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Si farvel til 
en komplisert 
hverdag.

3M™ RelyX™ Universal
Resinsement



3M™ RelyX™ Universal resinsement fungerer både som selvbondende 
sement på egenhånd og som adhesiv sement i kombinasjon med 

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv. 

Sammen fjerner de strevet og forvirringen med flere 
forskjellige resinsementer, primere og adhesiver, og gjør 

arbeidsflyten for direkte og indirekte behandling 
enklere. Med færre produkter det er nødvendig 

å ha på lager og fylle opp, sparer du både plass, tid 
og penger.

Så enkelt 
og allikevel 
sterkt.

    To komponenter for nær sagt 
alle indirekte og direkte bonding 
indikasjoner

    Unik selvbondende adhesjon 
av RelyX Universal resinsement

    Scotchbond Universal Plus 
adhesiv forbedrer ytterligere 
bindingsstyrken til alle overflater

    Unik 3M automix sprøyte

    Hurtig og enkel  
fjerning av overskudd

    Høy estetikk

sammensetning

BP

A-derivatfri

av tannleger var enige i at egenskapene til 
RelyX Universal resin sement bidrar til å 
redusere lagerplass og spare kostnader.

av tannleger var enig i at å bruke en 
universal i stedet for flere resinsementer 
er enklere for brukerne.

Mindre lagring, mer sparing Enklere for brukere

95 % 97 % 
* per applikasjon sammenlignet med standard automix systemer som er tilgjengelige; ** sammenlignet med automix sprøyter som er tilgjengelige nå; *** Kilde: Evaluering av felt EU/USA utført av 3M 

To som klarer alt.

Effektivt til siste trinn. Den unike 
kjemiske sammensetningen  
sikrer at overskudd blir på 
preparasjonsgrensen, og kan  
enkelt fjernes etter spotbelysning. 

Hurtig og enkel 
fjerning av overskudd.

Et egenutviklet 3M-design tar automix 
sementapplikasjoner til det neste nivået. 
Utviklet med tanke på dine behov for 
enkel dispensering, rengjøring og 
oppbevaring. Den lille, økonomiske 
sprøyten med 3,4 g inneholder 
tilstrekkelig materiale til rundt 15 
applikasjoner.

Revolusjonerende 
sprøyte.

Selvherdende sementering av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerende 
fullkontur zirconia bro; bilde av Dr. Jan Gueth, Tyskland



Mer hygienisk.*** 
Selvlukkende for  
oppbevaring  
uten den brukte  
blandespissen.

80 % mindre 
svinn av sement* med 
Micro blandespisser

Tynn, lang 
forlengelsesspiss  

for enkel  
applisering  

i rotkanalen

Mer ergonomisk 
utforming med 

50 % 
mindre plastavfall*

Med sin enestående selvbondende bindingsstyrke til 
dentin, kan RelyX Universal resinsement brukes til de fleste 
tilfeller uten behov for ekstra adhesiv eller primer.  
For lys- eller selvherding.

Uovertruffen selvbondende 
adhesjon for maksimal effektivitet. Scotchbond Universal Plus adhesiv 

fungerer som en universal primer for 
alle materialer inkludert glasskeramikk, 
og forbedrer sementens utmerkede 
selvbondende egenskaper til f.eks. 
zirconia. 

av tannleger rapporterte at RelyX Universal resin sement viser 
nær sagt ingen post-operativ sensitivitet***

Nær sagt ingen post-operativ sensitivitet

99 % 

3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
adhesiv er den første radiopaque, 
alt-i-ett universaladhesivet for alle 
direkte og indirekte bonding 
indikasjoner. Og, det er et komplett 
system: adhesivet herdes av 
sementen, og det er ikke nødvendig 
med lysherding.

Den sterke partneren for  
adhesive sementeringer.
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Shear bond strength (MPa) til zirconia
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Shear bond strength(MPa) til dentin etter kunstig aldring

Shear bond strength (MPa) til dentin etter kunstig aldring
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019

Shear bond strength (MPa) til zirconia.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020

 Enkel håndtering, få 
komponenter og derfor 
mindre risiko for feil.”
J.L., Tyskland***
“

“ Utmerket, 
hygienisk 
dispensersystem 
med lite avfall.”
 M.W., Storbritannia***



3M, Lava, RelyX og Scotchbond er varemerker 
som tilhører 3M Company eller 3M Deutschland 
GmbH. Brukes under lisens i Canada. Alle andre 
varemerker tilhører andre firmaer. © 3M 2020. Alle 
rettigheter forbeholdes. 18579478_NO20201102

3M Norge AS 
3M Oral Care 
Tærudgata 16 
2004 Lillestrøm 
Telefon 06384
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Bestillingsinformasjon

3M™ RelyX™ Universal resinsement introduksjonssett (56968)

3M™ RelyX™ Universal resinsement prøvesett TR (56969)

3M™ RelyX™ Universal resinsement refill TR (56971)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv refill (41294)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv 
enhetsdose 100 (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal 
Plus adhesiv enhetsdose:

For effektiv, hygienisk 
håndtering. Reduserer risikoen 
for krysskontaminasjon.

Flott estetikk med fire 
fluorescente farger

White Opaque 
(WO)

Translucent (TR) A1 A3 Opaque (A3O)

3M™ RelyX™ Universal resinsement 
Varenr. Produktinformasjon

Introduksjonssett

56968 4 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyter i fargene TR, A1, A3O,  
WO (3,4 g per stk.), 60 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser,  
20 forlengelsesspisser, 1 flaske 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv  
(5 ml), 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 blå dispenseringsspisser,  
50 oransje mikrobørster, trinn-for-trinn veiledninger

Prøvesett

Hvert prøvesett inneholder: 1 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyte  
(3,4 g), 15 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser, 5 forlengelsespisser, 
1 flaske 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv (1,5 ml), 1 x 3M™ Scotchbond™ 
Universal Etchant (3 ml), 25 blå dispenseringsspisser, 50 oransje mikrobørster,  
trinn-for-trinn veiledninger

56969 Farge TR 56970 Farge A1

Refill

Hver refill inneholder: 1 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyte (3,4g), 15 x 3M™ 
RelyX™ Universal Micro blandespisser, 5 forlengelsesspisser

56971 Farge TR 56973 Farge A3O

56972 Farge A1 56974 Farge WO

Value-packs

Hver value-pack inneholder: 3 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyter (3,4 g 
per stk.), 45 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser, 15 forlengelsesspisser

56977 Farge TR 56978 Farge A1

Blandespisser

56975 30 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser
56976 15 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser med forlengelsesspisser

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv
Flaske

41293 Introduksjonssett: 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv flaske  
(5 ml), 50 engangsbørster, 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant  
(3 ml), 25 dispenseringsspisser

Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv flaske (5 ml)
41294 1 x 5 ml flaske 41295 3 x 5 ml flaske

Enhetsdose

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv enhetsdose, 1 x 3M™ Scotchbond™ Univer-
sal Etchant (3 ml), 25 dispenseringsspisser

41297 Introduksjonssett: 50 x unit dose 41299 200 x unit dose
41298 100 x unit dose 41304 400 x unit dose

3M™ Scotchbond™ Universal Etchant etsegel
41263 2 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml per stk.), 50 dispenseringspisser


