
O “PADRÃO OURO” DOS SISTEMAS ADESIVOS

AUTOCONDICIONANTES

UTILIZAÇÃO OTIMIZADA E BAIXA SENSIBILIDADE À TÉCNICA

www.kuraraynoritake.com

Primer

• Aplicar o PRIMER e deixar
   agir durante 20 seg.

• Não lavar

• Secar com 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

SELAMENTO MARGINAL DURADOURO

MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA

BAIXA SENSIBILIDADE À TÉCNICA

Com o CLEARFIL™ SE BOND, não é necessário o condicionamento ácido separado, nem um passo de lavagem. Além disso, o nível de 
umidade da superfície é menos crítico. O risco de umidade ou secagem excessiva do preparo é muito baixo em comparação com sistema 
de condicionamento total de esmalte e dentina. Combinando o procedimento de aplicação simpli�cado com a baixa sensibilidade à técnica, 
o CLEARFIL™ 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 31.116.239/0001-55
Responsável Técnico: Luiz Augusto Vieira - CRF/SP 30996
Registro ANVISA Nº: 81777910008

Importado no Brazil por:




