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zircónio, além de apresentar uma forte adesão a blocos CAD / 

CAM. Bifix SE proporciona uma fixação fiável tanto no modo 

de fotopolimerização como no de autopolimerização. Uma 

ligação permanente ao esmalte e à dentina é garantida.

Com o auxílio das finas cânulas endodônticas fornecidas na 

embalagem, o Bifix SE pode aplicar-se com grande facilidade 

no canal radicular preparado, razão por que é particularmente 

indicado para a cimentação de espigões intrarradiculares. Po-

der cimentar espigões de forma simples e rápida, com resulta-

dos previsíveis e bem-sucedidos, é claramente uma vantagem 

para qualquer médico-dentista. Instrumentos como lentulos ou 

outros meios auxiliares de inserção deixam de ser necessários.

Adesão excecional

Bifix SE atinge um extraordinário grau de adesão a diversos 

materiais, como metais, compósitos, cerâmica e dióxido de 

Com o material, é muito fácil obter uma espessura de película 

de menos de 10 μm durante a cimentação, de forma que a 

precisão de adaptação das restaurações não é prejudicada.

Bifix SE, o sistema de cimentação à base de compósito autoadesivo e de polimerização dual da VOCO, destina-se 

à cimentação rápida e fiável de restaurações indiretas (coroas, pontes, inlays, onlays) e espigões intrarradiculares. 

Também é indicado para diferentes materiais, como cerâmica, dióxido de zircónio, compósitos e metal. Para utilizar o 

Bifix SE, não é preciso aplicar qualquer adesivo ou condicionador adicional, pois todos os componentes necessários já 

estão contidos no sistema. Desta forma, dispensam-se os demorados passos de condicionamento ácido e aplicação de 

adesivo, poupando  tempo e proporcionando mais comodidade quer para si, quer para os seus pacientes.
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Fonte: Dr. John Burgess, Universidade de Alabama, 2009

Cânulas endo-
dônticas para a 
cimentação de 
espigões

o que dizem os clínicos

Hr. Dr. Skaletz, Hattersheim (Alemanha), médico-dentista:  
“[...] As restaurações cimentadas com Bifix SE podem ser submetidas imediatamente a cargas, uma característica bastante conveniente para os pacientes. 
A minha experiência de mais de seis anos com o Bifix SE mostra que se trata de um material moderno e seguro para cimentações. Ao utilizar Bifix SE, não 
observámos até agora qualquer sensibilidade exacerbada, um problema bastante comum com produtos semelhantes. Recomendo, sem hesitar, a todo os 
médico-dentistas que experimentem o material.” 

Dr. med. dent. tim Übermuth m.Sc, celle (Alemanha), médico-dentista:  
“O Bifix SE é um cimento universal autoadesivo que possui excelentes propriedades físicas e, ao mesmo tempo, é extraordinariamente económico. Só tenho a 
recomendar!”

consultório Dr. Willenbockel, Soltau (Alemanha):  
“O vasto leque de aplicações (de restaurações metálicas a restaurações cerâmicas) é muito conveniente para o paciente e o dentista. Além disso, o sistema 
garante misturas sem erros, o que eleva a qualidade da cimentação. O trabalho é facilitado pelo facto de não serem necessários materiais adicionais. Por isso 
uso o Bifix SE no meu consultório rotineiramente, já há muito tempo, sem nunca ter tido qualquer problema.”



Bifix SE tem propriedades de fluidez ideais, por isso é capaz 

de cobrir por completo a superfície da cavidade e da restau-

ração. Assim, a aplicação e a remoção de excessos tornam-se 

muito mais fáceis. Os excessos podem ser removidos facil-

mente com o auxílio de um raspador durante a fase de gel, de-

pois de se fotopolimerizar cada face durante 1 a 2 segundos. 

 Graças à sua excelente polimerização química, o Bifix SE 

é perfeitamente indicado também para restaurações com 

paredes espessas ou opacas, independentemente da profun-

didade da cavidade.   

O meio bucal é um grande desafio para os compósitos de 

cimentação. Cargas mastigatórias, mudanças de tempera-

tura e agressões por substâncias ácidas são apenas alguns 

dos fatores a que estão expostos os materiais. Mas a saliva 

presente em todos os locais da boca já é capaz de agredir os 

materiais dentários.

A investigação da solubilidade em água traz dados impor-

tantes sobre a estabilidade a longo prazo de um material de 

cimentação. A título de demonstração, mediu-se a solubi-

lidade em água de diferentes compósitos de cimentação 

autoadesivos em períodos de 1, 4 e 12 semanas, de acordo 

com a norma ISO 4049. Todos os materiais imersos em 

água apresentaram um aumento da solubilidade ao longo do 

tempo. Quanto maior a solubilidade, maior era o enfraqueci-

mento do material.

A enorme estabilidade do Bifix SE garante a ligação da res-

tauração aos tecidos duros dentários. Mesmo após a termo-

ciclagem com banhos em água a 5° C e 55° C, a perda de 

estabilidade do material é mínima. A termociclagem simula 

um tempo de uso em boca de 10 anos. Mesmo submetido as 

tais condições, em termos de resistência à flexão o Bifix SE 

apresenta uma estabilidade muito maior do que outros 

materiais disponíveis no mercado.
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Fácil remoção de excessos com Bifix® SE
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Fonte: Ensaio interno, VOCO GmbH, 2014

cc = chemical curing

tc = thermocycling
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Bifix® SE

indicações

Cimentação definitiva de coroas, pontes (exceto Maryland), 

inlays e onlays confecionadas em cerâmica, óxido de  

zircónio, compósito e metal

Cimentação definitiva de espigões de metal, cerâmica, óxido 

de zircónio, ou resina reforçada a fibra de vidro

Disponível em três cores

T = transparente, U = universal e WO = branco-opaco, para 

uma adaptação de cor ideal à restauração a ser cimentada

Vantagens

• Adesão segura ao dente e à restauração

• Rápida aplicação: dispensa o ataque ácido e o uso de  

 adesivos

• Odor neutro

• Fácil manuseamento

• Longa durabilidade

• Fácil remoção de excessos

• Espessura de filme mínima, de 10 μm, para um ajuste  

 exato sem elevação da mordida

• Indicado também para óxido de zircónio

• Pontas de mistura endodônticas fornecidas em todas as  

 embalagens, para uma aplicação precisa também no canal  

 radicular

Apresentações

REF 1784 Set seringa QuickMix 3 × 5 g (universal, trans-

parente, branco-opaco), acessórios

REF 1785  Seringa QuickMix 5 g universal, acessórios

REF 1786  Seringa QuickMix 5 g transparente, acessórios

REF 1787  Seringa QuickMix 5 g branco-opaco, acessórios

REF 2194  Pontas misturadoras tipo 14, 50 un.

REF 2195  Pontas misturadoras tipo 15 (com pontas  

 intraorais tipo 1), 50 un.

Dados técnicos

Resistência à flexão 160 MPa (LC – fotopolimerizável),  

 150 MPa (CC – quimicamente  

 polimerizável)

Adesão à dentina 12,8 MPa

Espessura de filme 10 μm

Tempo de trabalho 90 seg.

Tempo de presa 4:00 min.

Tempo de polimerização 2 mm / 20 s (≥ 500 mW / cm2)
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 SiStEmA DE cimEntAção à BASE DE compóSito AutoADESiVo E DE polimErizAção  
 DuAl

RelyX Unicem Aplicap, RelyX Unicem Clicker, RelyX Unicem 2 Automix,  
G-Cem, G-Cem Capsule, BisCem, Multilink Sprint, PANAVIA F 2.0, SpeedCem, 
MaxCem Elite, iCem e SmartCem não são marcas comerciais registadas da
VOCO GmbH.

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

Linha Gratuita: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Encomendas:


