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futurabond® u
Uniwersalny system łączący o podwóJnym 
mechanizmie wiązania



   

W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym we 

wprowadzaniu innowacji. System Futurabond U powstał w oparciu o rozbudowany proces badań i rozwoju, któremu 

przyświecał jeden cel: stworzenie uniwersalnego systemu łączącego, który dla dentysty miałby same zalety, byłby 

niezawodny i sprawiłby, że w gabinecie stomatologicznym nie byłby już potrzebny żaden inny system łączący.  

Futurabond U ustanawia nowe standardy pod względem siły wiązania, a zwłaszcza pod względem elastycznej i wszech-

stronnej aplikacji. 

wyjątkowo uniwersalny

Wprowadzając na rynek nowy, podwójnie wiążący system łą-

czący Futurabond U w postaci SingleDose, firma VOCO 

przedstawia jedyny naprawdę uniwersalny system łączący, 

umożliwiający aplikację przy pomocy jednorazowego aplika-

tora. Praca z produktem SingleDose jest nieprawdopodobnie 

prosta. Ponadto Futurabond U oferuje lekarzom praktykom 

wyjątkowy wybór możliwości aplikacji, zarówno pod względem 

różnorodnych wskazań, jak i metody wytrawiania oraz polime-

ryzacji. Samowytrawianie, wytrawianie selektywne lub wytra-

wianie w technice „total-etch”: Futurabond U pozwala leka-

rzowi na pełną dowolność wyboru metody kondycjonowania 

tkanek twardych zęba, w zależności od sytuacji klinicznej i 

preferowanej metody pracy. 

Ten nowy, uniwersalny system łączący tworzy po nałożeniu 

pojedynczej warstwy silne połączenie ze szkliwem i zębiną, 

zapewniając w ten sposób trwałe i wolne od pustych prze-

strzeni wiązanie pomiędzy tkankami twardymi zęba i mate-

Jednoetapowa aplikacja – pewna adhezja

Innowacyjny skład systemu Futurabond U oraz wysoce 

funkcjonalne cząstki SiO2 zapewniają doskonałą zwilżal-

ność systemu łączącego. Dzięki temu preparat ten może 

optymalnie nawilżać uwolnione włókna kolagenowe oraz 

mikroretencyjne zagłębienia, powstałe na skutek wytra-

wiania szkliwa. W trakcie polimeryzacji wypustki żywicy w 

kanalikach zębinowych ulegają utwardzeniu i wzmacnia-

ją retencyjne połączenie warstwy hybrydowej, złożonej z 

włókien kolagenowych i systemu łączącego. Pewność uzy-

skania tych wypustek penetrujących zębinę jest najlepszą 

ochroną przed nadwrażliwością pozabiegową. 

riałem odtwórczym. Jednocześnie zapewnia silną adhezję do 

różnych materiałów, takich jak metale, tlenek cyrkonu / glinu 

oraz ceramika krzemionkowa, bez używania jakichkolwiek do-

datkowych primerów. Wyjątkowa siła połączenia jest również 

zagwarantowana w przypadku wiązania chemicznego, dzięki 

czemu Futurabond U jest idealnym materiałem do osadzania 

wkładów w kanałach korzeniowych.   

historia sukcesu systemu Futurabond® 

VOCO kontynuuje sukces systemu Futurabond, wprowadzając 

innowacyjny Futurabond U. Systemy Futurabond NR, DC i M, 

które wyróżniały się w wielu badaniach, uzyskały pozycję sys-

temów wiążących godnych zaufania. Futurabond U gwarantu-

je doskonałe właściwości fizyczne, dając lekarzowi pewność, 

że może polegać na jednym systemie łączącym. Ten uniwer-

salny system łączący jest naprawdę godnym zaufania partne-

rem, który gwarantuje silną adhezję.
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 w poszUkiwaniU naJlepszego wiązania

Źródło: Priv.-Doz. Dr.-Ing. Ulrich Lohbauer, University of Erlangen, 2013
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 Jeden system niezależnie od wskazań

wybór dowolnej techniki wytrawiania

Samowytrawianie

szeroki zakres wskazań

wytrawianie selektywne wytrawianie w technice „total etch”

wewnątrzustna naprawa wypełnień, licó-

wek porcelanowych i uzupełnień pełno-

ceramicznych bez stosowania dodatkowe-

go primera

ochronny lakier do pokrywania wypełnień 

z cementów szkło-jonomerowych

Uszczelnianie ubytków przed wykonaniem 

wypełnień z amalgamatów lub przed osa-

dzaniem uzupełnień tymczasowych

osadzanie wkładów korzeniowych z 

użyciem cementów chemoutwardzal-

nych i cementów o podwójnym mecha-

nizmie wiązania

Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych

wypełnienia wykonywane metodą pośred-

nią ze światłoutwardzalnych, chemoutwar-

dzalnych i podwójnie wiążących materia-

łów kompozytowych na bazie metakrylanu

odbudowa bezpośrednia ubytków wszystkich 

klas oraz odbudowa zrębu z użyciem świa-

tłoutwardzalnych, chemoutwardzalnych i po-

dwójnie wiążących materiałów kompozyto-

wych na bazie metakrylanu
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sc / dc material 

instrukcja dla  
materiałów

chemoutwar-
dzalnych i  
podwójnie  
wiążących
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 łatwa aplikacJa – całkowity czas pracy wynosi tylko 35 sekUnd
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Źródło: A. Abdalla, raport dla VOCO GmbH, 2013 

*Scotchbond Universal, All-Bond Universal, Prime&Bond elect, iBond SE, Syntac, Heliobond, Scotchbond Universal DCA, RelyX Ultimate oraz Self Cure Activator nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy VOCO GmbH.
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 Jeden system niezależnie od wskazań
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[MPa] technika „total-etch” Samowytrawianie

wytrzymałość połączenia ze szkliwem i zębiną na działanie sił ścinających przed poddaniem  
i po poddaniu cyklicznym zmianom temperatury (thermocycling, tc)
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scotchbond Universal*

1) Tylko z Scotchbond Universal DCA* (aktywator podwójnego utwardzania) lub RelyX Ultimate*

2) Tylko z Self Cure Activator*

3) Tylko w połączeniu z światłoutwardzalnym cementem

Syntac* with  
Heliobond* 
(Ivoclar Vivadent)

iBond SE* 
 
(Heraeus)

Prime&Bond 
elect*  
(Dentsply)

All-Bond 
Universal* 
(Bisco)

Scotchbond 
Universal* 
(3M ESPE)

       1)         2)         3)  

       1)  
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(VOCO)

Self-, Selective- I Total-Etch

Bezpośrednie wypełnienia

Pośrednie wypełnienia

Kompatybilny ze wszystkimi światłoutwardzalnymi, podwój-
nie utwardzalnymi lub samoutwardzalnymi kompozytami 

Podwójnie utwardzalne w pojedynczej dawce 

Szybkie zastosowanie tylko w jednej warstwie

– –
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VC 84 001571 PL 0314 V

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

Do nabycia w:

Zalety

• Jeden system niezależnie od wskazań – nie będziesz potrze- 

 bować w gabinecie żadnych innych systemów łączących

• Samowytrawianie, wytrawianie selektywne lub wytrawianie  

 w technice „total etch” – to Ty dokonujesz wyboru

• Wyjątkowa wszechstronność zastosowań  

 – do wypełnień bezpośrednich i pośrednich 

 – całkowicie kompatybilny ze wszystkimi światłoutwardzal- 

  nymi, chemoutwardzalnymi i podwójnie wiążącymi mate- 

  riałami kompozytowymi na bazie metakrylanu, bez dodat- 

  kowego aktywatora przy podwójnym mechanizmie wiązania 

 – pewna adhezja do różnych materiałów, takich jak metal,  

  tlenek cyrkonu i tlenek glinu, a także do ceramiki  

  krzemionkowej bez dodatkowego primera

• Łatwa aplikacja – całkowity czas pracy wynosi tylko  

 35 sekund

• Optymalna lepkość zapewnia łatwą aplikację

• Wyjątkowa adhezja w porównaniu z innymi uniwersalnymi, 

 samowytrawiającymi i przeznaczonymi do techniki „total  

 etch” systemami łączącymi

• Tolerancja wilgoci

• Nie ma konieczności przechowywania w lodówce

Formy sprzedaży

REF 1571  SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1572  SingleDose 200 szt., akcesoria

REF 1574  SingleDose, opakowanie próbne (SingleDose  

 20 szt., Vococid Gel strzykawka 2 ml, akcesoria)

wskazania

Wypełnienia wykonywane metodą bezpośrednią i pośrednią 

ze światłoutwardzalnych, chemoutwardzalnych i podwójnie 

wiążących materiałów kompozytowych, materiałów do odbu-

dowy zrębu i cementów lutujących na bazie metakrylanu

Wewnątrzustna naprawa wypełnień, licówek porcelanowych 

i uzupełnień pełnoceramicznych bez stosowania dodatkowe-

go primera

Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych

Ochronny lakier do pokrywania wypełnień z cementów 

szkło-jonomerowych

Uszczelnianie ubytków przed wykonaniem wypełnień z 

amalgamatów lub przed osadzaniem uzupełnień tymczaso-

wych

Osadzanie wkładów korzeniowych z użyciem cementów che-

moutwardzalnych i cementów o podwójnym mechanizmie 

wiązania
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 Uniwersalny system łączący o podwóJnym mechanizmie wiązania

futurabond® U w wygodnej postaci SingleDose 

• Prosto, szybko i higienicznie – opakowanie blistrowe do  

 aktywacji w jednym ruchu

• Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi

• Nie rozlewa się, niezależnie od pozycji


