
Oryginalny system  
łączący od 3M, 
teraz nawet lepszy  
niż kiedykolwiek!

3M™ Scotchbond™ Universal Plus 



Wyznaczający standardy system łączący … od teraz wyznacza nowy poziom

3M™ Scotchbond™ Universal Plus przenosi znane dotąd systemy łączące 
na wyższy poziom. Zachowując wszystkie zalety i właściwości znanego 

Single Bond Universal udoskonaliliśmy jeszcze bardziej kontrolę  
i przewidywalność – ponieważ dobry system łączący to więcej  

niż tylko „silny bond”.

Odbudowy bezpośrednie

Odbudowy pośrednie

Wszystkie techniki wytrawiania✓

✓
✓

Uniwersalne dopasowanie

Dodatkowe zalety  
3M™ Scotchbond™ Universal Plus  
na „Plus”:

5 kroków
ku doskonałości

Widoczny na RTG

Uszczelnienie  
i zabezpieczenie  
zainfekowanej zębiny

Ulepszone wiązanie do zębiny  
i wszystkich materiałów wypełnieniowych 
w tym ceramiki szklanej

Możliwość pracy we wszyst-
kich technikach łączenia bez 
konieczności używania dodatkowego 
aktywatora dual-cure 

Bez  
pochodnych  
BPA takich  
jak np. BisGMA

BP
A 

derivative-free

formulation



Zainfekowana zębina

3M™ Scotchbond™ Universal Plus  
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Self-Etch Total-Etch (Etch & Rinse)
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Wyznaczający standardy system łączący … od teraz wyznacza nowy poziom

Wiąże ze wszystkimi 
rodzajami materiałów 
do odbudowy
bez konieczności stosowania 
oddzielnych primerów

Praktyczny brak nadwrażliwości pozabiegowej

99% stomatologów potwierdziło że  
3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
wykazuje praktyczny brak występowania 
nadwrażliwości pozabiegowej* 

Widoczny na RTG
Przepuszczalność promieniowania RTG może prowadzić  
do błędnej diagnozy, a w rezultacie do nieprawidłowego 
inwazyjnego leczenia. 3M Scotchbond Universal Plus jest 
pierwszym systemem łączącym, którego przepuszczalność 
promieni RTG zbliżona jest do naturalnego zęba co pozwala 
na uniknięcie tych problemów.

 

Minimalnie inwazyjna stomatologia

Uszczelnienie zainfekowanej zębiny  
dla zabezpieczenia całej struktury zęba
System łączący Scotchbond Universal Plus daje pewność  
w trakcie minimalnie inwazyjnej prepracacji ponieważ jego 
właściwości łączenia są takie same zarówno dla zainfekowanej 
i zdrowej zębiny.

Dodatkowo, dla zachowania idealnej lini preparacji, uszczelnia 
zębinę dotkniętą próchnicą tworząc dobrze zarysowaną 
warstwę hybrydową, pozbawianą pustych przestrzeni – dobre 
uszczelnienie zapobiega wtórnemu rozpadowi.

* Opinie zebrane od 309 stomatologów i wykonaniu 20 tys. aplikacji

“ Niepewność przy analizie zdjęć RTG zdarza się 
praktycznie codziennie; najczęściej niepewność w radiogramie 
skrzydłowo-zgryzowym w klasie II w polu proksymalnym.”
– Prof. Dr Angelo Putignano, Uniwersytet Marche-Ancona, Włochy

Celowe łączenie adhezyjne w klasie I – zdjęcie RTG usuniętych ludzkich zębów trzonowych 
wypełnionych materiałem 3M™ Filtek™ One Bulk Fill. K. Dede et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A):  
192 IADR, 2020 – 3M internal data, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020

“ Przepuszczający promienie system łączący  
zbiera się pod uzupełnieniem i może doprowadzić  
do błędnej diagnozy.”
– Dr. John O. Burgess, Uniwersytet Alabama, USA 

Strefy ubytku – zdjęcie dzięki uprzejmości Prof. Leandro Hilgerta i Prof. Soraya Leal, Uniwersytet 
w Brasilli (UnB), Brazylia

Siła łączenia zainfekowanej i zdrowej zębiny – C. Thalacker, wykres z opracowania 
eksperymentalnego badania uniwersalnych systemów łączących z zainfekowaną zębiną.
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Self-Etch Total-Etch (Etch & Rinse)

Zainfekowana zębina
➀ Strefa martwicza 
➁ Strefa skażona

Zdemineralizowana zębina
➂ Strefa zdemineralizowana

➃ Strefa półprzezroczysta

➄ Zdrowa zębina
➅ Zębina trzeciorzędowa

Niewidoczny na RTG  
system łączący

3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus 



3Mpolska.pl

3M, Filtek, RelyX i Scochbond są znakami  
towarowymi 3M lub 3M Deutchland GmbH.
(C) 3M 2021. Wystkie prawa zastrzeżone.

3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn  
tel. 22 739 60 00

W pełni dostosowany system do pracy  
w połączeniu z cementem 3M RelyX Universal

Doskonała siła wiązania do praktycznie wszystkich wskazań „dual-cure”.
Uproszczona procedura – system łączący utwardzany jest przez cement RelyX Universal.

Oferta handlowa

Buteleczka 5 ml 
gładka i równa powierzchnia 
aplikacyjna umożliwa łatwiejsze 
czyszczenie nadmiarów

Jednorazowe dawki – L-pop 
dla większej kontroli higieny  
– redukują ryzyko zakażeń  
krzyżowych

Nr kat. Informacje o produkcie

3M™ Scotchbond™ Universal Plus w buteleczce

41293 Zestaw wprowadzający 
1 buteleczka 5 ml. 50 jednorazowych szczoteczek  
aplikacyjnych, 1 strzykawka wystawiacza 3ml,  
25 końcówek do wytrawiacza

41294 Uzupełnienie w buteleczce – 1 x 5ml
41295 Uzupełnienie w buteleczce – 3 x 5ml
41263 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant – wytrawiacz 

2 strzykawki x 3ml, 50 końcówek aplikacyjnych

3M™ Scotchbond™ Universal Plus – w jednorazowych dawkach

41297 Aplikatory L-Pop 50
50 jednorazowych dawek, 1 strzykawka wytrawiacza 3 ml, 
25 końcówek aplikacyjnych wytrawiacza 

41298 Aplikatory L-Pop 100 
100 jednorazowych dawek, 1 strzykawka wytrawiacza 3 ml, 
25 końcówek aplikacyjnych wytrawiacza 

41299 Aplikatory L-Pop 200 
200 jednorazowych dawek, 1 strzykawka wytrawiacza 3 ml, 
25 końcówek aplikacyjnych wytrawiacza 

41304 Aplikatory L-Pop 400 
400 jednorazowych dawek, 1 strzykawka wytrawiacza 3 ml, 
25 końcówek aplikacyjnych wytrawiacza

Badanie siły wiązania z ceramiką szklaną – Prof. Dr. Bart van Meerbeek et al., KU Leuven, Belgia, Badanie dla 3M, 2020

Wnioski:
3M™ Scotchbond™ Universal Plus  
działa lepiej przy wiązaniu  
z ceramiką szklaną (IPS e.max® CAD, 
Ivoclar Vivadent) niż Single Bond 
Universal. Po wytrawieniu ceramiki 
szklanej za pomocą kwasu HF 
zaobserwowano lepszą siłę wiązania 
„natychmiastowego” i „po upływie 
dłuższego czasu”.0
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3M™ Scotchbond™

Universal Plus Adhesive
3M™ RelyX™ Ceramic Primer +

3M™ Adper™ Single Bond 2
3M™ Single Bond™

Universal
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Zaawansowane łączenie z ceramiką szklaną

Scotchbond Univeral Plus osiągnął złoty standard uniwersalnych systemów łączących  
zawierających wszystkie składniki w jednej buteleczce. 

Zaraz po łączeniu Po upływie dłuższego czasu


