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CIMENTO RES INOSO AUTO-CONDIC IONANTE E  AUTO-ADESIVO

CEMENTO DE RES INA,  AUTOGRABANTE Y  AUTOADHESIVO

RÉSINE DE SCELLEMENT AUTO-ADHÉSIVE  AUTO-MORDANÇANT
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O melhor cimento da 
SDI agora disponível 
em seringas
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Cápsulas de seT

Cápsulas de RelyX Unicem*
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liberação de flúor acumulado (μg/cm2) (1)

18141062

Alta  l iberação de  f lúor

O seT apresenta livre 
movimentação de íons fl úor 
que benefi cia a estrutura 
dental. O fl úor tem um papel 
signifi cante na prevenção da 
cárie.  Isso inclui a formação 
de fl uorapatita, que é mais 
resistente aos ácidos do que 
a hidroxiapatita. O fl úor ajuda 
a proteger a estrutura dental 
contra a cárie.

Propr ietár io  da 

tecnologia 

O seT utiliza uma tecnologia chamada  
ionglass™ desenvolvida pela própria 
SDI por especialistas  em vidro. 
O  ionglass™ é um vidro reativo, 
radiopaco, com alta liberação 
de íons, usado em toda linha de 
cimentos da SDI. Por isso, o seT 
libera substancialmente uma alta 
quantidade de fl úor que auxilia na 
remineralização natural do dente.

O seT é um cimento auto-
condicionante e auto-adesivo, 
criado para cimentação defi nitiva 
de peças protéticas de metal, 
resinas, e materiais cerâmicos. 
O seT adere quimicamente a 
estrutura dental e em todos os 
tipos de núcleo. Está disponível 
em cápsulas e em seringas de 
auto-mistura (seT PP).
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instruções:

Rápido e  fác i l

O seT é um cimento completo: 
condiciona, promove adesão e 
cimenta a peça protética. Simples 
de aplicar e fácil de trabalhar. O 
seT produz uma espessura ideal de 
película e uma excelente fl uidez para 
cimentar peças protéticas.

Posicione a peça e aguarde 30 segundos. 
Limpe os excessos nos primeiros 2 
segundos ou aguarde 2 minutos.

Retire o excesso de material.

Mantenha isolado até que se verifi que 
que a peça está fi rme (aproximadamente 
5 minutos), ou fotopolimerize por pelo 
menos 20 segundos.

2 Prepare a prótese e verifi que sua 
adaptação.

Aplique o cimento na peça protética e no 
dente, de forma equilibrada.
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Remova os resíduos de cimento temporário 
e enxágüe bem. Remova o excesso de água 
mantendo o preparo úmido.

1

Radiopacidade
Detectável em radiografi as. Devido a sua 
excelente radiopacidade o seT é fácil de 
ser detectado no exame radiográfi co 
e com isso o profi ssional consegue 
verifi car facilmente a integridade das 
margens de cimentação.
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Ind icações

• Cimentação de inlays, onlays^, 

prótese parcial fi xa e coroas de 

metal, resina e cerâmica. 

• Cimentação de pinos, posts 

e pinos rosqueáveis.

^ Para facetas, use um adesivo (Go!, Stae, etc. de 
acordo com as instruções do fabricante, inclusive 
qualquer procedimento de  condicionamento ácido) 
antes do uso do seT para intensifi car a força de 
adesão. Não recomendado para cimentação de 
facetas que requerem um maior tempo de trabalho. 
**seT PP.

Sem Bis fenol  A  ou HEMA

O seT não contém Bisfenol A 
(ou derivados) ou HEMA. Utilize 
este produto em seus pacientes 
com convicção e tranqüilidade.

Cura  dual

Desenvolvido para combinar as 
vantagens da cura por reação 
química ou cura através da luz, 
o seT é o cimento ideal para 
qualquer situação^.

Mínima sens ib i l idade 

pós-operatór ia

A utilização do seT não requer 
condicionamento ácido e lavagem. 
A camada de smear layer permanece 
intacta e com isso, protege o 
dente. Esta característica reduz 
drasticamente a sensibilidade pós-
operatória, quando não a elimina.

Extensa  var iação de  cores

O seT está disponível em 5 cores: 
Translúcido, A1, A2, OA3 e branco 
opaco. A extensa variação de 
cores maximiza as características 
estéticas do material.
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Fabricado na Austrália pela SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrália 1 800 337 003 
Áustria 00800 022 55734 
Brasil 0800 770 1735
França 00800 022 55 734
Alemanha 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Itália 800 780625 
Nova Zelândia 0800 734 034
Espanha 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA e Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

seT PP 1 seringa com automistura refi l
1 seringa de seT PP com 7g
14 pontas para a seringa de automistura
Cód. para pedido:
8805201 A1
8805202 A2
8805203 OA3
8805204 Branco opaco
8805205 Translúcido

*Cápsulas RelyX Unicem, Clicker RelyX Unicem, Maxcem Elite e 
SmartCem2 não são marcas registradas da SDI Limited 
(1) Fonte: Al-Naimi O.T., McCabe J.F. Liberação de fl úor do seT 
cimento auto-condicionante e auto-adesivo em relação aos produtos 
concorrentes. (relatório de 18 meses) Newcastle University, Reino 
Unido Fevereiro 2007. 
(2) Dados de testes da SDI.
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seT PP seringa com 
automistura refi l
2 seringas de seT PP com 7g 
28 pontas para a seringa de automistura
Cód. para pedido: 
8805101 A1
8805102 A2
8805103 OA3
8805104 Branco opaco
8805105 Translúcido 

Kit sortido de seT PP com 
seringas auto-mistura
Kit com 5 seringas sendo 1 de cada cor: A1, 
A2, OA3, Branco Opaco e Translúcido
Seringas de 7g de auto-mistura
70 pontas para a seringa de auto-mistura
Cód. para pedido 8810002 

Pontas de auto-mistura para set PP
50 pontas de auto-mistura para as seringas
Cód. para pedido 8810003

Kit sortido de cápsulas de seT
Caixa com 50 cápsulas sendo 10 de cada cor: 
A1, A2, OA3, Branco opaco e Translúcido
Cód. para pedido 8810000 

Cápsulas de seT
Caixa com 50 cápsulas
Cód. para pedido: 
8805001 A1
8805002 A2
8805003 OA3
8805004 Branco opaco
8805005 Translúcido

Aplicador do Riva 2
Cód.  para pedido 5545013

Aplicador do Riva
Cód.  para pedido 5545009
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