
RelyXTM U200
Cimento Resinoso Autoadesivo

perfeito
ótimo

O que já era

acaba de ficar



A evolução 
da perfeição

RelyXTM U200.

A combinação da tecnologia comprovada, com 
características inovadoras, faz do RelyXTM U200 um 
cimento de alto desempenho, prático e poderoso.

Durante muitos anos, os dentistas têm confiado 
nos cimentos resinosos autoadesivos RelyXTM 
Unicem e RelyXTM U100, devido ao seu sucesso 
em cimentação de longa duração, comprovação 
científica e espírito de inovação.
Esta tradição e confiança são as bases do novo 
cimento RelyXTM U200.



A nova geração 
do cimento no

A nova geração eleva ainda mais o padrão da alta qualidade, oferecendo mais 
facilidade de uso, resistência de união excepcional e excelentes propriedades 
mecânicas. Nenhum outro cimento resinoso autoadesivo oferece performance tão 
sólida quanto o RelyXTM U200.
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O RelyXTM U200 recebeu em 2011 
a primeira premiação de melhor 

cimento resinoso autoadesivo do ano.

Uma história de reconhecimento e inovação.Uma base sólida /

Benefícios:
Excelentes propriedades mecânicas;

Alta resistência de união em esmalte e dentina;

Maior fluidez, comparado ao RelyXTM U100;

Tolerante à umidade;

Cimento dual, funciona perfeitamente com ou sem luz;

Facilidade de remoção dos excessos;

Maior conveniência com a nova Seringa Automix.

Indicações:
O cimento RelyXTM U200 é indicado para a cimentação definitiva de:

Inlays, onlays, coroas e próteses fixas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina composta indireta;
Núcleos metálicos e pinos (fibra de vidro, fibra de carbono e zircônia);
Próteses fixas adesivas do tipo Maryland de 2 ou 3 elementos;
Próteses fixas adesivas do tipo inlay/onlay de até 3 elementos;
Coroas ou próteses fixas em cerâmica, metal e resina composta indireta sobre abutment.



SUCESSOCLÍNICO

       
           RelyX TM

 U200

Aprovado mundialmente

Menos etapas. Menos riscos. Mais adesão.
Resistência ao manchamento.
Baixa solubilidade.
Dispensa pré-tratamento de dente (condicionamento 
ácido, aplicação de primer e adesivo).

e eficiência 
Rapidez



Resistência de união ao cisalhamento do RelyXTM U200 ao substrato dental em comparação a cimentos resinosos 
de múltiplos passos clínicos, utilizando os respectivos sistemas adesivos. 

Fonte: 3M ESPE Dados internos.

Perfeita interação entre o esmalte/dentina e o RelyXTM U200.

0
RelyXTM U200 RelyXTM U200Panavia F2.0/

ED Primer II
Maxcem
EliteTM

SmartCem 2Multilink Atomix/
Primer A&B

NX3/Optibond
Solo Plus

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

[M
Pa

]

Resistência de união comparando RelyXTM U200 a cimentos resinosos de múltiplos passos e cimentos resinosos autoadesivos.

Penetração de pigmento em inlay MOD após simulação de 5 anos com carga mastigatória e ciclagem térmica (1.2x106x
50N, 6000x5°/55°C, 1.6 HZ).M Rosentritt, C Aschenbrenner, M Behr et al. Regensburg, Germany. IADR 2010 # 136253

Resistência de união ao cisalhamento de cimentos resinosos autoadesivos 
(fotopolimerizado) após 24h e ciclagem térmica (6-60°C/15s/1000ciclos). S Singhal, J 

Burgess, D Cakir et al. Birmingham, AL, USA. IADR 2010 # 395

Resistência de união à dentina

Resistência de união ao esmalte
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Esmalte

Dentina

Penetração do pigmento em esmalte

Penetração do pigmento em dentina

Em comparação com outros cimentos resinosos autoadesivos, o RelyXTM U200 apresentou a melhor performance tanto em dentina quanto em esmalte. Em comparação com cimentos resinosos 
adesivos de múltiplos passos clínicos, a resistência de união do RelyXTM U200 foi similar, com a vantagem da eliminação da etapa de aplicação de sistema adesivo, economizando tempo clínico.

Excelente resistência de união
em dentina/esmalte
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Microscopia eletrônica de varredura gentilmente cedida pelo 
Prof. Mario Fernando De Goes (FOP UNICAMP) e Profª Dra. Mirela Shinohara (UNESP Araçatuba).



Excelenteresistência de união
em peças indiretas

Excelente união à Lava Zircônia

Fig. 2: O RelyXTM U200 Automix apresentou resistência de união significativamente superior do que o outro cimento em Lava Zircônica e Cerâmica Condicionável (IPS e.max 
Cad). Fonte: Singhal S., Burgess J., Cakir D. et al. Birmingham, AL, USA. IADR 2010 # 395 

A resistência de união do RelyXTM U200 é confiável tanto nos substratos dentais como nos materiais das peças indiretas.

O RelyXTM U200 apresentou maior resistência de união em zircônia (Lava Zircônia) comparado a outros cimentos resinosos 
autoadesivos. AADR/IADR 2011 San Diego # 2929, Wiedig et al.

Resistência de união à Lava Zircônia e Cerâmica Condicionável (IPS e.maxCAD)

Lava Zircônia

IPS e.maxCAD
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RelyXTM U200 Automix
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O RelyXTM U200 Automix apresentou taxa de retenção significativamente superior e apresentou melhor selamento marginal em 
conduto radicular do que outros cimentos resinosos autoadesivos. Fonte: Cantoro A., Goracci C., Mazzoni A., Breschi L. e Ferrari M., 
IADR 2010 # 621

Fonte: Baseline report, May 2010. Dr. A. Syrek.

Teste de Push out em Pino de Fibra cimentados com cimentos resinosos autoadesivos.

A histórica taxa de sensibilidade 
pós-operatória do RelyXTM 
U100, comprovada por diversos 
estudos clínicos, foi mantida 
no RelyXTM U200. Em um 
acompanhamento clínico no 
qual 1.593 peças indiretas foram 
cimentadas, apenas 4 relataram 
sensibilidade pós-operatória, o 
que representa uma taxa de 
apenas 0,25%.

99,75%
Casos sem sensibilidade pós-operatória

0,25%
Casos com sensibilidade pós-operatória

Cimentaçãode pinos
Segurança e praticidade.

Solução
para sensibilidade 

pós-operatória
Sistema Automix: pontas misturadoras intracanal.
Aplicação direto no conduto.
Preenchimento completo: sem bolhas.

A cimentação tradicional na qual o cimento é aplicado diretamente no pino endodôntico pode 
causar o aprisionamento de bolhas de ar. A Seringa Automix, com as pontas misturadoras 
intracanal, permite a aplicação do cimento diretamente no conduto, preenchendo-o 
completamente, o que garante uma união muito superior e livre de bolhas de ar.



Opcional

Não aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão aplicável

Cimentação 
adesiva

convencional

Cimentação 
com o 

RelyXTM U200 

Passo a passo para o tratamento das peças indiretas

Passos da cimentação

01. 
Situação inicial após a 

remoção da coroa
provisória e limpeza com
pasta de pedra pomes.

02. 
Colocação do

isolamento absoluto.
Este passo é opcional
para o RelyXTM U200.

03.
Condicionamento 

com ácido fosfórico.

04. 
Lavagem com água 

em abundância.

05. 
Secagem com leve 

jato de ar.

06. 
Aplicação do primer.

07. 
Aplicação de leve 

jato de ar.

08.  
Aplicação do adesivo.

09.  
Aplicação de leve 

jato de ar.

Não aplicável

Resina Composta  
Indireta

Asperização interna da peça 
e limpeza com álcool.

Metal/
Metalocerâmica

Asperização interna da peça 
e limpeza com álcool.

Cerâmica 
Condicionável

Aplicação de ácido fluorídrico 
e aplicação de silano (RelyXTM 

Agente Silano).



Seringa
Seringa

Clicker

Não aplicávelNão aplicável

10. 
 Fotoativação do adesivo,

se indicado.

11. 
Asperização da

superfície interna
da peça indireta, 

limpeza com álcool e 
secagem com jato 

de ar.

12.
Tratamento interno
da peça de acordo 

com o tipo de material.

13. 
Dispense o cimento em
um bloco de mistura.

14. 
Dispense o segundo
componente em um 

bloco de mistura.

15. 
Manipulação do cimento.

16. 
Aplicação do cimento 

no interior da peça e no
dente preparado.

17.  
Assentar a restauração
seguido de fotoativação

ou aguardar a presa
química (2min.).  

A remoção de excessos
na fase gel após uma
fotoativação rápida 
(2seg.) é opcional.

18.  
 Situação final: coroa 

cimentada adesivamente.

Zircônia/ Alumina

Asperização interna da peça e limpeza com álcool.

Opcional: silicatização interna da peça (Rocatec Soft) 
e aplicação de silano (RelyXTM Agente Silano).

Pinos endodônticos 
de Fibra de Vidro e 
Fibra de Carbono

Limpeza do pino com 
álcool e aplicação de silano 

(RelyXTM Agente Silano).



Situação clínica inicial. Observe as restaurações deficientes 
associadas às alterações de cor nas estruturas dentárias.

Molde dos preparos dentários ântero-superiores com silicone 
de adição ExpressXT em técnica de um passo.

Prova das infraestruturas de Lava Zircônia.

Cimentação com RelyXTM U200. Preparo dos dentes para 
cimentação, limpeza com pasta de pedra pomes e água.

Remoção dos excessos de cimento resinoso na fase pré-gel. Vista vestibular dos dentes ântero-superiores cimentados.

Caso Clínico

Caso gentilmente cedido pelo Prof. Sidney Kina, Mestre em clínica Odontológica pela FOP - UNICAMP. 
Coordenador de Aperfeiçoamento em Próteses no Instituto de Saúde Oral - São Paulo



Clicker

RelyXTM U200 Clicker 

1 clicker (11g) e 1 bloco de espatulação

Cores: Translúcida, A2 Universal e A3 Opaco

Facilidade de uso com o Clicker:

Dispensa na proporção correta

Baixo desperdício de material

Economia de tempo, em função da dosagem simultânea.

RelyXTM U200 Ponta Misturadora (Regular)

30 pontas

RelyXTM U200 Ponta Misturadora Endo

15 pontas misturadoras (maior diâmetro) 

15 pontas intracanal

RelyXTM U200 Ponta Misturadora Intraoral
15 pontas misturadoras (maior diâmetro) 
15 pontas intraoral

Reposição de pontas da seringa Automix

Pontas da seringa Automix

Apresentação Comercial

Automix

RelyXTM U200 Automix 

1 seringa automix (8,5g), 10 pontas misturadoras (regular), 

5 pontas misturadoras (maior diâmetro) e 5 pontas intracanal

Cores: Translúcida, A2 Universal e A3 Opaco

Ponta misturadora maior diâmetro

Ponta misturadora regular

Aplicação direta na coroa

Ponteira intraoral

Ponteira intracanal

Aplicação direta no conduto radicular

Aplicação direta no preparo

Facilidade de uso com a Seringa Automix:

Consistência ideal para dispensar e cimentar

Baixo risco de incorporação de bolhas de ar

Aplicação do cimento diretamente na peça ou no conduto radicular

Mistura homogênea



Conheça também

FACEBOOK.COM.BR/3MESPEBrasil TWITTER.COM/3MESPEBRIDENT.COM.BR/3MESPE

Lava Zircônia

Próteses estéticas, resistentes e 
com excelente adaptação marginal

Express XT

Excelente resistência 
ao rasgamento

Protemp 4

A evolução para 
provisórios em 
poucos minutos
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