
Futurabond® dC
o adESIVo autoCondICIonantE dE poLImErIzação
duaL, rEForçado Com nanopartíCuLaS
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*Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond e Prime&Bond NT não são marcas registradas da VOCO GmbH.

Futurabond® dC
 

 duaL. unIVErSaL. SEguro.

um adesivo para todas as situações

Futurabond DC é o adesivo autocondicionante ideal para 

criar uma adesão forte e duradoura com todos os materiais 

restauradores autopolimerizáveis ou de polimerização dual.

Seja com restaurações à base de resina, inlays, onlays, 

coroas, pontes ou pinos, Futurabond DC cumpre todas as 

exigências para oferecer ao paciente um tratamento adequado 

nas mais diversas áreas de indicação. Com Futurabond DC, 

adesão e selamento marginal assim como uma aplicação 

simples, precisa e rápida estão unidos em um só adesivo. A 

performance geral do Futurabond DC atende às mais altas 

expectativas tanto do dentista como do paciente.

Futurabond DC pode ser usado em restaurações indiretas 

com todos os sistemas de cimentação autopolimerizáveis e 

de polimerização dual, sem a necessidade de polimerização 

prévia da camada adesiva. Dessa forma, obtêm-se uma  

grande vantagem nas áreas de difícil acesso à luz.

uma única camada – adesão segura

As partículas de SiO2 altamente funcionalizadas (20 nm  

de diâmetro) do Futurabond DC facilitam a formação de  

ligações cruzadas dos componentes resinosos e reforçam 

suas propriedades de formação da película adesiva. Desta 

forma, o adesivo pode molhar de forma efetiva as fibras 

colágenas expostas e o infiltrado microrretentivo criado em 

esmalte. Com isso a densidade das ligações cruzadas e as 

propriedades de molhamento são otimizadas e a camada 

adesiva é reforçada.

A aplicação de uma única camada do adesivo é suficiente 

para garantir uma adesão estável e duradoura do compósito 

ao dente. 

polimerização dual + autocondicionante

•  Cimentação adesiva de restaurações indiretas

•  Cimentação adesiva de pinos

•  Construção de núcleos adesivos

•  Condicionamento eficaz em dentina sem gerar 

hipersensibilidade

•  Sem contaminação da área condicionada

•  Sem secagem insuficiente / excessiva da dentina

Valores de adesão à dentina usando sistemas de cimentação de polimerização química

Fonte: Medições internas VOCO Nov. 2006
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Futurabond dC

Adesivo autocondicionante
de polimerização dual

Adesivos autocondicionantes
com ativador DC

[mpa] 

Xeno IV

 

adheSE dC

Adesivos de condicionamento  
ácido total (Total-etch) com ativador DC

Excite dSC optibond Solo plus Xp bond prime & bond nt 

Bifix QM

Variolink II

nexus II

Calibra
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 apLICação SImpLES Em apEnaS 35 SE gundoS
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dC Cement Instruction 

Instruções
Cimento dC
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É Só prESSIonar 
E apLICar!



Futurabond® dC

VC 84 001164 BR 0714 V

apresentação

REF 1163  Frasco com 4 ml de líquido 1, frasco com 4 ml de líquido 2, acessórios

REF 1164 50 SingleDose, acessórios

REF 1165 200 SingleDose, acessórios

Futurabond® dC
 

 a ESCoLHa É Sua

Vantagens 

• Funciona com todas as resinas (duais, auto e 

 fotopolimerizáveis)

• Ideal para cimentação de pinos

• Excelente adesão à dentina

• Integridade marginal duradoura

• Tolerante à umidade

• Contém flúor

• Reduz a sensibilidade pós-operatória

• Reforçado com nanopartículas

• Não necessita agitar

• Adesivo Universal “All-in-One“

Indicações

Restaurações diretas com compósitos de polimerização 

dual ou autopolimerizáveis e construções de núcleos

Restaurações diretas fotopolimerizáveis com compósitos, 

compômeros e Ormocer®s

Cimentação adesiva de pinos / núcleos com cimentos  

resinosos autopolimerizáveis ou duais

Restaurações indiretas; no uso de cimentos resinosos auto-

polimerizáveis e de polimerização dual para cimentação de 

inlays, onlays, coroas e pontes

Vantagens da SingleDose

• Tempo de aplicação de 35 segundos

• Blister de ativação simples

• Simples, rápido, higiênico

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


