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Futurabond® M+
 

	 KażDa	Kropla	jest	ZysKiem

wiązanie,	które	w	każdej	sytuacji	jest	dobrym	rozwiązaniem:	 

Futurabond M + łączy w sobie wszystko to, czego oczekuje 

stomatolog od systemu wiążącego. Umożliwia on uniwersalną, 

szybką i wysokiej jakości prace. Pomiary naukowe wykazują 

bardzo dobre parametry przyczepności Futurabond M + do 

szkliwa i zębiny i tym samym udowadniają najwyższą nieza-

wodność w najróżniejszych zakresach zastosowania adhezji. 

Przyczepność do innych materiałów, takich jak tlenek cyrkonu, 

także potwierdza doskonałe wartości tego systemu wiążącego. 

Do tej pory wymagane były specjalne wskazania, takie jak uży-

cie dodatkowego primera przy naprawie wypełnień wewnątrz 

ustnych. Teraz Futurabond M+ może być stosowany samodziel-

nie, co wskazuje na jeszcze lepszą jakość tego produktu.  

Uniwersalne zastosowanie Futurabond M+ pozwala każdemu 

użytkownikowi swobodnie decydować, czy struktura zębów z 

góry powinna być kondycjonowana kwasem fosforowym czy 

też nie. Dzięki nowej technologii monomerów, nad-wytrawia-

nie zębiny jest wykluczone. W ten sposób zapobiegane są 

nadwrażliwości pooperacyjne.

Wolny wybór sposobu 
trawienia:

Self-Etch

Selective-Etch

Total-Etch

Stosowany na bezpośrednie	
i	pośrednie uzupełnienia ze 
wszystkimi światło-, samo- 
i podwójnie utwardzany-

mi kompozytami na 
bazie metakry-

lanu.*

Optymalne właściwości 
zwilżające zapewniają 
niezawodne	uszczelnienie 
kanalików zębinowych 
– brak nadwrażliwości 
pooperacyjnych.

Dla napraw	wypełnień  
w obrębie jamy ustnej, 
licówek ceramicznych 
i uzupełnień 
pełnoceramicznych.

Stosowany 
jedną  
warstwą – szybka 
praca w zaledwie  
35	sekund.

Wystarcza-
jąca zawar-

tość dla ponad  
250	zastosowań.

* Dla samo- i podwójnie utwardzanych kompozytów w połączeniu z Futurabond M+ DCA (aktywator podwójnego utwardzania)



Bezpośrednie	uzupełnienia

naprawa	uzupełnień	ceramicznych
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	 elastycZny	i	nieZawoDny

Scotchbond Universal, Xeno Select, Z-Prime Plus, AZ Primer i Monobond Plus nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi VOCO GmbH.
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Źródło: VOCO wewnętrzny pomiar

* oczyszczaniem strumieniem piasku, 35 µm Al2O3

Źródło: Amaral et al., Journal of Dentistry 42 (2014) 90-98
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siła	wiązania	na	szkliwie	i	zębinie

wytrzymałość	wiązania	substratów	tlenku	cyrkonu*

[mpa]

[mpa]

Szkliwa

total-etch self-etch

Futurabond M+ scotchbond	 
Universal	(3m	espe)

Z-prime	plus	
(Bisco)

aZ	primer	
(shofu)

Zębiny

monobond	plus	
(ivoclar	Vivadent)

Zębiny Szkliwa

35 % H3po4

Futurabond M+

scotchbond	Universal

Xeno	select
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	 Uniwersalny	system	wiążący

Wskazania

Bezpośrednie i pośrednie wypełnienia z zastosowaniem  

światłoutwardzalnych kompozytów wypełniających,  

umacniających na bazie metakrylanu

Naprawa wypełnień wewnątrz ustnych, ceramicznych  

licówek i pełnoceramicznych odbudów, bez użycia  

dodatkowego primera

Leczenie nadwrażliwych szyjek zębowych

Warstwa ochronna dla wypełnień z cementów 

glasjonomerowych

Uszczelnianie ubytków przed założeniem wypełnień  

amalgamatowych lub przed tymczasowym osadzaniem

w	połączeniu	z	Futurabond®	m+	Dca	 

(aktywator	podwójnego	utwardzania):

Bezpośrednie i pośrednie wypełnienia z zastosowaniem 

samo- lub podwójnie utwardzalnych cementów  

kompozytowych na bazie metakrylanu 

Osadzanie wkładów koronowo-korzeniowych z zastoso-

waniem podwójnie- lub samoutwardzalnych cementów 

kompozytowych

Zalety 

• Może być stosowany również z pominięciem etapu  

 wytrawiania kwasem fosforowym

• Doskonale nadaje się do wypełnień bezpośrednich i   

 pośrednich

• Gwarantuje bezpieczną przyczepność do różnych  

 materiałów, takich jak metal, cyrkon, tlenek glinu lub  

 ceramika silikatowa, bez zastosowania dodatkowego   

 primera

• Stosowany jedną warstwą – szybka praca w zaledwie  

 35 sekund.

 

 

Formy	sprzedaży

REF 1515 Butelka 5 ml 

REF 1516 Butelka 3 × 5 ml

REF 1518  Futurabond M+ DCA – butelka 2 ml

VC 84 001515 PL 0814 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
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