
Futurabond® dC
ŚWiatło- i ChemoutWardZalnY samoWYtraWiaJąCY  
sYstem WiążąCY WZmoCnionY CZąsteCZkami nano
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* Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond i Prime&Bond NT nie sa zarejestrowanymi znakami towarowymi VOCO GmbH.

Futurabond® dC
 

 PodWÓJnY. uniWersalnY. PeWnY.

bond na każdy przypadek

Futurabond DC jest idealnym samowytrawiającym systemem 

wiążącym do zastosowania ze wszystkimi światło- i chemo-

utwardzalnymi oraz podwójnie wiążącymi materiałami wypeł-

nieniowymi, który zapewnia silne i długotrwałe przyleganie.

Futurabond DC spełnia wymagania prawidłowej terapii w 

przypadku najprzeróżniejszych zastosowań, jak wypełnienia 

kompozytowe, wkłady, nakłady, korony, mosty czy wkłady ko-

ronowo-korzeniowe. Siła przylegania oraz szczelność brzeżna, 

jak również szybkie, dokładne i proste zastosowanie to głów-

ne zalety Futurabond DC. Efekt końcowy pracy z Futurabond 

DC zaspokoi nawet najwyższe wymogi zarówno użytkownika, 

jak i pacjenta.

System wiążący Futurabond DC może zostać zastosowany

przy osadzaniu uzupełnień pośrednich z użyciem wszystkich 

cementów chemoutwardzalnych i o podwójnym mechanizmie 

wiązania, bez uprzedniej polimeryzacji światłem warstwy 

adhezyjnej. Jest to duża korzyść w przypadku ciężko dostęp-

nych dla światła obszarów.

Jedna aplikacja - pewne połączenie

Zastosowane w Futurabond DC wysoko funkcjonalne czą-

steczki SiO2 (Ø 20 nm) prowadzą do krzyżowego połączenia 

składników żywicy, przez co poprawiają tworzenie się warstwy 

wiążącej. System wiążący może dzięki temu optymalnie 

wniknąć i pokryć uwolnione włókna kolagenowe oraz mikro-

retencyjną strukturę wytrawionego szkliwa. Optymalizuje to 

gęstość wiązań krzyżowych oraz właściwości zwilżające, jak 

również wzmacnia siłę przylegania.

Jednorazowe naniesienie systemu wiążącego wystarcza, aby 

zapewnić długotrwałe i stabilne połączenie kompozytu i zęba.

Podwójny mechanizm wiązania + działanie samowytrawiające

•  Adhezyjne mocowanie pośrednich wypełnień

•  Adhezyjne mocowanie wkładów i ćwieków

•  Adhezyjna odbudowa filarów zębów

•  Brak ryzyka za długiego wytrawienia zębiny

•  Brak kontaminacji

• Brak ryzyka przesuszenia zębiny

Wartości siły przylegania do zębiny samowytrawiających systemów wiążących  
z użyciem odpowiedniego cementu i polimeryzacji chemicznej
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Futurabond dC

Samowytrawiający system 
wiążący o podwójnym 
mechanizmie wiązania

Systemy samowytrawiające  
z aktywatorem DC
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 Proste ZastosoWanie W tYlko 35 sekund
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Wypełnienie bezpośrednie
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Po Prostu 
ŚCisnąć! 

Po Prostu 
ZastosoWać! 



Futurabond® dC

VC 84 001164 PL 0511 V

Formy sprzedaży

REF 1163  butelka 4 ml płynu A/butelka 4 ml płynu B, akcesoria

REF 1164   50 SingleDose, akcesoria

REF 1165   200 SingleDose, akcesoria

Futurabond® dC
 

 tWÓJ WYbÓr

Wszystkie zalety 

•  Działa ze wszystkimi kompozytami światło- i chemoutwar-

dzalnymi oraz o podwójnym mechanizmie wiązania

•  Idealny do mocowania wkładów koronowo-korzeniowych

•  Wysoka siła przylegania do zębiny

•  Długotrwała szczelność brzeżna

•  Toleruje wilgoć

•  Zawiera fluor

•  Zmniejsza nadwrażliwość pozabiegową

•  Wzmocniony cząsteczkami nano

•  Nie wymaga wstrząsania

•  Uniwersalny system wiążący typu All-In-One

Wskazania

Bezpośrednie wypełnienia kompozytami chemoutwardzal-

nymi lub o podwójnym mechanizmie wiązania i odbudowy 

filarów zębów

Bezpośrednie wypełnienia światłoutwardzalnymi materiała-

mi na bazie kompozytów, kompomerów  

i Ormocerów®

Mocowanie wkładów korzeniowych cementami kompozyto-

wymi chemoutwardzalnymi lub o podwójnym mechanizmie 

wiązania

Wkłady, nakłady, korony i mosty wykonywane techniką 

pośrednią, osadzane z użyciem cementów kompozytowych 

chemoutwardzalnych lub o podwójnym mechanizmie  

wiązania.

Zalety SingleDose

•  Czas aplikacji tylko 35 sekund

•  Jednofazowa aktywacja specjalnego listka

•  Prosto, szybko, higienicznie

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

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

info@voco.com
www.voco.com
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