
   

SIStEMa dE cIMENtação rESINoSa dE  
PoLIMErIzação duaL

Bifix® QM

B
ifi

x®
 Q

M



   

Uma cimentação duradoura de metais e ligas não-metálicas, cerâmicas e resinas, requer que os sistemas de cimentação 

atendam aos mais altos padrões de exigência em relação às qualidades físicas e de aplicação.

Bifix QM é a solução estética perfeita como sistema de 

cimentação adesiva para

• Inlays e onlays

• Facetas

• Coroas (incluindo “metal-free“) e pontes (inclusive pontes  

 combinadas)

• Próteses adesivas

• Supra-estruturas para núcleos e implantes

• Pinos e micro-pinos para canais radiculares

Graças ao sistema Bifix QM com Futurabond DC (adesivo 

autocondicionante nanorreforçado dual), fazer concessões 

em relação à adesão, especialmente na cimentação de pinos 

radiculares, faz parte do passado.

As excelentes propriedades do material combinadas a com-

ponentes eficazes e comprovados, fazem de Bifix QM um 

agente cimentante de primeira linha para a prática clínica 

diária.

• Devido a sua capacidade de polimerização química ou por  

 luz, Bifix QM torna-se um produto com mais flexibilidade e  

 confiabilidade

• Três alternativas de cores: T (transparente), U (universal)  

 e WO (branco-opaco) possibilitam restaurações altamente  

 estéticas

• Futurabond DC, o adesivo autocondicionante de  

 polimerização dual, garante mais segurança devido aos  

 seus altos valores de adesão

• Adequado para cerâmica, compósitos e cimentação de  

 metais

• Bifix QM contém flúor

• Alta radiopacidade

• Fácil remoção de excessos

Qualidade e fácil manipulação estão combinadas na seringa 

QuickMix, oferecendo as seguintes vantagens:

• Aplicação rápida

• Mistura sem bolhas, livre de erros

• Aplicação direta simples

Bifix® QM
 

 SIStEMa dE cIMENtação rESINoSa dE PoLIMErIzação duaL



   

Bifix® QM
 

 eNtrE Na PISta EXPrESSa …

Bifix QM usado em combinação com o adesivo autocondi- 

cionante Futurabond DC forma uma união segura com um

selamento marginal eficiente tanto para a substância  

dentária como para as peças cerâmicas.

Bifix QM é um material extremamente duro e resistente à 

abrasão. Esses atributos beneficiam tanto a longevidade 

mecânica como a durabilidade do material polido.
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*com Futurabond DC

dados técnicos 

Força transversal 138 (LC) / 113 (CC) MPa

Força compressiva 297 MPa

Adesão à dentina 15 MPa*

Fotopolimerização 4 mm / 10 s

Tempo de trabalho 2,5 - 3,5 min

Tempo de endurecimento  3 min. depois de inserir a 

restauração

Espessura de película   < 10 µm
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BiFiX® QM

O sistema Bifix QM mantém sua força física após a termociclagem, um ponto vital para a longevidade.

*MaxCem, RelyX Unicem, Calibra, Variolink II, Multilink Automix e Panavia F 2.0 não são marcas registradas da VOCO GmbH.

Fonte: VOCO, medição interna, dados em arquivo
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Polimerização química

Fotopolimerização

Superando todos os materiais testados, Bifix QM mostrou a maior força transversal após polimerização química e polimerização

por luz.

Fonte: VOCO, medição interna, dados em arquivo
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• Adesivo Universal “All-in-one”

• Aplicação em camada única

• Não necessita refrigeração

• Não necessita agitar o frasco

• Contém flúor

Suas vantagens 

• Alta resistência de união em dentina

• Selamento marginal duradouro

• Tolerante à umidade

• Sensibilidade pós-operatória reduzida

• Reforçado com nanopartículas

Futurabond DC é um adesivo autocondicionante nanorreforçado de polimerização dual para restaurações diretas e

indiretas indicado para compósitos fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis e de polimerização dual.

Futurabond® DC
 

 Dual – univerSal – Seguro

Futurabond DC e Bifix QM usados em conjunto, atingem

valores de adesão mais elevados do que outros adesivos

autocondicionantes (self-etch) com ativador DC (dual cure).

Futurabond DC e Bifix QM usados em conjunto, atingem

valores de adesão equivalentes ou superiores a outros  

sistemas de condicionamento ácido total (total-etch).

*Excite DSC, OptiBond Solo PLus, XP Bond und Prime & Bond NT, Xeno IV, Calibra, Variolink II, Nexus II e AdheSE DC não são marcas registradas da VOCO GmbH.

Fonte: VOCO, medição interna - Nov. 06*
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BiFiX® QM

VC 84 001760 BR 0614 V

apresentação

REF 1218  QuickMix seringa 10 g universal, pontas  

 misturadoras tipo 11, pontas intraorais tipo 4,  

 acessórios

REF 1219  QuickMix seringa 10 g transparente, pontas  

 misturadoras tipo 11, pontas intraorais tipo 4,  

 acessórios

REF 1759  QuickMix seringa 10 g branco-opaco, pontas  

 misturadoras tipo 11, pontas intraorais tipo 4,  

 acessórios

REF 1106  Ceramic Bond frasco 5 ml 

Futurabond DC

REF 1163  Frasco 2 × 4 ml (líquido 1 / líquido 2),  

 acessórios

REF 1164 SingleDose 50 un., acessórios

REF 1165  SingleDose 200 un., acessórios

Bifix® QM
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Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com


