
Alle facetten in één

CLEARFILTM Universal Bond



  

Eindelijk een universele bonding die onze naam mag dragen

CLEARFIL™ Universal Bond is een primer, bonding, silaan en metaalprimer in één voor een snelle 

en ongecompliceerde hechting en voorbehandeling. Ongeacht de indicatie en het restauratie

oppervlak. 

CLEARFIL™ Universal Bond verzorgt een betrouwbare hechting aan uw directe en indirecte restauraties, 

uw stompopbouw en zelfs voor intra en extraorale reparaties. Met de nieuwe CLEARFIL™ Universal 

Bond hecht u nagenoeg alle dentale materialen1. Met de etstechniek van uw keuze; 

✔ selfetch 
✔ selectiveetch

✔ totaletch

Dankzij de bewezen formule op basis van het originele MDPmonomeer is CLEARFIL™ Universal 

Bond bovendien uiterst duurzaam en betrouwbaar. Sommigen zouden zeggen: ‘een pareltje’. Maar 

wat ons betreft is deze nieuwe CLEARFIL™ Universal Bond meer een diamant. En dan niet een 

gewone, maar een roze. Omdat wij u én uw patiënten een klasse apart gunnen. 

1Voor een hechting aan:

✔ Glazuur

✔ Dentine

✔ Glaskeramiek 

✔ Composieten 

✔ Alle metalen

✔ Metaaloxides (o.a. zirkoniumoxide)

✔ Glasvezelstiften

REPARATIESDIRECT STOMPOPBOUW INDIRECT
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De techniek achter CLEARFIL™ Universal Bond  

Het originele MDP-monomeer voor een bewezen en betrouwbare hechting
De originele MDPtechnologie ontwikkelde Kuraray Noritake Dental in 1981 met als doel om 

adhesieve dentale materialen tot de ultieme hoogte te laten presteren. Sinds de introductie van 

PANAVIA™ in 1983 is het een wereldwijd succes. Sindsdien heeft Kuraray MDP geïntegreerd 

in al haar adhesieve producten, onder andere in CLEARFIL™ SE BOND – de Gouden Standaard. 

MDP is een functioneel monomeer (10methacryloyloxydecyldiwaterstoffosfaat) die de hechting 

verzorgt aan tandstructuur, metaallegeringen en zirkoniumoxide. Alleen de allerbeste functionele 

monomeertechnologie zorgt voor de meest duurzame behandeling. Vandaag, meer dan 35 jaar 

na de introductie, speelt MDP nog steeds een leidende rol binnen de tandheelkunde. 

Silaantechnologie
Kuraray Noritake’s silaantechnologie garandeert een sterke hechting aan (glas)keramiek en 

composieten. Deze silaan hecht aan de glaspartikels in composiet of (glas)keramiek. 

De optimale combinatie van MDP-monomeer, voor hechting aan tandstructuur, 
metaallegeringen en metaaloxides, en de silaan voor de hechting aan keramische,- 
en composiet- materialen, maken CLEARFIL™ Universal Bond perfect in ieder facet!

Snelste verwerkingstijd

CLEARFIL™ Universal Bond biedt u de snelste verwerkingstijd in zowel de totaletch,   

als de selfetchtechniek
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1 Dit is niet geïndiceerd met CLEARFIL™ Universal Bond Unit Dose.
2 De toevoeging van CLEARFIL™ DC Activator aan CLEARFIL™ Universal Bond is niet nodig indien het gebruikt wordt met "CLEARFIL™ DC CORE PLUS of PANAVIA™ 

SA Cement Plus. 
3 Glashoudend keramiek zoals porselein, lithiumdisilicaat en leuciet moeten worden voorbehandeld (b.v. met CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER).
4 Glazuur, dentine, metaal en metaaloxidekeramiek (zoals zirkonium of aluminiumoxide) en glaskeramiek. Glashoudend keramiek voorbehandelen met een met b.v. 

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER
5 Kronen, bruggen, inlay's, onlay's, metalen opbouwen, glasvezelstiften, abutments op implantaatinterfaces, etsbruggen en veneers

Fig. 1: Licht- en chemische uitharding

CLEARFIL™ DC CORE PLUSCLEARFIL™ Universal Bond

LIGHTCURE SELFCURE

integrated photoinitiator
light

generates many radicals

Maak uw stompopbouwen vanaf nu eenvoudiger

Combineer CLEARFIL™ DC CORE PLUS met CLEARFIL™ Universal Bond
CLEARFIL™ Universal Bond en CLEARFIL™ DC CORE PLUS vormen samen een unieke gebruiks

vriendelijke combinatie. De speciale polymerisatieaccelerator maakt CLEARFIL™ Universal Bond 

bij contact met CLEARFIL™ DC CORE PLUS ook chemisch hardend! Ideaal op plaatsen waar geen 

licht bij komt. CLEARFIL™ Universal Bond hecht zowel aan het dentine in het wortelkanaal, alsook 

aan de stift. De chemisch uithardende component van het stompopbouwcomposiet CLEARFIL™ 

DC CORE PLUS zorgt voor stabiele uitharding rondom de gehele stift. (Fig. 1) Bovendien is een 

aparte voorbehandeling van de stift (welk materiaal dan ook) niet nodig. 

Geen CLEARFIL™ DC CORE PLUS tot uw beschikking? 
Gebruikt u een ander opbouwmateriaal dan CLEARFIL™ DC CORE Plus? CLEARFIL™ Universal 

Bond biedt u de oplossing. Meng één druppel van de nieuwe CLEARFIL™ DC Activator met één 

druppel CLEARFIL™ Universal Bond1 om een solide hechting aan de opbouwcomposiet van uw 

keuze te realiseren. 

Gebruikt u ook een stiftvoorbehandelingsprimer? Met de combinatie CLEARFIL™ DC Activator 

en CLEARFIL™ Universal Bond is dat niet meer nodig, het is uw primer, bonding, silaan en 

metaalprimer in één. Eenvoudiger kan het niet!

Eenvoudige
stompopbouwrestauraties

CLEARFIL™ DC Activator & CLEARFIL™ Universal Bond
De universele dual-cure oplossing
CLEARFIL™ DC Activator1,2 is een katalysator die de dual-cure uitharding van de CLEARFIL™ 
Universal Bond initieert. CLEARFIL™ DC Activator levert samen met CLEARFIL™ Universal 
Bond een lage film-dikte (< 1 µm) en een hoge hechtsterkte. De eenvoudige universele 
oplossing voor al uw indirecte en stompopbouwrestauraties. Ook voor een chemische 
uitharding met NIET-Kuraray materialen! 

CLEARFIL™ DC CORE PLUS
CLEARFIL™ DC CORE PLUS is een duaal-uithardend composiet voor stiftcementatie en stompopbouw 
in een automixspuit. De zelfuithardende eigenschap van dit materiaal biedt de perfecte oplossing, 
ook voor die zones waar een chemische uitharding nodig is.
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Combineer PANAVIA™ SA Cement Plus met CLEARFIL™ Universal Bond 
Cementeer nu alle prothetische voorzieningen
PANAVIA™ SA Cement Plus is een techniekongevoelig zelfhechtend composietcement. Een 
aparte ets-stap of speciale voorbehandeling van het tandweefsel is niet nodig. Met PANAVIA™ 
SA Cement Plus creëert u een betrouwbare hechting aan nagenoeg alle tandheelkundige 
materialen4. De verhoogde hechtkracht van PANAVIA™ SA Cement Plus maakt het indicatiegebied 
ongekend breed5. 
U cementeert er nu zelfs probleemloos etsbruggen en veneers mee. Het cementeren van veneers 
kan alleen in combinatie met CLEARFIL™ Universal Bond. CLEARFIL™ Universal Bond verhoogt de 
hechtkracht van PANAVIA™ SA Cement Plus. 

K-ETCHANT Syringe. Ets met precisie
De nieuwe K-ETCHANT Syringe etsgel bevat 35% fosforzuur. Dankzij de thixotrope eigenschappen 
brengt u de ets zeer precies aan. De ets blijft exact waar het is aangebracht. Dit geeft u volledige 
controle over de applicatie. Met de nieuwe smalle (0,5 mm) needle tip appliceert u met uiterste 
precisie. Etsen ging nog nooit zo nauwkeurig!
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Bron: K. Yoshihara, B. Van Meerbeek et al., BIOMAT KU Leuven, Belgium & Okayama University, Japan. Bron: Kuraray Noritake Dental Inc. Notchededge shear bond strength test (Ultradent Method) 1 Geen handelsmerk van Kuraray Co., Ltd.

Hechtsterkte aan runderdentine

Wetenschap

Hechting aan tandweefsel
Deze beelden tonen de goede interactie tussen MDP en 

hydroxyapatiet bij de selfetch, de totaletch techniek.

SELFETCH TECHNIEK 36.7 MPA NA 24 UUR

Dentine

Bonding

5 µm

Nano-interactiezone

1 µm

TOTALETCH TECHNIEK 32.5 MPA NA 24 UUR

Dentine

Bonding

5 µm

Hybride laag
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Scotchbond Universal1

Glazuur selfetch 

Dentine selfetch

Glazuur selfetch CLEARFIL™  Universal Bond

Dentine selfetch CLEARFIL™  Universal Bond
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Technische specificaties

Breed indicatiegebied: 

✔ directe restauraties met lichtuithardend composiet

✔ caviteitsealing (IDS) als voorbehandeling voor indirecte restauraties

✔ behandeling van blootliggende dentine of van worteloppervlakken

✔ behandeling van gevoelige tanden

✔ intraorale reparaties

✔ stompopbouw en stiftcementatie

✔ cementeren van inlay’s/onlay’s/kronen/bruggen en veneers

APPLICATIETIJD SELF-ETCH:  25 sec.

APPLICATIETIJD TOTAL-ETCH:  35 sec.  
FILMDIKTE:  35 µm

FILMDIKTE MET CLEARFIL™ DC ACTIVATOR1:  < 1 µm

VERWERKINGSTIJD : 7 min.  
VERWERKINGSTIJD MET CLEARFIL™ DC ACTIVATOR1: 90 sec.  

1 Niet gebruiken i.c.m. CLEARFIL™ Universal Bond Unit Dose
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CLEARFIL™ Universal Bond
STANDARD PACK 
#3290EU: 1 flesje à 5 ml, 1 KETCHANT Syringe à 3 ml, 
1 mengbakje, 1 lichtwerend dekseltje, 
50 applicatieborsteltjes (fijn), 20 needle tips

REFILL 
#3292EU: 1 flesje à 5 ml

VALUE PACK 
#3293EU: 3 flesjes à 5 ml

CLEARFIL™ Universal Bond Unit Dose
STANDARD PACK
#3298EU: 50 tips (0,1 ml/tip), 1 KETCHANT Syringe à 3 ml, 
50 applicatieborsteltjes (fijn), 20 needle tips 

VALUE PACK 
#3299EU: 100 tips (0,1 ml/tip), 1 KETCHANT Syringe à 3 ml, 
100 applicatieborsteltjes (fijn), 20 needle tips

CLEARFIL™ DC Activator
#3250EU: 1 flesje à 4 ml

K-ETCHANT Syringe
#3252EU: 2 x KETCHANT Syringes à 3 ml, 40 needle tips; 

NEEDLE TIPS
#3253EU: 20 needle tips

CLEARFIL™ DC Core Plus 
1 automixspuit (17,9 g / 9 ml), 20 mixing tips, 
10 guide tips (L), 10 guide tips (S)
Kleuren: #2942EU Dentine
 #2943EU White

PANAVIA™ SA Cement Plus
SINGLE PACK
1 automixspuit (8,0 g / 4,6 ml); 20 Mixing tips 
Kleuren: #3382EU Universal (A2)
 #3383EU White (opaak)
 #3384EU Translucent

VALUE PACK
3 automixspuiten per kleur (8,0 g / 4,6 ml); 
40 Mixing tips, 10 Endo tips
Kleuren: #3385EU Universal (A2)
 #3386EU White (opaak)
 #3387EU Translucent

Productassortiment



“CLEARFIL” and "PANAVIA" are trademarks of Kuraray Co., Ltd.

              1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

UW CONTACT

Kuraray Dental Benelux
Postbus 299, 1970 AG IJMUIDEN

Nederland

Telefoon +31 (0) 255 523 701
E-mail info@kuraraydental.nl
Website www.kuraraydental.nl

België

Telefoon +32 (0) 475 61 60 50 (Vlaanderen)
 +32 (0) 475 81 92 58 (Wallonië)
E-mail info@kuraraydental.be
Website www.kuraraydental.be


