
3M™ RelyX™ U-200 Clicker/ Automix

Automix 

Refill shade Item No. Product Information 

A2 56895  Automix 8.5 g. , 30 mixing 
tips(regular), 20 mixing tips (wide), 
15 endo tips, 5 intra-oral tips 

A3 56896  Automix 8.5 g. , 30 mixing 
tips(regular), 20 mixing tips (wide), 
15 endo tips, 5 intra-oral tips 

Translucent 56897  Automix 8.5 g. , 30 mixing 
tips(regular), 20 mixing tips (wide), 
15 endo tips, 5 intra-oral tips 

Clicker 

Refill shade Item No. Product Information 

A2 56878  1 Clicker Dispenser 11 g,  
1 Mixing Pad, Colour Shade:  
A2 Universal 

A3 56879  1 Clicker Dispenser 11 g, 1 Mixing 
Pad, Colour Shade: A3 Opaque 

Translucent 56877  1 Clicker Dispenser 11 g, 1 Mixing 
Pad, Colour Shade: Translucent 

3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour Zirconia

1 disc per pack Disc height Disc height Disc height 
  14 mm 18 mm 22 mm

Shade Item No. Item No. Item No.

Bleach 69319 69327 69335

A1  69320 69328 69336

A2 69321 69329 69337

A3 69322 69330 69338

A3.5 69323 69331 69339

B1 69324 69332 69340

C1 69325 69333 69341

D2 69326 69334 69342

 אסתטיקה בפשטות ובמהירות. 
גלייז וגמרנו.

מידע להזמנות:

UV light image of sintered 3M™ Lava™ Esthetic Zirconia crowns, shades Bleach, A1, A2, A3, A3.5, B1, C1 and D2. Source: 3M Oral Care internal data.

Bleach A1 A2 A3 A3.5 B1 C1 D2

Lava™ Esthetic מידת פלואורוסנציה גבוהה לקבלת מראה טבעי עבור כל גווני

אידיאלי לכתרים וגשרים מונוליטיים.

עם חוזק של MPa 800 ושקיפות אופטימלית לכתרים 
ולגשרים מונוליטיים, 3M™ Lava™ Esthetic מסייע 

לשיקום מקרי כל-חרסינה בביטחון. 
הסרה מינימלית של 0.8 מ"מ מאפשרת שימור חומר 
שן רב יותר בהשוואה ל- IPS e.max, וקונקטורים 
דקים יותר )12 מ"מ2 באיזור הקדמי, 14 מ"מ2 באיזור 

האחורי(.

אינדיקציות:
•  כתרים קדמיים ואחוריים

•  גשרים עד 3 יחידות )פונטיק אמצעי(
Inlays/Onlays  •

 VITA גרדיינט צבעים מובנה מראש - התאמה מושלמת למפתח  •
•  הזירקוניה הראשונה בעלת פלואורוסנציה מובנית המדמה מראה של שן טבעית

•  שקיפות אופטימלית - לקבלת מראה אסתטי מירבי בשחזורים מונוליטיים
 )Cubic Zirconia( 800 MPa* חוזק גבוה של  •

•  תהליך ייצור יעיל וחסכוני בזמן

* 3-point bending strength according to ISO 6872:2015; qualified for Type II, class 4; indications: crowns, bridges with one pontic between two crowns, inlays, onlays and veneers.

3M ישראל

מדינת היהודים 91, ת.ד. 2042
א.ת. הרצליה פיתוח 4676673

טלפון: 09-9615000
פקס: 09-9615050

www.3m.com/il



אסתטיקה ומראה טבעי משולבים בשחזור. 

הזירקוניה הראשונה בעלת פלאורוסנציה פנימית. 
גרדיינט צבעים המעניק מראה של שן טבעית. 

.VITA התאמה מושלמת למפתח

בחירת צבע A3 על-פי מפתח VITAהכנה ממבט בוקאלימצב התחלתי: הכנה של מלתעות עליונות

 הארה בקרני UV. מידת הפלואורוסנציה בכתרישני כתרי 3M™ Lava™ Esthetic בצבע A3 לאחר גימור
3M™ Lava™ Esthetic מדמה שן טבעית 

e.max-השוואת חוזק בין סוגי זירקוניה שונים ו
.IPS e.max ® CAD-800. גבוה יותר בהשוואה לסוגי זירקוניה מובילים ו MPa* 3 בעלת חוזק שלM™ Lava™ Esthetic

*  3-point bending strength according to ISO 6872:2015; qualified for Type II, class 4;  
indications: crowns, bridges with one pontic between two crowns, inlays, onlays and veneers.  
Source: 3M Oral Care internal data. Data available upon request. See last page for contact information.

יעילות ייצור גבוהה וחסכון בזמן.

3M™ Lava™ Esthetic מציעה טכנולוגיה ייחודית של מבנה מרחבי קובייתי עם גרדיינט צבעים הטבוע בה מראש. 
לראשונה, הודות לשילוב מיוחד של ארבעה אלמנטים של צבע, מתקבלת זירקוניה עם פלואורוסנציה טבעית עבור כל הגוונים 
של  3M™ Lava™ Esthetic. כעת, באפשרותך לקבל שחזורי כל-זירקוניה עם האסתטיקה הטובה ביותר בזכות הטכנולוגיה 

החדישה המאפשרת צביעה הטבועה בזירקוניה בהתאמה מדויקת למפתח VITA ובתהליך מעבדתי פשוט ומהיר.

•  מיקום קל של השחזורים בדיסק הודות לחלוקת שכבות פשוטה: שתי השכבות העליונות תמיד 
     בעובי של 3 מ"מ ללא תלות בגובה הדיסק. רק איזור ה-body משתנה כתלות בעובי

Bleach-ו A1, A2, A3, A3.5, B1, C1, D2 :גוונים  •

הדרך שלך לעבודה יעילה ומהירה: 

חריטה
דיסק בקוטר 98 מ"מ

חריטה יבשה של זירקוניה

1500°C -סינטור ב
זמן מחזור סינטור כולל: 5.2 שעות

גימור
 פלואורוסנציה טבעית של הזירקוניה: 

ללא צורך בגימור ייחודי

w w w . d e n t a l a d v i s o r . c o m RATING SYSTEM: Excellent + + + + +  Very Good + + + +  Good + + +

3M™ RelyX™ Unicem
Self-Adhesive Resin Cement
15-YEAR CLINICAL PERFORMANCE

+ + + + +

96%
הצלחה קלינית 
בעת הביקורת

 ההמלצה של 3M להדבקת שחזורי
: 3M™ Lava™ Esthetic

3M™ RelyX™ Unicem / U-200
Self-Adhesive Resin Cement

•  אמין, פשוט לשימוש, אסתטי
•  חוסך בזמן: ללא צורך בתהליכי קישור נפרדים

•  בעל מנגנון הקשייה כפול
•  הנחקר ביותר קלינית בעולם

 15 שנות ביקורת קלינית: 3400 שחזורים 
3M™ RelyX™ Unicem / U-200 שהודבקו עם

 הערכת מידת הרגישות הפוסט-אופרטיבית, צביעה בשולי השחזור ורטנציה. 
כל פרמטר דורג בסולם של 1-5: 1 - לא טוב, 2 - כמעט טוב, 3 - טוב, 4 - טוב מאוד,  5 - מצויין

תוצאות הערכה קלינית של שחזורים 
3M™ RelyX™ Unicem המודבקים עם

ללא רגישות 
פוסט-

אופרטיבית

ללא צביעה 
 בשולי 

השיחזור

רטנציה
)RelyX U-200( 6-8 שנים

)RelyX Unicem( 9-12 שנים

)RelyX Unicem( 13-15 שנים

 גיל השחזורים המודבקים עם
3M™ RelyX™ Unicem
 3M™ RelyX™ U-200

בעת הביקורת הקלינית

כתרים אחוריים

כתרים קדמיים

Inlay/Onlays

גשרים

 סיווג השחזורים המודבקים עם
3M™ RelyX™ Unicem
 3M™ RelyX™ U-200

אשר הוערכו קלינית במהלך 15 השנים

ת
עו

ש

בהשוואה לסוגי 
זירקוניה אחרים

חסוך

ת
עו

ש

בהשוואה לזירקוניה 
הדורשת צביעה

חסוך

ללא צורך בצביעהללא צורך בייבוש

 3M™ Lava™ Esthetic :מקרה קליני

*

*3M™ Lava™ Plus בעלת מבנה 
טטרגונאלי, המקנה חוזק גבוה עוד יותר, 

הודות לתהליכי הטרנספורמציה המרחבית.

3 mm incisal zone

3 mm transition zone

8, 12 or 16 mm body zone

Ø 98 mm

3 heights:

14 mm

18 mm

22 mm
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*  3-point bending strength according to ISO 6872:2015; qualified for Type II, class 4;  
indications: crowns, bridges with one pontic between two crowns, inlays, onlays and veneers.  
Source: 3M Oral Care internal data. Data available upon request. See last page for contact information.
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3M™ RelyX™ Unicem
 3M™ RelyX™ U-200

אשר הוערכו קלינית במהלך 15 השנים
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הדורשת צביעה
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ללא צורך בצביעהללא צורך בייבוש

 3M™ Lava™ Esthetic :מקרה קליני

*

*3M™ Lava™ Plus בעלת מבנה 
טטרגונאלי, המקנה חוזק גבוה עוד יותר, 

הודות לתהליכי הטרנספורמציה המרחבית.

3 mm incisal zone

3 mm transition zone

8, 12 or 16 mm body zone

Ø 98 mm

3 heights:

14 mm

18 mm

22 mm



3M™ RelyX™ U-200 Clicker/ Automix

Automix 

Refill shade Item No. Product Information 

A2 56895  Automix 8.5 g. , 30 mixing 
tips(regular), 20 mixing tips (wide), 
15 endo tips, 5 intra-oral tips 

A3 56896  Automix 8.5 g. , 30 mixing 
tips(regular), 20 mixing tips (wide), 
15 endo tips, 5 intra-oral tips 

Translucent 56897  Automix 8.5 g. , 30 mixing 
tips(regular), 20 mixing tips (wide), 
15 endo tips, 5 intra-oral tips 

Clicker 

Refill shade Item No. Product Information 

A2 56878  1 Clicker Dispenser 11 g,  
1 Mixing Pad, Colour Shade:  
A2 Universal 

A3 56879  1 Clicker Dispenser 11 g, 1 Mixing 
Pad, Colour Shade: A3 Opaque 

Translucent 56877  1 Clicker Dispenser 11 g, 1 Mixing 
Pad, Colour Shade: Translucent 

3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour Zirconia

1 disc per pack Disc height Disc height Disc height 
  14 mm 18 mm 22 mm

Shade Item No. Item No. Item No.

Bleach 69319 69327 69335

A1  69320 69328 69336

A2 69321 69329 69337

A3 69322 69330 69338

A3.5 69323 69331 69339

B1 69324 69332 69340

C1 69325 69333 69341

D2 69326 69334 69342

 אסתטיקה בפשטות ובמהירות. 
גלייז וגמרנו.

מידע להזמנות:

UV light image of sintered 3M™ Lava™ Esthetic Zirconia crowns, shades Bleach, A1, A2, A3, A3.5, B1, C1 and D2. Source: 3M Oral Care internal data.

Bleach A1 A2 A3 A3.5 B1 C1 D2

Lava™ Esthetic מידת פלואורוסנציה גבוהה לקבלת מראה טבעי עבור כל גווני

אידיאלי לכתרים וגשרים מונוליטיים.

עם חוזק של MPa 800 ושקיפות אופטימלית לכתרים 
ולגשרים מונוליטיים, 3M™ Lava™ Esthetic מסייע 

לשיקום מקרי כל-חרסינה בביטחון. 
הסרה מינימלית של 0.8 מ"מ מאפשרת שימור חומר 
שן רב יותר בהשוואה ל- IPS e.max, וקונקטורים 
דקים יותר )12 מ"מ2 באיזור הקדמי, 14 מ"מ2 באיזור 

האחורי(.

אינדיקציות:
•  כתרים קדמיים ואחוריים

•  גשרים עד 3 יחידות )פונטיק אמצעי(
Inlays/Onlays  •

 VITA גרדיינט צבעים מובנה מראש - התאמה מושלמת למפתח  •
•  הזירקוניה הראשונה בעלת פלואורוסנציה מובנית המדמה מראה של שן טבעית

•  שקיפות אופטימלית - לקבלת מראה אסתטי מירבי בשחזורים מונוליטיים
 )Cubic Zirconia( 800 MPa* חוזק גבוה של  •

•  תהליך ייצור יעיל וחסכוני בזמן

* 3-point bending strength according to ISO 6872:2015; qualified for Type II, class 4; indications: crowns, bridges with one pontic between two crowns, inlays, onlays and veneers.

3M ישראל

מדינת היהודים 91, ת.ד. 2042
א.ת. הרצליה פיתוח 4676673

טלפון: 09-9615000
פקס: 09-9615050

www.3m.com/il
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