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System,
na którym mo˝esz polegaç

RelyX™ Fiber Post
Wk∏ady z w∏ókien szklanych

RelyX™ Unicem
Samoprzylegajàcy cement kompozytowy

System RelyX™ to pewnoÊç i wygoda

Oferta handlowa

1. Przygotowaç kana∏
korzeniowy do osadzenia
wk∏adu.
Zaktywowaç kapsu∏k´
RelyX Unicem Aplicap.
Materia∏ w kapsu∏ce
mieszaç przez 10 sek.
w mieszalniku rotacyjnym
RotoMix™ lub przez 15 sek.
w mieszalniku o wysokiej
cz´stotliwoÊci, np. CapMix.

2. Na ujÊcie kapsu∏ki
RelyX Unicem Aplicap
na∏o˝yç koƒcówk´
przed∏u˝ajàcà do momentu
us∏yszenia wyraênego
klikni´cia. 

3. Na∏o˝yç cement
do kana∏u rozpoczynajàc
od cz´Êci wierzcho∏kowej.
W trakcie aplikacji
utrzymywaç koƒcówk´
aplikacyjnà zanu˝onà
w cemencie, aby uniknàç
zamkni´cia p´cherzyków
powietrza. 

4. Natychmiast umieÊciç
wk∏ad w kanale
i ustabilizowaç go
w odpowiedniej pozycji.
Nadmiary cementu
usunàç zg∏´bnikiem lub
kiretà przed zwiàzaniem
chemicznym lub po
wst´pnym utwardzeniu
Êwiat∏em lampy przez
2 sekundy. 

5. Utwardziç cement
Êwiat∏em lampy przez
40 sek. lub odczekaç
do momentu zwiàzania
chemicznego.

Numer katalogowy ZawartoÊç

56860 RelyX Fiber Post – zestaw wprowadzajàcy

Po 5 sztuk wk∏adów o Êrednicy 1,3, 1,6 i 1,9 mm. Wiert∏a w rozmiarach 1, 2 i 3, wiert∏o uniwersalne, 20 koƒcówek przed∏u˝ajàcych

Wk∏ady RelyX Fiber Post – uzupe∏nienia

56861 10 wk∏adów RelyX Fiber Post – rozmiar 1 (Êrednica 1,3 mm) i 10 koƒcówek przed∏u˝ajàcych

56862 10 wk∏adów RelyX Fiber Post – rozmiar 2 (Êrednica 1,6 mm) i 10 koƒcówek przed∏u˝ajàcych

56863 10 wk∏adów RelyX Fiber Post – rozmiar 3 (Êrednica 1,9 mm) i 10 koƒcówek przed∏u˝ajàcych

Wiert∏a RelyX Fiber Post – uzupe∏nienia

56864 1 wiert∏o, rozmiar 1 (Êrednica 1,3 mm)

56865 1 wiert∏o, rozmiar 2 (Êrednica 1,6 mm)

56866 1 wiert∏o, rozmiar 3 (Êrednica 1,9 mm)

56867 1 wiert∏o, rozmiar uniwersalny-poszerzacz

Wk∏ady RelyX Fiber Post/ cement RelyX Unicem Aplicap

56868 Zestaw profesjonalny

Po 5 sztuk wk∏adów o Êrednicy 1,3, 1,6 oraz 1,9 mm, wiert∏a w rozmiarach 1, 2 i 3, wiert∏o uniwersalne, 20 koƒcówek

przed∏u˝ajàcych, zestaw próbny RelyX Unicem Aplicap (20 kapsu∏ek), zgniatacz i aplikator

56828 RelyX Unicem Aplicap – zestaw próbny

20 kapsu∏ek z materia∏em w kolorach: A2 uniwersalny (10 kapsu∏ek), przezroczysty (6 kapsu∏ek), A3 nieprzezierny (4 kapsu∏ki) 

56814 RelyX Unicem Aplicap - zestaw wprowadzajàcy

50 kapsu∏ek z materia∏em w kolorach: A2 uniwersalny (24 kapsu∏ki), przezroczysty (16 kapsu∏ek),

A3 nieprzezierny (10 kapsu∏ek), zgniatacz i aplikator 

RelyX Unicem Aplicap - uzupe∏nienia

56815 50 kapsu∏ek z materia∏em w kolorach: A2 uniwersalny (24 kapsu∏ki), przezroczysty (16 kapsu∏ek),

A3 nieprzezierny (10 kapsu∏ek)

56816 50 kapsu∏ek z materia∏em w kolorze przezroczystym

56817 50 kapsu∏ek z materia∏em w kolorze A3 nieprzeziernym

56818 50 kapsu∏ek z materia∏em w kolorze A2 uniwersalnym

56819 20 kapsu∏ek z materia∏em w kolorze A1

56819 20 kapsu∏ek z materia∏em w kolorze bia∏ym nieprzeziernym

RelyX Unicem Aplicap - koƒcówki przed∏u˝ajàce 

77550 10 koƒcówek przed∏u˝ajàcych RelyX Unicem Aplicap

40 sek. albo 5 min.
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Wk∏ady RelyXTM Fiber Post stworzono
po to, by doskona∏e efekty kliniczne
by∏y w zasi´gu Paƒstwa r´ki

Liczne testy potwierdzajà
zalety wk∏adów RelyXTM Fiber Post

Rodzina cementów RelyXTM

Prosty wybór, proste post´powanie

RelyX Unicem – samoprzylegajàcy, uniwersalny cement kompozytowy 3M ESPE
jest mocnym, estetycznym i sprawdzonym klinicznie cementem, stosowanym 
we wszystkich wskazaniach do osadzania prac protetycznych.*

Wk∏ady RelyX Fiber Post sà wytrzyma∏e, ∏atwe w u˝yciu i zapewniajà stabilnoÊç
wykonanej odbudowy. 

Lekarze doceniajà doskona∏à estetyk´ wk∏adów z w∏ókien szklanych. Obawiajà si´ jednak
trudnego, wieloetapowego post´powania, zwiàzanego z zastosowaniem klasycznych
cementów kompozytowych. W przypadku RelyX Unicem nie stosuje si´ wytrawiania
i systemu ∏àczàcego. Zb´dne jest równie˝ zastosowanie primera i silanizacja powierzchni
wk∏adu. U∏atwia to prac´ i skraca czas zabiegu. 

Koƒcówka przed∏u˝ajàca RelyX Unicem Aplicap u∏atwia aplikacj´,
przyspiesza prac´ i zapewnia wi´kszà precyzj´.

Koƒcówka przed∏u˝ajaca ∏atwo wnika do kana∏u
i umo˝liwia precyzyjnà aplikacj´ cementu
na ca∏ej jego d∏ugoÊci. 

Utrzymywanie koƒcówki
zanurzonej w aplikowanym
cemencie zmniejsza ryzyko
pozostawienia pustych przestrzeni,
które mog∏yby zmniejszaç si∏´
∏àczenia. Zastosowanie
koƒcówki u∏atwia
i przyspiesza ca∏e
post´powanie. 

Eliminacja pustych przestrzeni 

Wk∏ady i wiert∏a
RelyX Fiber Post
wyst´pujà w trzech
rozmiarach.
Oznaczenie kolorami
u∏atwia dopasowanie
i zmniejsza mo˝liwoÊç
pope∏nienia b∏´du.

Dlaczego warto zmieniç metalowe wk∏ady na wk∏ady z w∏ókna szklanego?

Wyniki badaƒ przedstawione na poni˝szym wykresie potwierdzajà, ˝e elastycznoÊç
wk∏adów z w∏ókien szklanych zbli˝ona jest do z´biny w stopniu znacznie wi´kszym
ni˝ elastycznoÊç wk∏adów ceramicznych i metalowych. Ogranicza to ryzyko uszkodzenia
korzenia spowodowanego „efektem dêwigni”.

Je˝eli niezb´dne jest
ponowne leczenie
kana∏owe, wk∏ad
RelyX Fiber Post
mo˝na ∏atwo usunàç
bez uszkodzenia z´ba.

Wk∏ady RelyX
Fiber Post
• ElastycznoÊç wk∏adu

z w∏ókien szklanych
zbli˝ona do naturalnej
z´biny ogranicza ryzyko
uszkodzenia korzenia
w przeciwieƒstwie do
sztywnych wk∏adów
metalowych
i ceramicznych 

• Eliminacja ryzyka
korozji wyst´pujàcego
w przypadku wk∏adów
metalowych

• Wi´ksza wytrzyma∏oÊç
w porównaniu z innymi
wk∏adami z w∏ókien
szklanych

• WidocznoÊç
na zdj´ciach rtg

Koƒcówka przed∏u˝ajàca
RelyX Unicem Aplicap 
• U∏atwienie aplikacji

cementu do kana∏u
• Zmniejszenie ryzyka

powstania pustych
przestrzeni

Cement RelyX Unicem
• Szybkie i ∏atwe

post´powanie
– bez wytrawiania,
zastosowania primera
i materia∏u ∏àczàcego

• Eliminacja potrzeby
u˝ycia primera
i silanizacji powierzchni
wk∏adu z w∏ókien

Koƒcówka przed∏u˝ajàca
∏atwo wnika do kana∏u
i umo˝liwia dok∏adne
wype∏nienie cementem.
Eliminuje to puste
przestrzenie, które mogà
wp∏ywaç negatywnie
na si∏´ ∏àczenia. 

Zdj´cia z mikroskopu
skaningowego przedstawiajà
kana∏ wype∏niony
samoprzylegajàcym,
uniwersalnym cementem
kompozytowym RelyX
Unicem przy u˝yciu
koƒcówek przed∏u˝ajàcych
RelyX Unicem Aplicap.

Cement kompozytowy
na∏o˝ony metodà
tradycyjnà (aplikacja
cementu na powierzchni´
wk∏adu przed jego osadze-
niem). Puste przestrzenie,
które mogà os∏abiaç
si∏´ ∏àczenia widoczne
sà na zdj´ciu w postaci
ciemnych plam.

[èród∏o: Naumann M., Watzke R.,
Uniwersytet w Berlinie, Charitie]

** èród∏o: dane wewn´trzne 3M oraz Wst´p do Materials Science And Engeenering, 5 edycja, Wiley
*** èród∏o: dane wewn´trzne 3M oraz  wst´pne wyniki zewn´trznych badaƒ in-vitro (M. Ferrari, Uniwersytet w Sienie, W∏ochy)

**** èród∏o: dane wewn´trzne 3M

* W przypadku licówek zalecamy zastosowanie RelyX™ Veneer.

Wiert∏a i wk∏ady pokazane
na zdj´ciach sà rzeczywi-
stych rozmiarów.

Rozmiar 1
Ârednica
1,3 mm

Rozmiar 2
Ârednica
1,6 mm

Rozmiar 3
Ârednica
1,9 mm

Wiert∏o
uniwersalne
– poszerzacz
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RelyX™ Unicem Multilink® Automix Variolink® II

Test zu˝ycia***
Trzypunktowe zginanie – liczba cykli

do momentu z∏amania
Test wytrzyma∏oÊci przy si∏ach Êcinajàcych****

Si∏a ∏àczenia z wk∏adami RelyX Fiber Post
przy rozciàganiu (po 24 godzinach) ****

Si∏a ∏àczenia z wk∏adami RelyX Fiber Post
przy rozciàganiu ****

Wniosek: RelyX Fiber Post wykazujà doskona∏à
wytrzyma∏oÊç na zginanie. Po 5 milionach cykli test
zakoƒczono bez ˝adnych uszkodzeƒ wk∏adów. 

Wniosek: Wytrzyma∏oÊç RelyX Fiber Post
na si∏y Êcinajàce przewy˝sza lub jest zbli˝ona
do wk∏adów innych marek.

Wniosek: Samoprzylegajàcy, uniwersalny
cement kompozytowy RelyX Unicem wykazuje
wysokà i powtarzalnà si∏´ ∏àczenia z wk∏adami
RelyX Fiber Post, zarówno po utwardzeniu
Êwiat∏em, jak i w wyniku wiàzania chemicznego. 

Wniosek: Samoprzylegajàcy, uniwersalny
cement kompozytowy RelyX Unicem wykazuje
wysokà i powtarzalnà si∏´ ∏àczenia z wk∏adami
RelyX Fiber Post bez silanizacji. Cechy tej
nie posiadajà inne cementy kompozytowe. 
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