3M™ RelyX™ Universal
Resincement

Från komplext
till enkelt.

Dessa två kan allt.
3M™ RelyX™ Universal resincement fungerar både som ett fristående,
självbondande cement och som ett adhesivcement i kombination med
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive.
Tillsammans eliminerar de krånglet och förvirringen med
flera resincement, primers och adhesiv, vilket förenklar
arbetsflödet för direkta och indirekta restaurationer.
Med färre produkter att ha i lager och att behöva fylla
på sparar du både plats, tid och pengar.

Så enkelt
men så
kraftfullt.

Revolutionerande
spruta.
Patentskyddad 3M-design tar
automixappliceringar med cement till
nästa nivå. Den har utvecklats med dina
behov i åtanke för enkel applicering,
rengöring och förvaring. Den lilla
sprutan på 3,4 g har reducerat avfall och
innehåller tillräckligt mycket material för
15 appliceringar.
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Effektivt ända till sista steget. Den
unika kemin säkerställer att överskott
stannar vid preparationsgränsen och
enkelt kan avlägsnas efter härdning.
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Självadhesiv cementering av en 3M™ Lava™ Estetisk
fluorescerande och fullkontur zirkoniumdioxidkrona.
Bild från Dr. Jan Gueth, Tyskland

Mindre lager, större besparingar

95 %

av tandläkarna höll med om att de
universella egenskaperna hos RelyX
Universal resincement bidrar till att
minska lagren och spara pengar.

Lättare för medarbetarna

97 %

av tandläkarna höll med om att det är
lättare för medarbetarna att
använda En universalprodukt istället
för flera resincement.

* per applicering jämfört med de vanliga automixsystem som är tillgängliga i dagsläget, ** jämfört med de automixsprutor som används i dagsläget.
*** Källa: Fältutvärdering i EU/USA som genomförts av 3M

“

Mycket hygieniskt
dispenseringssystem
med lite avfall.”

“

M.W., Storbritannien***

Enkel hantering,
få komponenter
och därmed färre
potentiella fel.”

80 %

J.L., Tyskland***

mindre
spill* med mikroblandningsspets

Mer ergonomisk
form med

50 %
plastavfall*

Mer hygienisk.**
Självstängande för förvaring, utan att använda
blandningsspetsar.
Smal, lång
förlängningsspets
för enkel
rotkanalapplicering
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Shear bond strength (MPa) till zirkoniumdioxid
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Scotchbond Universal Plus Adhesive
fungerar som en universalprimer för
alla material, inklusive glaskeramik,
och stärker cementens självbondande
egenskaper ytterligare vid bindning till
t.ex. zirkoniumdioxid.
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Med överlägsen självbondande bindningsstyrka till dentin
kan RelyX Universal resincement användas för att pålitligt
behandla de flesta fall utan behov av ytterligare adhesiv
eller
primer.
För ljus-(MPa)
eller till
självhärdning.
Shear
Bond Strength
dentin efter artificiellt åldrande
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En stark partner för
alla adhesivfall.
3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhesive är det första radiopaka
allt i ett-universaladhesivet för alla
direkta och indirekta indikationer.
Dessutom är det ett helt
anpassat system: adhesivet
härdas av cementen, så ingen
ljushärdning krävs.

Enastående självbondande
förmåga för maximerad
effektivitet.
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Shear Bond Strength (MPa) till dentin efter artificiellt åldrande
självhärdning
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A,
Nr 3629, 2019

ljushärdning

Shear Bond Strength vid självhärdning och bindning (MPa)
till zirkoniumdioxid.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, Nr 1838, 2020

I princip ingen postoperativ känslighet

99 %

av tandläkarna rapporterade att RelyX Universal resincement ger
nästan ingen postoperativ känslighet***

Goda estetiska egenskaper med
fyra stabila, fluorescerande färger

Translucent (TR)

A3 opak (A3O)

A1

Vit opak (WO)

Beställningsinformation

3M™ RelyX™ Universal resincement
Artikelnr Produktinformation
Introkit
56968

4 sprutor med 3M™ RelyX ™ Universal resincement i färgerna TR, A1, A3O,
WO (3,4 g per spruta), 60 3M™ RelyX ™ universella mikroblandningsspetsar,
20 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive
(5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 blå spetsar för etsgel,
50 orangefärgade mikropenslar, stegvisa guider
Testkit

56969

Varje testkit innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX ™ Universal resincement (3,4 g),
15 3M™ RelyX ™ universella mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar,
1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (1,5 ml), 1 3M™ Scotchbond™
Universal etsgel (3 ml), 25 blå spetsar för etsgel, 50 orangefärgade mikropenslar,
stegvisa guider
Färg TR
56970
Färg A1

3M™ RelyX ™ introkit med Universal resincement (56968)

Refiller

56971

Varje refill innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX ™ Universal resincement (3,4 g),
15 3M™ RelyX ™ universella mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar
Färg TR
56973
Färg A3O

56972

Färg A1

56974

Färg WO

Storpack

56977

Varje storpack innehåller: 3 sprutor med 3M™ RelyX ™ Universal resincement
(3,4 g per spruta), 45 3M™ RelyX ™ universella mikroblandningsspetsar,
15 förlängningsspetsar
Färg TR
56978
Färg A1

3M™ RelyX ™ testkit med Universal resincement TR (56969)

Blandningsspetsar
56975
56976

30 3M™ RelyX ™ universella mikroblandningsspetsar
15 3M™ RelyX ™ universella mikroblandningsspetsar med förlängningsspetsar
3M™ RelyX ™ refill med Universal resincement TR (56971)

3M Scotchbond Universal Plus Adhesive
™

™

Flaska
41293

41294

Introkit: 1 flaska med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (5 ml),
50 engångspenslar, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 intraorala spetsar
Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive flaska (5 ml)
1 × 5 ml flaska
41295
3 × 5 ml flaskor
Unitdos

41297
41298

3M™ Scotchbond™ refill med Universal Plus Adhesive (41294)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive unitdos, 1 3M™ Scotchbond™ Universal
etsgel (3 ml), 25 intraorala spetsar
Introkit: 50 unitdos
41299
200 unitdos
100 unitdos
41304
400 unitdos

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhesive unitdos:
För effektiv hygienkontroll. Minskar
risken för korskontaminering.

3M™ Scotchbond™ Universal etsgel
41263

2 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml styck), 50 intraorala spetsar

3M™ Scotchbond™ unitdos med Universal Plus Adhesive
100 unitdos (41298)

3M.se/dental
3M Svenska AB,
3M Oral Care
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00

3M, Lava, RelyX och Scotchbond är varumärken som tillhör 3M
Company eller 3M Deutschland GmbH. Används på licens
i Kanada. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
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