


O RelyXTM Ultimate é o mais novo e 
inovador cimento resinoso adesivo dual 
da 3M ESPE, desenvolvido especialmente 
para atender uma demanda de alta 
estética e alta performance. Torne a sua 
cimentação adesiva mais eficiente com 
o RelyXTM Ultimate, reduzindo o número 
de componentes necessários, enquanto 
maximiza a resistência de união.

 RelyX™ Ultimate
Cimento Resinoso Adesivo

Poucos
 passos, 

LANÇAMENTO

possibilidades.
múltiplas Indicações:

Restaurações indiretas em cerâmica 

condicionável, cerâmica não condicionável, resina 

e metal do tipo: Inlays / Onlays, Coroas, Próteses 

fixas, Próteses fixas adesivas, Pinos endodônticos 

e Facetas laminadas. 

Conheça os beneficios do RelyX™ Ultimate em 

combinação com Single Bond Universal;

•	Alta resistência de união em esmalte e dentina;

•	Ideal para cimentações utilizando as técnicas 
adesivas: condicionamento ácido total, seletivo de 
esmalte ou autocondicionante;

•	Baixa sensibilidade pós-operatória, independente da 
técnica adesiva utilizada;

•	Estética perfeita: alta estabilidade de cor e excelente 
selamento marginal;

•	Integra todos os primers para restauração indireta 
(MDP, silano e adesivo);

•	Cores disponíveis: TR, A1, A3 e B0,5;

•	Rende em torno de 20 cimentações.



 RelyX™ U200
Cimento Resinoso Autoadesivo

Sucesso clínico Facilidade de assentamento
e rapidez com estética perfeita

para as cimentações do dia a dia. para facetas.

 RelyX™ Veneer
Cimento Exclusivo para Facetas

• Praticidade: elimina as etapas de condicionamento ácido, aplicação de primer e do 
adesivo no dente;

• Segurança: cimentação de pinos endodônticos livre de bolhas de ar, com o uso da 
seringa automix;

• Baixa taxa de sensibilidade pós-operatória: não remove a smear layer;
• Confi ança: cimento dual, funciona perfeitamente com ou sem luz;
• Alta performance: elevada resistência de união em esmalte e dentina, excelentes 

propriedades mecânicas e tolerância à umidade;
• Cores disponíveis: TR, A2, A3 e Opaco;
• Rende em torno de 40 cimentações.

• O adesivo não precisa ser fotoativado separadamente (Sistema patenteado);

• Excelente manuseio, escoa somente sob pressão (Polímeros patenteados);

• Alta resistência de união em dentina e esmalte;

• Melhor adaptação da faceta: baixa espessura de película (5 a 10μm);

• A pasta de prova RelyXTM Try-In possui a mesma cor do cimento fotoativado para a 

perfeita seleção da cor do cimento antes da cimentação defi nitiva;

• Sistema de cor baseado na escala Vita Classical;

• Cores disponíveis: TR, A1, A3, B0,5 e WO;

• Rende em torno de 20 cimentações.

Restaurações indiretas em cerâmica condicionável, cerâmica não condicionável, resina 
e metal do tipo: Inlays / Onlays, Coroas, Próteses fi xas, Pinos endodônticos e Próteses 
fi xas adesivas.

O RelyXTM Veneer é um cimento resinoso fotoativado, o que garante estabilidade de 
cor maior que os cimentos dual (amina terciária). Além disso, permite que o dentista 
tenha tempo sufi ciente para trabalhar com tranquilidade.

O RelyXTM U200 é a segunda geração da consagrada
tecnologia em cimentos autoadesivos da 3M ESPE. 
Seu sucesso clínico e facilidade de uso são reconhecidos no mundo todo. 

Indicações: Indicações: 

Benefícios: Benefícios:

U200 é a segunda geração da consagrada

Seu sucesso clínico e facilidade de uso são reconhecidos no mundo todo. 

Facetas laminadas e Fragmentos em cerâmica ou resina composta.



 RelyX™ Luting 2
Cimento de Ionômero de Vidro 
Modificado por Resina

•	Fotoativação inicial dos excessos, para fácil limpeza – 
Opcional; 

•	Polimerização química, Radiopaco e Libera Flúor;
•	Não requer pré-tratamento ou primer, reduzindo a 

sensibilidade pós-operatória;
•	Componentes monoméricos que promovem alta 

resistência e baixa solubilidade;
•	Rende em torno de 40 cimentações.

•	Sistema ClickerTM : fácil dosagem e a pasta base nunca 
termina antes da pasta catalisadora;

•	Polimerização dual: funciona perfeitamente com ou 
sem luz;

•	Fina espessura da película, facilitando o assentamento e 
a adaptação da peça;

•	Cores disponíveis: A1 e A3;
•	Rende em torno de 20 cimentações.

• Livre de eugenol, não interfere na polimerização 
de cimentos resinosos;

• Ótima união ao dente e à peça a ser cimentada;
• Fácil manipulação e fácil remoção do excesso;
• Embalagem plástica resistente (não racha);
• Rende em torno de 148 cimentações.

Restaurações indiretas em metal, metalocerâmica, alumina 
e zircônia (ex.: Lava Zircônia): Inlays / Onlays, Coroas, 
Próteses fixas, Bandas ortodônticas, Pinos pré-fabricados, 
Abutments e Coroas sobre implantes.

O RelyXTM Luting 2 é o cimento ideal para cimentação de 
restaurações indiretas metálicas com desempenho confiável 
e liberação de flúor.

O RelyXTM ARC está no Brasil há mais de 10 anos 
promovendo economia e sucesso clínico para seus 
usuários. É a perfeita opção para cimentação definitiva, 
para quem busca ótimos resultados clínicos e excelente 
custo-benefício.

O RelyXTM Temp NE torna a cimentação temporária 
fácil e segura. A restauração permanecerá pelo 
tempo que você precisa e no momento certo, será 
fácil de remover da restauração indireta e do dente.

Restaurações indiretas em cerâmica condicionável, 
cerâmica não condicionável, resina e metal do tipo: 
Inlays / Onlays, Coroas, Próteses fixas, Próteses fixas 
adesivas e Pinos endodônticos.

Cimentação provisória de restaurações indiretas 
(provisórias e permanentes): Inlays / Onlays, Coroas 
e Próteses fixas.

Indicações: Indicações: Indicações: 

Benefícios: Benefícios: Benefícios:

 RelyX™ ARC
Cimento Resinoso Adesivo

 RelyX™ Temp NE
Cimento Temporário 
sem Eugenol
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Poucos componentes, poucos passos: facilidade de manuseio e menor 
sensibilidade técnica

Caso Clínico RelyX™ Ultimate

Caso clínico inicial. Após a cimentação de retentor intrarradicular no dente 21, 
vista dos dentes preparados.

Aplicação do ácido fosfórico 35-37% por 15 segundos, em 
todos os dentes preparados, seguida de lavagem e secagem.

Aplicação do adesivo Single Bond Universal, em todos os 
dentes preparados, seguida de evaporação do solvente com 
leve jato de ar.

Após a inserção do RelyXTM Ultimate, assentamento da coroa.

Caso clínico gentilmente cedido pelo Dr. Victor Clavijo, Especialista, Mestre e Doutor em Odontologia Restauradora pela Unesp de Araraquara.

Coroa em posição. Vista do cimento extravasado. Remoção dos excessos de cimento e do fi o retrator. Caso clínico fi nal.

Melhor desempenho em Esmalte e Dentina
Um estudo realizado comparando resistência de união de diferentes cimentos 

resinosos adesivos, e seus respectivos adesivos, em esmalte e dentina mostrou 
melhor desempenho do RelyXTM Ultimate independente do substrato avaliado. 

Resistência de União de Cimentos Resinosos Adesivos ao Esmalte e Dentina A. PIWOWARCZYK, S. ERNST, W.H. ARNOLD and E.A. 

NAUMOVA, University of Witten/Herdecke, Witten, Germany
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CRC 3M ESPE 0800 015 5150

acesse o site: www.3mespe.com.br
Acompanhe-nos
facebook.com/3MESPEBrasil

Recomendação de cimento por indicação
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RelyX Ultimate Clicker + 
Single Bond Universal

      RelyX™ U200     RelyX™ Luting 2     RelyX™ Veneer RelyX™ ARC + 
Single Bond 2

Metal/Metalocerâmica

Inlays/Onlays + + + + - +
Coroas/Prótese fixa + + + + + - +
Pino endodôntico + + + + + - +
Prótese fixa adesiva tipo Maryland + + + - - +
Cerâmicas Vítreas  (ex.: Emax, Vita Mark 2)

Inlays/Onlays + + + - - ++
Coroas/Prótese fixa + + + + - - ++
Prótese fixa adesiva tipo Maryland + + + - - ++
Facetas laminadas + - - + + -
Zircônia e Alumina (ex.: Lava Zircônia)

Coroas/Prótese fixa + + + + - -
Pino endodôntico + + + + - -
Prótese fixa adesiva tipo Maryland + + + - - -
Abutment de implante + + + + - -
Resina Nano Cerâmica (Lava Ultimate)

Inlays/Onlays + + - - - +
Coroas/Prótese fixa + + - - - +
Facetas laminadas + - - + + -
Resinas Compostas

Inlays/Onlays + + + - - +
Coroas/Prótese fixa + + + - - +
Pino endodôntico + + + - - +
Facetas laminadas + - - + + -

++   Altamente recomendado                +   Recomendado  -   Não é indicado

RelyX™ Ultimate + 
Single Bond Universal RelyX™ U200 RelyX™ Luting 2 RelyX™ Veneer 

RelyX™ ARC + 
Single Bond 2


