
Parar a sensibilidade pós-operatória AGORA!



O One Coat Self-Etching Bond cria uma camada de adesão  
forte e homogénea - com apenas uma aplicação!

Versatilidade: Adesão Universal
¢  Obturação directa com compómero ou 

 compósito

¢ Restaurações indirectas (inlays, onlays,  
facetas, quando utilizados com cimentos de 
dupla polimerização ou  
fotopolimerizáveis) 

¢ Reparação de restaurações  
metalo-cerâmicas ou de  
compósito

¢ Selamento de dentes sensíveis

¢ Adesão de compósito a  
amálgama

Clearfil™ SE Bond 

Pontos de união na 
interface da adesão 
entre o One Coat, Bond 2  
e a resina. 
Fonte:  Prof. J. Perdigão

One Coat  (cobertura 
homogénea do esmalte 
e  dentina

Adper™ Prompt™  
L-Pop™

Xeno® III 

i-Bond™ 

Comparação:  Fotografias de SEM 
da camada de adesivo na dentina
Uma camada de adesivo não homogénea na 
superfície da dentina pode causar sensibilidades 
pós-operatórias.

Fonte:  Interstate Institute for
Technology, Switzerland 

Prime & Bond®NT 

Fotografia de SEM de 
esmalte tratado  com 
One Coat Self-Etching 
Bond, Primer 1
(sem adesão) 

A base para evitar a sensibilidade pós-operatória!
O Primer 1 auto-condicionante desmineraliza as superfícies da dentina e 
esmalte, solubilizando a camada de reacção sem a remover. O Bond 2 isento 
de solvente e fotopolimerizável  penetra profundamente através das fibras de 
colagéneo nos túbulos dentinários, criando uma camada híbrida homogénea 
e de elevada retenção. O resultado é uma camada de adesão consistente e 
homogénea que evita a sensibilidade pós-operatória.

Menos sensível à técnica – Seco, Húmido, 
Molhado – O One Coat funciona em todas  
as condições
Sem solventes para evaporar! A fórmula com base de água de One Coat elimina 
as preocupações técnicas sobre a adesão molhada, húmida e seca, oferecendo 
a base ideal para a melhor superfície de adesão. 



One Coat

One Coat®

One Coat® 

One Coat® 

Desempenho comprovado cientificamente

Pontos de união na 
interface da adesão 
entre o One Coat, Bond 2  
e a resina. 
Fonte:  Prof. J. Perdigão

Os estudos confirmam:  
Elevada Resistência à Deformação do Adesivo
Os estudos independentes, conduzidos por investigadores clínicos 
de renome, bem como uma pesquisa interna abrangente sublinham 
o excelente desempenho do One Coat. Os resultados comparativos 
revelam os valores excelentes de resistência à deformação do adesivo do 
One Coat, assegurando uma restauração fiável e a longo prazo.

Integridade Marginal Excelente
Foram efectuados testes in vitro para determinar a integridade marginal 
de One Coat. Os resultados da integridade marginal foram medidos, 
utilizando a tecnologia de ciclos térmicos e mecânicos mais recente. 
O One Coat apresenta valores de teste impressionantes, oferendo um 
adesivo que reduz o risco de modificação de cor marginal.

Estudos
Estudos in vitro:

■  Prof. J. Perdigão, University of Minnesota, 
 (Shear Bond Strength to cut and uncut enamel) 
■  Prof. J. Burgess, University of New Orleans, 
 (Shear Bond Strength to enamel and dentin) 
■  Prof. I. Krejci, University of Geneva (Marginal integrity 
 of a mixed class V filling after thermal and mechanical cycling) 
■  Prof. J. C.  Gomes, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
 Brazil (Gap Formation in Class V restaurations) 
■  Prof. J. Powers, University of Texas, (Shear Bond Strength 
 to cut enamel and dentin)

Adper™ Prompt™ L-Pop™, Clearfil™ SE Bond, Optibond Solo Plus™, Xeno® III, AdheSE®, i-Bond™, 
Excite®, Prime & Bond® NT não são marcas registradas da Coltène/Whaledent

Integridade marginal de uma obturação mista de classe V 
após um ciclo térmico e mecânico 

Formação de Espaços nas Paredes Axiais 
de Cavidades Classe V 

Medições de força de adesão

Medições de resistência à deformação do adesivo Dentina
Esmalte
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Esmalte antes de carga

Esmalte após  carga

Dentina antes de carga

Dentina após carga
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Documentação interna

Fonte: Prof. J. Perdigão

Fonte: Prof. J. C. Gomes

Fonte: 
Prof. I. Krejci

Dentina Esmalte cortado Esmalte não cortado



Art. No 7630
One Coat Introkit

Primer 1
Bond 2
Pincel amarelo
Pincel preto
Pote de mistura

Art. No 7635
One Coat Self-Etching

Recarga de Primer 1 

Segurança sem ataque ácido.

É assim que funciona a tecnologia de adesividade   
actualmente
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Art. No 7633
Pincel amarelo50

Art. No 7636
One Coat Self-Etching

Recarga de Bond 25 ml

Art. No 7634
Pincel preto50

Encomendas

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20 
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com 

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. + 1 330 916 8800
Fax + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com
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