
RelyX™ U100 
Samoprzylegajàcy uniwersalny cement  
kompozytowy w podajniku Clicker™

Zaufaj sprawdzonemu cementowi
Wprowadzenie RelyX™ Unicem, pierwszego samoprzylegajàcego uniwersalnego cementu 
kompozytowego w kapsułkach, zmieniło podejÊcie do procesu cementowania.  
Ten nowoczesny, estetyczny i łatwy w u˝yciu materiał stosuje si´ jednoetapowo, bez potrzeby 
wytrawiania, u˝ycia primera i materiału łàczàcego. Bez kompromisów! Siła łàczenia  
z tkankami jest porównywalna z najlepszymi, tradycyjnymi cementami na bazie ˝ywic. 
Od 2002 r. RelyX Unicem zastosowano w ponad 14 milionach aplikacji.

Teraz, oferujàc nowy produkt, 3M ESPE idzie o krok dalej. RelyX U100 łàczy jakoÊç  
i szybkoÊç pracy, charakterystycznà dla RelyX Unicem z łatwoÊcià i wygodà dozowania, 
którà daje innowacyjny podajnik Clicker. Równie˝ bez kompromisów!

*  Do osadzania licówek zalecamy cement RelyX™ 
Veneer. W przypadku mostów adhezyjnych  
zalecamy RelyX™ ARC.

  ** Siła łàczenia badana 5 minut po utwardzeniu cementów Êwiatłem lampy.
*** Pomiary wykonano po 14 dniach przechowywania w wodzie i 1000 termocykli (5-55°C).

Po prostu silna wi´ê

Zalety
RelyX™ U100
•  oszcz´dnoÊç 

czasu i wygoda 
– jednoetapowa 
aplikacja bez 
wytrawiania, 
stosowania 
primera i materiału 
łàczàcego,

•  pewnoÊç 
– wytrzymałoÊç, 
silne łàczenie  
i odpornoÊç  
na wilgoç,

•  doskonała estetyka, 
szczelnoÊç brze˝na 
i biozgodnoÊç,

•  obni˝one ryzyko 
nadwra˝liwoÊci 
pozabiegowej,

•  uniwersalnoÊç 
– zastosowanie przy 
wi´kszoÊci wskazaƒ 
do osadzania 
stałych uzupełnieƒ 
protetycznych*.
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Kliknij i wymieszaj
Zalety podajnika Clicker: 
•  gwaracja szybkiej i czystej pracy,
•  zawsze identyczne proporcje zapewniajàce  

uzyskanie mieszaniny o optymalnych  
właÊciwoÊciach, 

•  brak strat materiału w koƒcówkach  
mieszajàcych,

•  miarka wskazujàca liczb´ porcji cementu  
pozostałych w podajniku.

Oferta handlowa

Rodzina cementów RelyX™. Prosty wybór, proste post´powanie.

Obni˝one ryzyko nadwra˝liwoÊci 
pozabiegowej...
Samoadhezyjny cement kompozytowy 
RelyX U100 jest odporny na wilgoç. 
Ryzyko nadwra˝liwoÊci pozabiegowej 
jest minimalne poniewa˝ nie 
przygotowuje si´ wst´pnie tkanek 
z´ba i nie stosuje kwasów o małych 
czàstkach, np. kwasu ortofosforowego.

Wi´ksza pewnoÊç w krótszym czasie

1.  Kikut z´ba po usuni´ciu 
tymczasowej odbudowy  
i oczyszczeniu.

2.  Korona wypełniona 
cementem i umieszczona 
na kikucie (cement mo˝na 
wst´pnie utwardziç 
Êwiatłem).

3.  Usuwanie nadmiaru 
materiału.

4.  Utwardzanie Êwiatłem 
lampy. Mo˝na te˝ 
odczekaç do momentu 
zwiàzania chemicznego.

5. Efekt ostateczny.

3M, ESPE, Aplicap, Maxicap, Clicker i RelyX sà znakami handlowymi 3M  
lub 3M ESPE AG. Calibra, Maxcem, Multilink, Monocem i Panavia  
nie sà znakami handlowymi 3M.

Nr. kat. ZawartoÊç

  RelyX U100 - opakowanie zawiera 1 podajnik Clicker,  
11g (80 porcji - ok. 40 aplikacji), 1 podk∏adk´ do mieszania, instrukcje u˝ycia

	
56839	 odcieƒ przezroczysty

56840	 odcieƒ A2 (uniwersalny)

56841	 odcieƒ A3 (nieprzezierny)

W ofercie dost´pne sà tak˝e RelyX™ Unicem Aplicap™ / Maxicap™ – samoadhezyjny cement w kapsułkach 
i RelyX™ Fiber Post – wkłady z włókien szklanych. O szczegóły zapytaj swojego sprzedawc´ lub skontaktuj  
si´ z Działem Stomatologicznym 3M Poland.

Podajnik Clicker otrzyma∏ 
w 2005 roku nagrod´  
Medical Design Excellence 
Award (MDEA).

...potwierdzone wynikami badaƒ
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