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CLEARFIL™ SE BOND
ALTO DESEMPENHO EM SUAS MÃOS

O EXCELENTE DESEMPENHO DO CLEARFIL™ SE BOND FOI
COMPROVADO EM UM ESTUDO CLÍNICO DE 13 ANOS!

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

Alta resistência de união

Condicionamento seletivo de esmalte
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Com o estudo clínico de 13 anos publicado pela 
renomada Universidade Católica de Leuven, Bélgica, 
em 2015, o CLEARFIL™ SE BOND comprovou 
sua excelente eficácia clínica com e sem condiciona-
mento seletivo de esmalte ( taxa de retenção de 
96% a 100%1 em ambos procedimentos!).
Assim, o CLEARFIL™ SE BOND mostra resulta-
dos de excelente qualidade.

1 Thirteen-year randomized controlled clinical trial of a two-step self-etch
adhesive in non-carious cervical lesions.
Dent Mat 2015 Peumans M, De Munck J, Van Landuyt K, Van Meerbeek B 3 ANOS
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Excelente selamento marginal a longo prazo

Alta estabilidade e durabilidade ao longo do tempo

Menor risco de cáries secundárias

Menor sensibilidade pós-operatória

Excelente resistência de união devido à adesão química
do monômero MDP aos cristais de hidroxiapatita 
restantes ao redor da rede de fibras de colágeno

Alta tolerância a erros

Sem passo de lavagem: Procedimento sem secagem ou  
umidade excessiva das fibras colágenas expostas

Condicionamento suave

Baixa sensibilidade à técnica
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EXCELENTE SELAMENTO MARGINAL A LONGO PRAZO

Tensões oclusais

Resina composta (hidrofóbica )

1. O monômero MDP original é o responsável por uma adesão química excepcionalmente estável entre o adesivo e a estrutura 

dental - resistente à hidrólise*.

2. Devido ao condicionamento suave do CLEARFIL™ SE BOND, a camada de hidroxiapatita permanece uniforme ao redor das 

fibras de colágenas, proporcionando assim uma proteção contra a hidrólise. 

3. O selamento marginal é ainda mais reforçado pela baixa sorção de água do adesivo do CLEARFIL™ SE BOND.

Em consequência, forma-se uma adesão duradoura entre o material restaurador e o dente com um selamento 
marginal excepcionalmente estável a longo prazo. O risco de cáries secundárias é minimizado.

*Definição de hidrólise: a ) a decomposição (separação) da adesão química entre o adesivo e o dente (esmalte e dentina ) por uma reação à água/saliva, e b ) a destruição das fibras 
colágenas por enzimas.

EXCELENTE RESISTÊNCIA DE UNIÃO E DURABILIDADE
O CLEARFIL™ SE BOND contém o monômero MDP original da Kuraray. Hoje, o MDP conta 
com mais de 25 anos de comprovação científica e um excelente desempenho adesivo.
O CLEARFIL™ SE BOND oferece uma forte retenção mecânica, mas também uma forte adesão 
química. Como resultado, o CLEARFIL™ SE BOND garante uma excelente resistência de união 
e durabilidade da restauração a longo prazo.

MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA
Alta e duraroura resistência de união previne a 

formação de GAP entre o dente e o material restaura-

dor para evitar a movimentação do fluido dentinário.

• Excelente selamento da hidroxiapatita e dos túbulos 

dentinários graças ao adesivo com maior viscosidade

• Formação de uma camada de adesão estável que 

proporciona maior resistência à compressão

Camada adesiva do SE BOND (hidrofóbica )

Camada híbrida

Camada de lama dentinária

Dente / dentina intertubular

Túbulo dentinário com fluido dentinário

Assim, o movimento do fluido dentinário, a causa da 

sensibilidade pós-operatória, difícilmente ocorre.
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Resistência à tração de esmalte (MPa) Após 4.000 ciclos térmicos

Resistência à tração de esmalte (MPa) Após 24 horas

Resistência à tração de dentina (MPa) Após 24 horas

Resistência à tração de dentina (MPa) Após 4.000 ciclos térmicos
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Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.
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UTILIZAÇÃO OTIMIZADA E BAIXA SENSIBILIDADE À TÉCNICA

Primer

• Aplicar o PRIMER e deixar
   agir durante 20 seg.

• Não lavar

• Aplicar um leve jato de ar

5 ml

#1981-WD

CLEARFIL™ SE BOND

6 ml

#1982-WD

CLEARFIL™ SE BOND PRIMER

Primer (6 ml ), Bond (5 ml ), 2 x 50 disposable brush tips, 2 brush tip handles,
1 mixing dish, 1 light blocking plate, 1 outer case (Intelly Case)

#1970-WD

CLEARFIL™ SE BOND Kit
#1975-WD

CLEARFIL™ SE BOND Introductory Kit

Com o CLEARFIL™ SE BOND, não é necessário o condicionamento com ácido fosfórico, nem um passo de 
lavagem. Além disso, o nível de umidade da superfície dentinária é menos crítico. O risco de umidade ou seca-
gem excessiva do preparo é muito baixo em comparação com sistema de condicionamento total de esmalte e 
dentina. Combinando o procedimento de aplicação simplificado com a baixa sensibilidade à técnica, o CLEAR-
FIL™ SE BOND consegue alcançar com facilidade o alto desempenho de adesão desejado.

AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES
• Restaurações diretas preenchidas com compósitos ou compômeros fotopolimnerizáveis

• Selamento de cavidade como um pré-tratamento para restaurações indiretas

• Tratamento de superfície de raízes expostas e/ou com hipersensibilidade

• Reparos intraorais de lascamentos de  coroas feitas de porcelana, cerâmica híbrida ou resina composta utilizando
   compósitos fotopolimerizáveis

• Tratamento de superfície de restaurações protéticas feitas em porcelanas, cerâmica híbrida e resina composta 

fotopolimerizável.

APLICAÇÃO FÁCIL E PRECISA
Adesivo

• Aplicar o BOND e distribuir
   uniformente com leve
   jato de ar

• Fotoativar durante
   10 segundos

Restaurar

Aplicar e fotoativar o compósito

INTELLY CASE
Sistema para dosagem fácil
e precisa aliado ao
armazenamento conveniente.
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• Antes de utilizar este produto, certifique-se de ler as Instruções de Uso fornecidas pelo fabricante.
• As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
• A cor impressa pode diferir ligeiramente da cor real.

“CLEARFIL” é uma marca comercial da KURARAY CO., LTD
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Website   www.kuraraynoritake.com

KURARAY SOUTH AMERICA LTDA.
Av. Paulista Nº 1636, sala 405, Bela Vista, CEP: 01310-200-São Paulo/SP 
CNPJ 12.333.284/0001-17
Responsável Técnico: Luiz Augusto Vieira - CRF/SP 30996
Registro ANVISA Nº: 81777910008

Importado no Brazil por:
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