante 24 horas.
Fonte: C. Decoteau, M. Ogledzki, G. Kugel, and R.D. Perry; Tufts University, Boston, EE.UU., IADR/AADR
2011, # 375

RelyX™ Ultimate
(3M ESPE)

Panavia™ F 2.0

NX3

Multilink® Automix

Adesão de cimentos de resina à ceramica vitrea gravada e reforçada com leucita (Paradigm C,
3M ESPE) Utilizando RelyX Ultimate com o Scotchbond Universal (sc) como substituição do silano
e restantes materiais segundo as especificações do fabricante. Todos os cimentos foram
fotopolimerizados. Envelhecimento artificial: 5.000 termo ciclos (5 - 55ºC). 		
Fonte: dados internos 3M ESPE.

Elevada estabilidade de cor para uma estética natural.
O RelyX Ultimate utiliza uma tecnologia moderna de iniciador isento de aminas aromáticas que garante a estabilidade da cor.
Comparado com outros produtos de referência, o RelyX Ultimate demonstra uma menor descoloração após submersão numa
solução de café. Para uma excelente imitação da cor natural foi adicionado um corante que simula a fluorescência natural do dente.

Estabilidade de cor

Antes

Café

Fluorescência

RelyX ™ Ultimate

Dente humano

Panavia™ F2.0

RelyX ™ Ultimate

NX3

Panavia™ F2.0

Multilink® Automix

NX3

Variolink® II

Multilink® Automix

Resistência às manchas: O RelyX Ultimate demonstra uma
mínima descoloração após submersão durante 3 dias numa
solução de café.
Fonte: dados internos 3M ESPE

10% UV

Fluorescência do RelyX Ultimate e de outros cimentos de resina.
O RelyX Ultimate demonstra uma fluorescência semelhante à de
um dente natural. 				
Fonte: dados internos 3M ESPE

Resistência ao desgaste.
Uma restauração estética exige integridade marginal. Para além de uma
elevada resistência adesiva, é também necessário fortes propriedades
mecânicas. O RelyX Ultimate foi optimizado para aumentar a resistência ao
desgaste, o que garante uma boa selagem marginal durante toda a vida da
restauração.
Comparando com outros cimentos de resina e compósitos fluidos, o RelyX
Ultimate apresenta o menor desgaste de três corpos em comparação com a
referência Filtek Z250 (3M ESPE).

Desgaste relativa a Filtek™ Z250 (=1,0).

3.0

RelyX™ Ultimate tem o menor desgaste após uma
semana

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
RelyX™ Ultimate
(3M ESPE)

TetricEvo Flow

90% UV

Multilink Automix ®

Prova de desgaste de 3 corpos ACTA. Calculo da abrasão em relação ao Filtek Z250 (3M ESPE).
Fonte: C. Kleverlaan, Universidad ACTA, Holanda)

Panavia™ F2.0

Menor número de componentes - maior facilidade de uso.
O RelyX Ultimate foi desenvolvido para possibilitar um óptimo rendimento quando utilizado com o Scotchbond Universal, que
funciona não só como um adesivo de gravação total ou sem realização de ataque ácido como também funciona como primer para a
maioria das superfícies de restaurações. A fórmula do RelyX Ultimate contém um activador de polimerização na escuridão para o
Scotchbond Universal, que elimina a necessidade de utilização de um activador distinto, eliminando passos desnecessários.
Menor número de componentes, menor número de passos de trabalho: Não só facilita a manipulação como também reduz o risco
de erros. Para além de que limita o inventário de material necessário.
Vantagens do adesivo Scotchbond™ Universal:

Vantagens do cimento de resina adesivo RelyX™ Ultimate

• Capacidade combinada de adesão com ou sem ataque ácido

• Cimento de polimerização dual com a máxima resistência
adesiva

• Integração de primers para cerâmicas de qualquer tipo,
zirconia e metal
• Resistência adesiva uniforme em dentina gravada seca ou
húmida
• Ausência de sensibilidade pós-operatória na técnica de
gravação total, selectiva, ou sem aplicação de ácido

• Facilidade de uso (activador integrado de polimerização na
escuridão para o Scotchbond Universal)
• Fluorescência semelhante ao dente e elevada resistência ao
desgaste
• Disponibilidade de pastas de prova de cor

“Como contém um menor número de componentes, este cimento adesivo é
mais fácil, rápido e seguro de utilizar.” Dr. M. Buff, Alemanha

RelyX™ Ultimate

Primer de
restauração

Adesivo
Primer B

Cimento

Adesivo
Primer A

Multilink® Automix

Scotchbond™
Universal

Primer de
cerâmica

Primer de
metal

Pasta de cimento B

Adesivo
Primer B

Panavia™ 2.0

Adesivo
Primer A

Pasta de cimento A

Primer de
restauração
Silano

Bonding

Adesivo

ou

Adesivo sem utilização de ácido

Cimento

Adesivo de
gravação total

NX3 com OptiBond®
Solo Plus™/All-In-One

Catalizador de cimento

Adesivo
Primer A

Base de cimento

Variolink® II
com Syntac

