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Instruções de Uso  
 

3M ESPE RelyXMR Veneer 
Cimento resinoso fotopolimerizável para facetas 

 
Descrição do Produto 

O 3M ESPE RelyXMR Veneer Cimento Resinoso Fotopolimerizável para Facetas é composto por um 
cimento resinoso fotopolimerizável, radiopaco, de cor estável indicado para cimentação de facetas 
de porcelanas ou resina, que deve ser utilizado em conjunto com o RelyXMR Try-In (pasta de prova), 
3M ESPE Adper™ Single Bond 2 ou 3M ESPE Scotchbond Multi-Uso e com o 3M ESPE RelyXMR 
Agente Silano. O 3M ESPE RelyXMR Veneer possui uma matriz resinosa composta por 
TEGMA/BisGMA e carga de zircônia/sílica com tamanho de partícula entre 0,2-3,0 micrômetros e 
aproximadamente 47% em volume. 
 
Informações gerais 

O 3M ESPE RelyXMR Veneer Cimento Resinoso Fotopolimerizável cumpre com a ISO 4049: materiais 

restauradores odontológicos à base de polímero, classificado como material Classe 2, Grupo 1. 

Todas as tonalidades são radiopacas, com um valor de 1,6 mm de alumínio. O alumínio tem uma 

radiopacidade equivalente à da dentina. Assim, 1 mm de material com radiopacidade equivalente a 1 

mm de alumínio tem uma radiopacidade equivalente à da dentina, e 2 mm de alumínio são 

equivalentes ao esmalte. 

 
Indicações 

Os produtos são indicados para cimentação de facetas de porcelanas ou resina. 
 
Contraindicações: Nenhuma. 

Usuários pretendidos: Profissionais qualificados de odontologia com conhecimentos teóricos e 

práticos sobre o uso de produtos odontológicos.  

População prevista de pacientes: A população prevista incluí individuos que requerem o uso do 

produto conforme recomendado por um dentista. 

Benefício clínico: mantém a cimentação de facetas de porcelanas ou resina no lugar para restaurar a 

integridde do dente e manter a funcionalidade. 

 
Precauções 

Para os pacientes 

Este produto contém substâncias que podem provocar uma reação alérgica dérmica em alguns 
indivíduos. Este cimento contém resinas acrílicas. Evite o uso deste produto em pacientes com 
histórico de reação alérgica à acrilatos. Em caso de contato prolongado com as mucosas orais, lavar 
com água em abundância. Caso ocorram reações alérgicas, procure um médico se necessário, 
remova o produto se necessário e descontinue o uso futuro. 
 
Para os profissionais 

Este produto contém substâncias que poderão causar reação alérgica dérmica em alguns indivíduos. 
Para reduzir o risco de reações alérgicas, minimizar o contato com estes materiais, em particular o 
contato com o produto não curado. Em caso de contato acidental com a pele, lavar imediatamente a 
região afetada com água e sabão. 
Recomenda-se a utilização de luvas de proteção e uma técnica de manipulação sem contato direto 
com o produto. Os acrilatos podem penetrar nas luvas. Em caso de contato com a pasta, remover as 
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luvas e descartar as mesmas. Lavar imediatamente as mãos com água e sabão e usar um novo par de 
luvas. 
Caso ocorram reações alérgicas, consulte um médico. 
 
Precauções com o ácido: Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. 
Precauções com 3M ESPE Adper™ Single Bond 2, 3M ESPE Scotchbond Multi-Uso e 3M ESPE 
RelyXMR Agente Silano: Líquido e vapores altamente inflamáveis. Mantenha afastado do 
calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume. 
Por favor, consulte as instruções de uso do sistema adesivo escolhido para informações adicionais. 
 
A FISPQ ou FDS pode ser obtida por meio do site www.3m.com.br ou pelo Fale com a 3M: 
08000132333. Em caso de emergência médica, ligar para o CEATOX do Hospital das Clínicas, fone: 
08000148110 ou (11) 26618571. 
 
Instruções de Uso 
 
O 3M ESPE RelyXMR Veneer é um cimento indicado para ser usado em conjunto com o Adper™ Single 
Bond 2 ou Adper™ Scotchbond™ Multi Uso e RelyXMR Try-In. Recomenda-se que para adesão de 
facetas, o produto seja utilizado somente com adesivos 3M ESPE. 
Por favor, leia as instruções de uso dos sistemas adesivos 3M ESPE para informações de como utilizá-
lo e de segurança.  
Nota: A 3M ESPE não se responsabiliza pelo uso do 3M ESPE RelyXMR Veneer com adesivo de outros 
fabricantes. 
 
1. Preparo da faceta: Para preparar a faceta, a parte interna de uma faceta cerâmica deverá ser 
condicionada com ácido fluorídrico. Geralmente o laboratório de prótese faz isto.  A superfície interna 
de uma faceta resinosa deverá ser preparada com jateamento de areia ou abrasão por ar. 
 
2. Remova a restauração provisória do dente, caso existente. Limpe o dente com pedra pomes. 
Lavar e secar cuidadosamente com ar. 
 
3. Verifique a estética e o resultado da restauração testando a faceta com água ou com a cor 
Translúcida da pasta do RelyXMR Try-In. Se as condições e a estética forem aceitáveis, preceda 
seguindo o item 5 usando a cor Translúcida do 3M ESPE RelyXMR Veneer. 
 
4. Se for necessário o ajuste da cor, selecionar a cor apropriada usando RelyXMR Try-In (pasta de prova) 
utilizando a escala padrão clássica de cores VITAPAN®. Aplicar a pasta do RelyXMR Try-In diretamente 
na superfície interna da faceta. Assente a faceta com cuidado ao dente. Para o assentamento de várias 
facetas, comece assentando nos dentes anteriores e vá assentando sequencialmente para posterior. 
A cor da pasta Try-In é formulada para combinar precisamente com a cor do cimento 
fotopolimerizado. Uma vez que o ajuste e a estética foram verificados, remova as facetas e enxágue 
a pasta de prova (Try-In) da faceta e do dente com jato de água e seque cuidadosamente. 
 
5. A superfície interna da faceta deve estar bem limpa e livre de contaminantes antes de aplicar o 
agente silano. A superfície pode ser limpa realizando o ataque ácido com Adper™ Scotchbond™ (32% 
de ácido fosfórico), fabricado pela 3M ESPE, por 15 segundos. Lave e seque em seguida. Dispense o 
3M ESPE RelyXMR Agente Silano em um casulo de mistura. Passe uma pequena camada de silano na 
parte interna da faceta. Seque ligeiramente a superfície do dente com ar por 15 segundos para 
evaporar o solvente. 
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6. Limpe as estruturas dentais já preparadas utilizando uma solução de pedra pomes. Lave e seque 
cuidadosamente, isolando a área para impedir a contaminação. Colocar tiras matrizes entre as 
estruturas dentais para evitar uniões indesejadas aos dentes circundantes.  
 
7. Aplique o ácido fosfórico ao esmalte e à dentina. Espere 15 segundos. Lave por 10 segundos. 
Remova o excesso de água, deixando a superfície do dente úmida. Se o dente for acidentalmente 
seco, umedeça-o novamente por 15 segundos e remova o excesso de água desejado. Como 
alternativa, pode ser aplicado um produto à base de HEMA como agente dessensibilizante à dentina 
condicionada de acordo com as instruções do fabricante. 
 
8. Aplicação do adesivo 
- Para o 3M ESPE Adper™ Single Bond 2: Imediatamente após a secagem, aplique 2-3 camadas 
consecutivas de adesivo ao esmalte e dentina previamente condicionados por 15 segundos, 
friccionando bem, usando um aplicador bem saturado. Seque gentilmente com jato de ar por 5 
segundos para evaporar o solvente. Não fotopolimerize. Aplique uma camada de adesivo Adper™ 
Single Bond 2 no interior da faceta que foi tratada com silano. Seque gentilmente por 5 segundos. 
Não fotopolimerize.  
- Para o 3M ESPE Adper™ Scotchbond™ Multi Uso Adesivo: Aplique o Primer do Scotchbond Multi-
Uso ao esmalte e à dentina previamente condicionados. Seque ligeiramente durante 5 segundos. 
Aplique o adesivo Scotchbond Multi-Uso ao esmalte e à dentina previamente condicionados. Não 
fotopolimerizar. Aplique uma camada de adesivo Scotchbond Multi-Uso na faceta, que já deve estar 
tratada com Ácido Fluorídrico e Silano. Não fotopolimerizar. 
 
9. Aplique uma fina camada do 3M ESPE RelyXMR Veneer na cor que foi selecionada, diretamente na 
superfície de adesão da faceta. Proteja o cimento da exposição direta da luz. 
 
10. Assente a faceta no local fazendo uma leve pressão. O excesso de cimento deverá extravasar ao 
redor das margens. Fotopolimerize por 20 segundos a faceta no local primeiramente na superfície 
usando uma ponteira de pequeno diâmetro do aparelho fotopolimerizador para que ele fique no local.   
 
11. Retire o excesso do material de cimentação das bordas utilizando um instrumento manual ou 
pincel seco. Alternativamente, o excesso de cimento pode ser polimerizado por 3 segundos com uma 
lâmpada halógena padrão para permitir que o material atinja o estado de gel assim o excesso será 
removido mais facilmente. 
 
12. Fotopolimerize as superfícies vestibular, lingual, intreproximal e incisal/ oclusal por 30 segundos. 
A cor A5 Opaque/Dark (Escuro/Opaco) requer um tempo de fotopolimerização de 40 segundos para 
cada superfície. As recomendações quanto ao tempo de fotopolimerização permitem incrementos 
maiores que 0,5mm para as cores opacas e não maiores que 1,5mm para as cores não opacas.  
Nota: Os tempos de polimerização indicados foram baseados em um aparelho fotopolimerizador com 
luz halógena com mínima potência de luz de 400 mW/cm2. 
13. Remova as tiras de matriz. Finalize as áreas marginais utilizando o Sistema de Acabamento e 
Polimento Sof-lex. Verifique a oclusão e ajuste se necessário. 
 
Armazenagem e Utilização 

1. O 3M ESPE RelyXMR Veneer foi desenvolvido para ser utilizado a uma temperatura ambiente de 2 - 
27o C. 
2. O vencimento estará impresso na embalagem do produto. Antes de usar o material deixe-o atingir 
a temperatura ambiente. 
3. Não armazene próximo a materiais que contenham eugenol. 
4. Não exponha o produto a altas temperaturas e luz intensa. 
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Manuseio após o uso 

1. Depois de usar a seringa na luva protetora, remova-a cuidadosamente, para que não haja 

contaminação da seringa na superfície externa da luva protetora. 

2. Descarte a luva protetora usada e recoloque a tampa. 

3. Limpe a seringa com um pano de limpeza pronto para uso (por exemplo, ingrediente ativo álcool-

quaternário de amônio) pelo tempo de contato recomendado na etiqueta de limpeza. 

4. Sempre observe todos os regulamentos legais e de higiene aplicáveis a consultórios odontológicos 

e / ou hospitais durante o uso e reprocessamento do dispositivo. 

 

Nota: Se a seringa não estiver visivelmente limpa, ou seja, se houver contaminação acidental da 

seringa com sangue ou saliva, descarte-a imediatamente. Não coloque a seringa em um banho de 

desinfeção ou em um dispositivo de limpeza e desinfeção (lavadora-desinfetadora). 

 

5. Siga também as recomendações nas Instruções de Uso do adesivo e da pasta Try-In para manuseio 

após o uso.   

 
Descarte: O descarte deverá ser feito seguindo legislação vigente da ANVISA e CONAMA. Para 
informações adicionais, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ), disponível por meio do site www.3m.com.br ou fale com a 3M: 08000132333, para obter 
informações sobre o descarte. 
 
Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de 
instruções. 
 
Garantia: A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e 
fabricação, observando os termos e prazo de garantia. 
 

Composição: Cerâmica tratada com silano, dimetacrilato de 2,2'- etilenodioxidietilo, bisfenol A 
diglicidil éter dimetacrilato (BIS-GMA), sílica tratada com silano, polímero dimetacrilato funcionalizado 
e água. 
 
ATENÇÃO: Verifique corretamente se as Instruções de Uso são referentes ao seu produto, bem como 
sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para 
receber as Instruções de Uso impressas, contatar o Fale com a 3M - 0800-0132333. 
 
Comunicado: Relate qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo a 3M bem 
como a autoridade competente local. 
 
Notificação ANVISA 80284930227 
 
Farm. Resp: Cinthia M. O. Viegas - CRF SP 47.883 
 
Fale com a 3M - 0800-0132333 - www.3M.com.br - falecoma3M@mmm.com 
 
País de Origem: Estados Unidos  
 
Fabricantes:  
- 3M Company 3M ESPE Dental Products 
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  Irvine, CA 92714 EUA /St. Paul, MN 55144 EUA 
- 3M do Brasil Ltda. 
  Rod. Anhanguera, Km 110, Sumaré/SP 
   
Importador:  
3M do Brasil Ltda. 
Rod. Anhanguera, Km 110, Sumaré/SP 
CNPJ: 45.985.371/0001-08 – Ind. Brasileira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


