
Koniec ze 
skomplikowanymi 
procedurami

3M™ RelyX™ Universal – cement kompozytowy

3M™ Scotchbond™ Universal Plus – uniwersalny system łączący



3M™ RelyX™ Universal   |   3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu najnowsze produkty 3M, które dostępne będą w naszej ofercie już od 1 września 2021. Dwa 
rozwiązania, dzięki którym wprowadzamy stomatologię na wyższy poziom, do czego również chcielibyśmy zaprosić naszych partnerów 
handlowych  

3M™ RelyX™ Universal – uniwersalny cement kompozytowy w specjalnie zaprojektowanej strzykawce, eliminującej niepotrzebne straty 
materiału nawet do 80%

3M™ Scotchbond™ Universal Plus – uniwersalny cement łączący – pierwszy widoczny na RTG system, nie zawierający pochodnych BPA

3M™ RelyX™ Universal i 3M™ Scotchbond™ Universal Plus to wszystko, czego potrzebują dentyści, aby zoptymalizować swoją codzienną 
pracę zarówno w pośrednich i bezpośrednich procedurach odbudowy. Te dwa produkty eliminują problemy i komplikacje związane 
z używaniem kilku cementów kompozytowych, primerów i systemów łączących. Dzięki mniejszej liczbie produktów w przechowywanych 
w gabinecie i konieczności częstego uzupełniania, stomatolodzy będą w stanie oszczędzić miejsce, czas i pieniądze. Zyskując jasne, 
ustandaryzowane procedury leczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą prezentacją 

Zespół 3M Oral Care



3M Internal Use Only

Większość dentystów używa równolegle
min. dwa podwójnie utwardzalne 
cementy żywiczne

• Trudno jest wybrać jeden cement odpowiedni 
do każdego rodzaju prac – skomplikowane 
procedury 

• Potrzeba kilku cementów do stosowania przy 
różnych wskazaniach

• Wymaga to ciągłego szkolenia personelu

• Przeterminowane materiały generują koszty

• Część materiału pozostaje niewykorzystana w 
opakowaniach

Potrzebuję trzech lub czterech 
różnych cementów w mojej 

szufladzie do pracy…

Byłoby świetnie 
gdybym na wszystkie 

przypadki mógł 
zastosować tylko 

jeden cement!

Co mówią nasi klienci o cementach:  

…………....trudny wybór



3M Internal Use Only

Co mówią nasi klienci o systemach łączących:  

……. słabe punkty

• Niska nieprzepuszczalność promieniowania systemów 
łączących

• Obecność pochodnych BPA w produkcie

• Nadwrażliwość po zabiegowa

• Utrata materiału spowodowana nieszczelnością 
opakowań

• Wieloskładnikowe systemy łączące

• Materiał gęstnieje przed upływem terminu ważności



…od teraz „mniej” oznacza „więcej”



3M Internal Use Only

Idealnie 
dopasowane

3M™ Scotchbond™

Universal Plus

• Pierwszy widoczny na RTG uniwersalny
system łączący

• Formuła bez pochodnych BPA

• Duża siła łączenia w systemie 
samotrawienia i światłoutwardzania

• Nie wymaga dodatkowego aktywatora 
podwójnego utwardzania

• Do wszystkich procedur łączenia 
pośredniego i wszystkich technik etching

• Ulepszona fiolka dla lepszej higieny i 
zabezpieczenia przed „tamper-proved”

3M™ RelyX™ Universal

• Podwójnie utwardzalny cement 
żywiczny w unikatowej strzykawce 
3M typu automix bez strat materiału

• Łatwe usuwanie nadmiaru materiału

• Do wszystkich wskazań 
adhezyjnych, samoadhezyjnych w 
tym do cementowania wkładów

• W pełni dopasowana technologia 
3M – Schotchbond Universal Plus 
utwardzany przez RelyX Universal 
Resin Cement – nie jest konieczne 
utwardzanie kleju światłem

3M™ RelyX™ Universal + 3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Uproszczenie w najlepszym wydaniu — idealnie dopasowana technologia 3M do cementowania adhezyjnego za pomocą 
zaledwie 2 składników
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Idealny od pierwszego użycia!

Bardziej higieniczny
Samo zamykanie się ujścia 
strzykawki bez użycia końcówki 
mieszającej.

80% mniej strat cementu dzięki 

dedykowanej mikro końcówce mieszającej

50% mniej zużytego

plastiku

Bardziej ergonomiczny kształt strzykawki

Łatwiejsze usuwanie nadmiarów

Cienka końcówka przedłużająca 
dla łatwiejszej aplikacji cementu 
do kanału

15 aplikacji przy użyciu strzykawki 3,4 g



Dwa produkty, które potrafią wszystko…

Łączenie materiałów kompozytowych
self-total-etch, selektywne wytrawianie

Ochrona przed nadwrażliwością
powierzchni korzeni

Uszczelnianie ubytków
przed wcześniejszym umieszczeniem amalgamatu

Lakier ochronny 
dla glasjonomerów

Naprawa
wypełnień kompozytowych i kompomerowych

Uniwersalny system łączący do wszystkich prac 
protetycznych

• Wkłady endodontyczne
• Korony
• Mosty
• Inlay
• Onlay
• Overlay
• Licówki
• Mosty adhezyjne* 

*w technice total-etch

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Uniwersalny system łączący

3M™ RelyX™ Universal
Uniwersalny cement kompozytowy

Odbudowy:
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Wypełnienia 
kompozytowe

Kompozyty Ceramika szklana Cyrkon Metal
Wkłady 

z włókna szklanego



Oferta produktowa



3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Zestaw wprowadzający

TR     56969
A1 56970

• 1x 3M Scotchbond Universal Plus 5 ml
• 50 jednorzaówych apkikatorów mikrobrush
• 1 x 3M Scotchbond Universal Etchant –

wytrawiacz 3 ml
• 25 jednorazowych końcówek do wytrawiacza
• Instrukcja użycia

3M™ Scotchbond™ Universal Plus uniwersalny system łączący

1x 3M Scotchbond Universal Plus 5 ml

50 jednorzaówych apkikatorów mikrobrush

1 x 3M Scotchbond Universal Etchant –
wytrawiacz 3 ml

25 jednorazowych końcówek do 
wytrawiacza

Instrukcja użycia

Uzupełnienia

• 1x buteleczka SBU Plus 5 ml

• 3x buteleczka SBU Plus 5 ml

41294

41295

41293

Wersja w buteleczce 5 ml Wersja w jednorazowych aplikatorach L-pop

41297   Intro Kit: 50 x L-Pop

41298       100 x L-Pop

41299       200 x L-Pop

41304       400 x L-Pop

Każdy z zestawów w aplikatorach L-pop zawiera:

• 50 / 100 / 200 / 400 x 3M Scotchbond Universal Plus L-Pop 
• 1 x 3M Scotchbond Universal Etchant – wytrawiacz 3 ml
• 25 jednorazowych końcówek do wytrawiacza
• Instrukcja użycia



Schotchond Universal  Plus
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3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Przewidywana dostępność produktów u 
Autoryzowanych Dystrybutorów

15 września 2021!



3M™ RelyX™ Universal   

Zestawy próbne Zestaw wprowadzający Uzupełnienia

Value Packs 3M™ RelyX™ Universal końcówki mieszające Micro Mixing Tips

3M™ RelyX™ Universal uniwersalny cement kompoyztowy

TR     56969
A1 56970

TR
A1
A3O
WO

TR, A1, A3O, WO     56968
56971
56972
56973
56974

TR     56977
A1 56978 56975

56976

• 1x cement 3,4 g
• 15 mikro końcówek mieszających
• 15 końcówek przedłużających
• SBU Plus – buteleczka 1,5 ml
• 50 aplikatorów microbrush
• SBU Etchant - wytrawiacz 3 ml
• 25 końcówek do wytrawiacza
• Instrukcja użycia i przewodnik RelyX

Univ.
• Instrukcja użycia i przewodnik SBU

Plus

• 4x cement 3,4 g
• 60 mikro końcówek mieszających
• 20 końcówek przedłużających
• SBU Plus – buteleczka 5 ml
• 50 aplikatorów microbrush
• SBU Etchant - wytrawiacz 3 ml
• 25 końcówek do wytrawiacza
• Instrukcja użycia i przewodnik RelyX

Univ.
• Instrukcja użycia i przewodnik SBU

Plus

• 1x cement 3,4 g
• 15 mikro końcówek mieszających
• 5 końcówek przedłużających
• Instrukcja użycia

• 3x cement 3,4 g
• 45 mikro końcówek mieszających
• 15 końcówek przedłużających
• Instrukcja użycia

• 30 mikro końcówek mieszających

• 15 mikro końcówek mieszających
• 15 końcówek przedłużających



RelyX Universal  
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3M™ RelyX™ Universal   

Przewidywana dostępność produktów u 
Autoryzowanych Dystrybutorów

15 września 2021 !



Oferta promocyjna

Promocje dla lekarzy obowiązują od 
1 października 2021



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement |   3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Promocje 

3M™ Scotchbond™ Universal Plus uniwersalny system łączący

Oferta dostępna 
dla lekarzy od
1 X do 31 XII

Kup:

1x uzupełnienie 5ml

Otrzymasz:

1x uzupełnienie 5ml za 1 zł

41294
41294



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement |   3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Promocje 

3M™ RelyX™ Universal uniwersalny cement kompoyztowy

Oferta dostępna 
dla lekarzy od
1 X do 31 XII

Kup:

1x zestaw próbny RelyX

Universal A1 lub TR

Otrzymasz: 

1x uzupełnienie cementu 3,4g  

RelyX Universal A1 lub TR za 1zł

TR     56969
A1 56970



Webinary/ Szkolenia
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3M™ RelyX™ Universal Resin Cement |   3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Szkolenia

Zapraszamy na specjalne szkolenie dla zespołów sprzedaży wszystkich dystrybutorów

„RelyX Universal i Scotchbond Universal Plus -nowe materiały, 
które zmienią jakość i standard pracy w codziennej praktyce 
lekarza”

Często lekarze zastanawiają się jakiego cementu użyć, aby uzyskać najlepszą siłę łączenia, szczelność pracy, ale 
przede wszystkim łatwość w użyciu  i brak konieczności kupowania kilku cementów do różnych prac 
protetycznych. 

Dodatkowo zawsze są obawy jakich systemów łączących użyć, aby stabilność połączenia tych dwóch materiałów 
była jak najlepsza. Podczas szkolenia dowiemy się o nowym cemencie protetycznym oraz systemie łączącym, 
dzięki którym jakość i komfort pracy lekarza zmieni się na lepsze.

Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy GoToWebinar
Link do strony rejestracyjnej zostanie przesłany w osobnej komunikacji

Prowadząca: Justyna Kowalczyk-Skórnicka (3M) 

24.08.2021
9:00 – 10:00

30.08.2021
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3M™ RelyX™ Universal – cement kompozytowy

3M™ Scotchbond™ Universal Plus – uniwersalny system łączący


