
 
 
 

  
  

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  DDEE  UUSSOO 
 
 

EXTRABOND DE  
Adesivo Odontológico  

  
  
 

APRESENTAÇÃO: 
 

  1 ou 2 frascos de EXTRABOND DE com 4mL, 5mL ou 6 mL  
  pincéis descartáveis (acessório de uso exclusivo com o produto) 
ou 
  1 frasco de EXTRABOND DE com 4mL, 5mL ou 6 mL 
 
Reg. ANVISA: 10298550196 
 
INDICAÇÃO: 
 

EXTRABOND DE é utilizado em restaurações de resinas compostas fotopolimerizáveis para 
proporcionar uma adesão da restauração à estrutura dental (dentina ou esmalte); em processos de 
dessensibilização dentinária e colagem de fragmentos; como um complemento de sistemas de 
cimentação adesiva; para a união de facetas de porcelana e reparos em porcelana. 
 
COMPOSIÇÃO: 
 

Bisfenol A glicidilmetacrilato, grupos dimetacrilatos, álcool, fluoreto de sódio e catalisadores. 
 
INFORMAÇÃO TÉCNICA: 
 

EXTRABOND DE é um sistema adesivo de alta tecnologia, com nanopartículas, onde o primer e o 
adesivo se encontram em um único frasco (monocomponente), facilitando a manipulação pelo 
Cirurgião-Dentista. É fotopolimerizável, sua aplicação é simples e devendo ocorrer em superfície 
dental úmida devido à sua propriedade hidrofílica. Proporciona uma alta resistência de adesão e 
proteção contra micro infiltrações. É imprescindível o uso de agente condicionador. (p.ex. 
ATTAQUE GEL). 
 
INSTRUÇÕES DE USO: 
 

Realizar o isolamento absoluto. 
 

I. Restaurações com compósito: 
 

1. Fazer o condicionamento ácido (p.ex. ATTAQUE GEL) do esmalte por 30 segundos e da 
dentina por 15 segundos. 

2. Lavar abundantemente com água a área condicionada por 30 segundos. 
3. Secar a dentina (sem desidratar) com leves jatos de ar intermitentes. É importante secar bem o 

esmalte e não desidratar a dentina; A dentina deve apresentar um brilho de umidade. 
4. Aplicar EXTRABOND DE de forma uniforme sobre toda a superfície condicionada.   
5. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
6. Aplicar nova camada de EXTRABOND DE da mesma forma do passo anterior. 
7. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
8. Aplicar material restaurador (p.ex. MASTER FILL) de acordo com as orientações do fabricante. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

II. Em restaurações Indiretas Cerâmicas, Metais e Compósitos (Inlays, Onlays e Coroas 
Totais):  
 

1. Aplicar o Silano nas superfícies internas das peças em cerâmica e deixar atuar por 1 minuto, 
secar com jato de ar; realizar nova aplicação. 

2. Proceder a profilaxia com pedra pomes e água no dente preparado. 
3. Fazer o condicionamento ácido do dente preparado (p.ex. ATTAQUE GEL) por 15 segundos. 
4. Lavar abundantemente com água a área condicionada por 30 segundos. 
5. Secar a dentina (sem desidratar) ou com leves jatos de ar intermitentes. É importante secar 

bem o esmalte e não desidratar a dentina. A dentina deve apresentar um brilho de umidade. 
6. Aplicar EXTRABOND DE de forma uniforme sobre toda a superfície condicionada. 
7. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
8. Aplicar nova camada de EXTRABOND DE da mesma forma do passo anterior. 
9.  Fotopolimerizar por 20 segundos. 
10. Utilizar o cimento resinoso de acordo com as orientações do fabricante. 

 

III. Reparo de Restaurações Metal Cerâmica:  
 

1. Asperizar a superfície exposta do metal e cerâmica com jato de óxido de alumínio ou pontas 
diamantadas. 

2. Biselar as margens da porcelana fraturada. 
3. Para aumentar a adesão, aplicar o condicionador de porcelana pelo tempo recomendado pelo 

fabricante. 
4. Aplicar o Silano sobre a porcelana fraturada e aguardar 1 minuto; realizar nova aplicação. 
5. Aplicar EXTRABOND DE de forma uniforme sobre toda a superfície condicionada. 
6. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
7. Aplicar nova camada de EXTRABOND DE da mesma forma do passo anterior.  
8. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
9. Completar o reparo com compósito (p.ex. MASTER FILL) seguindo as orientações do 

fabricante. 
 

Obs.: Realizar se necessário, o mascaramento do metal. 
 

IV. Cimentação de Facetas de Porcelana: 
 

1. A superfície interna da faceta deverá vir do laboratório de prótese condicionada com ácido 
fluorídrico. 

2. Aplicar o Silano nas superfícies internas e aguardar por 1 minuto; realizar nova aplicação. 
3. Proceder a profilaxia do preparo com pedra pomes e água. 
4. Lavar e secar. 
5. Fazer o condicionamento ácido (p. ex. ATTAQUE GEL) por 15 segundos. 
6. Lavar abundantemente com água a área condicionada por 30 segundos. 
7. Secar a dentina (sem desidratar) com leves jatos de ar intermitentes. É importante secar bem o 

esmalte e não desidratar a dentina. A dentina deve apresentar um brilho de umidade. 
8. Aplicar EXTRABOND DE de forma uniforme sobre toda a superfície condicionada. 
9. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
10. Aplicar nova camada de EXTRABOND DE da mesma forma do passo anterior. 
11. Fotopolimerizar por 20 segundos. 
12. Manipular o cimento selecionado, conforme recomendação do fabricante e aplicar nas facetas. 
13. Assentar cuidadosamente as facetas e retirar todos os excessos. 
14.  Fotopolimerizar primeiramente na margem gengival seguida pela coroa e zona incisal. 
15. Evitar o contato direto com a ponteira de luz. 

 



 
 
 
 
 

CUIDADOS ESPECIAIS: 
 

- Manipular o material com luvas de látex para evitar o contato com a pele.  
- Caso ocorra contato com área dos olhos, lavar abundantemente com água corrente. Se persistir a 
irritação, consulte um médico. 
- O risco de sensibilidade pós-operatória pode ser minimizado realizando-se preparo cavitário 
conservador.  
- O material restaurador deve ser colocado e fotopolimerizado em camadas para diminuir a 
contração de polimerização e a oclusão deve ser sempre verificada, 
- Durante a utilização do aparelho fotopolimerizador, seguir as orientações do fabricante relativas à 
proteção dos olhos.  
- Após o uso, deve ser observado o perfeito vedamento dos frascos para evitar que o material seja 
exposto à luminosidade. 
- Não armazenar na proximidade de produtos que contenham Eugenol, pois tal fato interfere na 
polimerização. 
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa 
descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais. 
 
CONTRAINDICAÇÃO: 
 

É contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.  
 

ADVERTÊNCIAS: 
 

Não utilizar produtos além do período indicado de validade. 
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas 

instruções de uso. 
MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA.  
 

 
 

Conservar ao abrigo da luz solar, em temperaturas entre 2 a 28ºC. 
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