Simplicidade, durabilidade e estética.
O cimento universal que atende às suas necessidades.
Simplifique seu procedimento com o Maxcem Elite™. O cimento ideal para restauração
indireta, com versatilidade universal, alta resistência de adesão, manipulação previsível
e uso excepcional.

Características e benefícios

O MELHOR DE DOIS
MUNDOS
Descubra a simplicidade
de um cimento resinoso
autoadesivo e a
compatibilidade quando
usado com um adesivo
de solução universal.
O Maxcem Elite™ oferece
excelente compatibilidade
com todas as restaurações
indiretas, com mecanismo
de autopolimerização,
fotopolimerização ou
polimerização dual.

RESISTÊNCIA DE UNIÃO

COMPATIBILIDADE

SIMPLES E INTELIGENTE

O Maxcem Elite™
autoadesivo/
autocondicionante conta
com alta resistência de
adesão em dentina seca
e úmida, devido à presença
do monômero GPDM, o
mesmo monômero presente
na família de adesivos
OptiBond, da Kerr.

Simplifique seus
procedimento indiretos com
um cimento que atenda
todas às suas necessidades.
O cimento resinoso universal
Maxcem Elite™ é compatível
com todos os substratos
dentinários e restaurações
indiretas, indicado para
todos os tipos de cimentação
indireta: cerâmica anterior
ou posterior, próteses
metolocerâmicas ou
metálicas e materiais de
CAD/CAM.

A remoção One-peel™ do
Maxcem Elite™ garante uma
limpeza em apenas um passo
e simplifica ainda mais o
seu procedimento. Além
disso, não há necessidade de
refrigerar ou fazer mistura
manual.

Sistema patenteado Redox
Sua fórmula é livre de amina terciária e peróxido de benzoíla graças ao sistema Redox, diferencial
exclusivo dos cimentos resinosos da Kerr. Isso oferece muitos benefícios, como: alta estabilidade de
cor, longevidade das restaurações indiretas e restaurações mais estéticas.

Maxcem EliteTM vs.
cimentos universais

Maxcem EliteTM vs.
cimentos autoadesivos

Maxcem EliteTM vs.
cimentos resinosos autoadesivos

Inicial
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a 60ºC
Maxcem
Elite

RelyX™
Universal

Maxcem
Elite

Calibra®
Universal

SpeedCem
Plus®

RelyX™
Unicem 2

Maxcem
Elite
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A combinação perfeita
Para restaurações que exigem ainda mais
resistência, o cimento resinoso universal
Maxcem Elite™, junto com o OptiBond™
Universal, oferece excelente compatibilidade de
adesão, em uma ampla variedade de substratos
dentinários para todos os procedimentos
indiretos. Essa combinação perfeita oferece alta
resistência para resultados mais confiáveis.

Resistência de união ao cisalhamento
à dentina (MPa)

Maxcem Elite™
Resistência ao
cisalhamento
dos cimentos
autoadesivos
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Como não há necessidade de fotopolimerizar
durante o procedimento, ao combinar com
OptiBond ™ Universal você poderá simplificar
seu protocolo enquanto aumenta sua força
de adesão.
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Maxcem Elite™

Fonte: pesquisa interna.

Compatibilidade
de adesão do
Maxcem Elite™
com adesivos
universais

RelyX™
Universal

RelyX™
Unicem 2

Speed CEM Plus

Calibra
Universal

G-CEM Link Ace™

Fotopolimerização
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OptiBond™ Universal

Maxcem Elite™
Scotchbond™
Universal

Maxcem Elite™
Prime & Bond
Elect™

Maxcem Elite™
™
Universal
Bond

Maxcem Elite™
Adhese Universal

Resistência de união ao cisalhamento
à dentina (MPa)

Fotopolimerização

Fonte: pesquisa interna.

Autopolimerização
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Fonte: pesquisa interna.

Maxcem Elite™
e OptiBond™
Universal vs.
outros sistemas de
cimentação

Panavia™ SA

Maxcem Elite™
Scotchbond™
Universal Plus

Autopolimerização
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Maxcem Elite™
OptiBond™ Universal

RelyX™ Ultimate
Scotchbond™
Universal

RelyX™ Universal
Scotchbond™
Universal Plus

Multilink Automix
Primer A/B

Calibra Ceram
Prime & Bond
Elect™

Panavia™ 5 with
Tooth Primer

Clear/Transparente

CORES DISPONÍVEIS

White/Branco
White opaque/Branco opaco
Yellow/Amarelo
Inlays (todos os substratos)
Onlays (todos os substratos)
Facetas laminadas (veneers)1

RECOMENDAÇÕES E INDICAÇÕES

Pino endodôntico
Coroas
Prótese fixa adesiva2
Prótese fixa
Metal/Metalocerâmica

SUBSTRATOS RECOMENDADOS

Zircônia a alumina
Resinas compostas
Cerâmicas vítrea

ADESIVOS RECOMENDADOS

OptiBond S
OptiBond Universal

1
Adesivo OptiBond recomendado.
Recomendamos o condicionamento ácido no esmalte antes da aplicação do cimento.

2
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