
A adesão que

na técnica de
sua escolha

você con� a

Single Bond Universal
Adesivo

A 3M ESPE mantém seu espírito inovador e traz o primeiro adesivo realmente universal. O 
Single Bond Universal é o único adesivo no mercado que pode ser utilizado na técnica adesiva 
de sua preferência: condicionamento ácido total, condicionamento ácido seletivo em esmalte ou 
autocondicionante. Apresenta adesão perfeita em dentina úmida ou seca, com risco mínimo de 
sensibilidade pós-operatória, e pode ser utilizado como primer ou silano devido à exclusiva "VMS 
Technology". 
Prático, versátil e con�ável, como você sempre quis. 

VITREBONDTM COPOLÍMERO
• Permite a reidratação das fibras
colágenas e a formação de uma
camada híbrida mesmo com a 
dentina ressecada.V

M
MDP
• Permite maior adesão ao esmalte;
•  Traz propriedades autocondicionantes 

ao produto;
•  Utilizado como primer para metal, 

zircônia e alumina;
•  Confere maior longevidade ao adesivo 

(não necessita de refrigeração).

SILANO
• Usado como silano nas cerâmicas vítreas/
condicionáveis (ex.: feldspáticas e dissilicato 
de lítio).S

EXCLUSIVA     
TAMPA 
FLIP-TOP
Facilita a abertura e 
manuseio do produto.

O PODER DA EXCLUSIVA
"VMS TECHNOLOGY"

•  Pode ser utilizado na técnica adesiva de sua 
preferência: condicionamento ácido total, 
condicionamento ácido seletivo em esmalte ou 
autocondicionante;

• Indicado para restaurações diretas e indiretas;

• Adesão perfeita em dentina úmida ou seca;

• Baixíssima sensibilidade pós-operatória;

• Excelente resistência de união;

•  Pode ser utilizado como primer
   (metal, zircônia e alumina)                                              
   ou silano em restaurações indiretas.

Único frasco: múltiplos usos.

BENEFÍCIOS
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Con� ra o 
Caso Clínico

Caso clínico cedido gentilmente pelo Prof. Dr. Edson Araújo, Especialista, Mestre e Doutor em Dentística Operatória - UFSC e Professor Associado da Disciplina Clínica Integrada - UFSC. 

CRC 3M ESPE 0800 015 5150

acesse o site: www.3mespe.com.br
Acompanhe-nos
facebook.com/3MESPEBrasil

COMPLEMENTE O SEU PROCEDIMENTO ALTAMENTE ESTÉTICO COM:

FILTEK™ Z350 XTFILTEK  Z350 XT FILTEK™ BULK FILL FLOW
Restaurador Universal Resina fl uida em Bulk de Baixa Contração

FOTOPOLIMERIZADOR LED 3M ESPESOF-LEX DISCOS ESPIRAIS
Emborrachados para Acabamento e Polimento

Aplicação do Single 
Bond Universal:

aplicar uma camada 
ativamente por 20 

segundos, evaporar o 
solvente por 5 segundos e 

fotoativar por 10 segundos. 
Seguido de restauração 

com resina Filtek Z350 XT.  

3
Vista de viés durante o 

acabamento e polimento 
das restaurações com 

discos de lixa 
Sof-Lex Pop-On.

4
Visão frontal após a 

conclusão do tratamento 
restaurador. Observe a 
naturalidade obtida nas 

restaurações.

5

Vista frontal do paciente. Note o 
aspecto antiestético proporcionado 
pelas fraturas nos dentes 11 e 21.

Condicionamento 
ácido total.

Condicionamento ácido 
seletivo em esmalte.

1

OU

As taxas de sensibilidade pós-operatória foram medidas com base na aplicação do adesivo Single Bond Universal por 120 dentistas, em 5 países.

Single Bond Universal 
autocondicionante 

Single Bond 
Universal com 

condicionamento 
seletivo em esmalte

Clear� l SE Bond 
autocondicionante

Clear� l SE 
Bond com 

condicionamento 
seletivo em esmalte

Adper Scotchbond 
Multiuso Plus com 
condicionamento 

ácido total

Resistência de união em esmalte
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Resistência de união em dentina

Grupos estatisticamente diferentes são indicados por diferentes letras maiúsculas (p<0,05).
*Fonte: FREITAS, M. S.; SHINOHARA, M. S.; DE GOES, M. F. Effect of enamel pre-etching on bond strenght of self-etching
adhesives. Dental Materials 2 8 S. 2012. v. 8, suppl. 1, p. e8-e9. Disponível em http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2012.07.026

*Fonte: SHINOHARA, M.S. ; AZEVEDO, C. ; DE GOES, M. Pre-etching Dentin Effects on 
Morphology and Bond Strenght of Self-Etching Adhesives. Journal of Dental Research, J Dent Res 
91 (Spec Iss B): 1659, 2012. Disponível em https://iadr.confex.com/iadr/2012rio/webprogram/

Single Bond 
Universal 

autocondicionante

Single Bond 
Universal 

condicionamento 
ácido total 

Adper Single Bond 2 
condicionamento 

ácido total

de uniãoresistênciaExcelente
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GUGGENBERGER. et al. Journal of Dental Research, J Dent Res 91 (Spec Iss B): 186, 2012. Disponível em: https://iadr.confex.com/iadr/2012rio/webprogram/

sensibilidade
pós-operatória

Praticamente
nenhuma

(com base em 3.467 restaurações)
Condicionamento Ácido Total

Casos sem sensibilidade pós-operatória

99,6%

Condicionamento
Seletivo em Esmalte

(com base em 1.544 restaurações)

Casos sem sensibilidade pós-operatória

100%

(com base em 3.495 restaurações)

Autocondicionante

Casos sem sensibilidade pós-operatória

99,94%
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