
stae
DENTIN / ENAMEL SINGLE COMPONENT TOTAL ETCH ADHESIVE



sistema adesivo de 
componente único

Stae é um sistema adesivo de componente 
único que libera fl úor, concebido para a união 
de compósito, compômero e porcelana.

Esse adesivo infi ltra completa e 
homogeneamente na camada híbrida, a fi m 
de assegurar uma excelente adesão ao dente.
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Nota  dos  l íderes  de  opin ião

“Stae é um sistema adesivo muito 

recomendado e foi concebido para               

a união de compósito, compômero 

e porcelana. Teve 86% de aprovação.”(1)

Adesão às  superf í c ies          

úmidas  e  secas  do  dente

O solvente é uma mistura de 

acetona e água. A acetona leva o Stae 

profundamente para dentro da dentina 

desmineralizada e a água reidrata a 

dentina seca.

Alta  força  de  adesão

A hibridização completa da resina

na dentina desmineralizada resulta

em uma alta força de adesão.

Ind icações 

• Todos os compósitos
 restauradores diretos

• Compômeros

• Compósito / Cerâmica+ / Metal+  
/ Porcelana+ Reparos

Sis tema de  f rasco  único

Stae é uma combinação de primer 

e adesivo num único frasco, a fi m

de simplifi car e diminuir o tempo

que o paciente passa na cadeira.

L ibera  F lúor

O efeito cariostático do fl úor 

aumenta a remineralização e inibe a 

desmineralização do esmalte. Em qualquer 

meio aquoso, os íons de fl úor de Stae se 

propagam na resina  para o dente. Este 

movimento iônico é causado pelo fl uido 

oral em contato com a resina e o dente, 

agindo como um condutor de íons de fl úor.

Não contém B is -Fenol  A

Stae evita a controvérsia do desequilíbrio 

hormonal do Bis-Fenol A pois não contém         

a resina BisGama.

+Superfície a ser adesivada requer um pré-tratamento
com silano primer.
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Sem espaços

“As camadas híbridas de Stae e de dentina 

residual são contínuas, sem evidência de 

separações ou espaços.”(2)

Selamento completo

“A camada híbrida do Stae é uniforme, sem 

variação de coloração, o que mostra claramente 

uma interdifusão uniforme de resina adesiva na 

camada desmineralizada. A estrutura de colágeno 

aparece totalmente encapsulada com resina.“(2)

Colágeno intacto

“As fi bras de colágeno na camada híbrida 

se apresentam em faixas íntegras, sem sinais 

de desnaturação ou perda da integridade 

estrutural.”(2)

“As observações SEM do sistema   
adesivo Stae mostraram a hibridização  
da interface dentina-resina. A camada 
híbrida aparece bem desenvolvida com 
espessura uniforme de aproximadamente  
3 a 4 micra.”(2) A ótima infi ltração da 
camada   híbrida de Stae, comparada 
abaixo com as outras marcas, mostra        
o selamento completo dos túbulos 
dentinários, diminuindo a sensibilidade 
pós-operatória. É evidente nas fotografi as 
a ‘adaptação íntima da resina interdifusa 
e estrutura sadia remanescente do dente 
e a imagem uniforme da densidade. 

Não há espaços visíveis na camada 

híbrida. Essa caracterização já foi 

previamente associada com sucesso 

clínico durável. Resultado semelhante 

foi encontrado com o sistema 

adesivo Single Bond*, da 3M. Com

o adesivo Optibond Solo*, resultou 

uma camada híbrida não tão bem 

defi nida. Na camada, há áreas sem 

resina de interdifusão. Além disso, a 

imagem não uniforme da densidade 

sugere falta de desenvolvimento 

completo da camada híbrida.”(3)

Adper Single Bond*

SEM Magn 2,000x

TEM Magn 2,000x

SEM Magn 10,000x

Opt ibond So lo *Stae

Hibr id ização completa  e  cons is tente

Magn 5,000x Magn 5,000x Magn 5,000x

instruções: 

Aplique Stae até saturar todas as superfícies  
internas;

Condicione a superfície do dente com 
ácido fosfórico a 37% por 20 segundos;

1

Lave bem;2

3

4

Remova o excesso de água. Mantenha úmido;

Limpe e isole o dente

Seque levemente com ar limpo e livre de óleo 
por 2 segundos para evaporar o solvente.    
  Deixe a superfície 
  brilhante;

5

Fotopolimerize por 10 segundos;6

Aplique o compósito ou compômero,        
tal como Ice, Rok ou Wave, de acordo 
com as instruções do fabricante.

7
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Stae frasco Kit
1 frasco de 5ml de Stae
2 seringas de 2ml de Super Etch
25 pontas descartáveis de Super Etch
acessórios
Código 8100202

Stae frasco Refi l
1 frasco de 5ml de Stae
Código 8100201

Stae kit dose única
50 unidoses de 1ml de Stae
50 Points pincéis aplicadores descartáveis 
1 base para unidose
Código 8100205

* Adper Single Bond, Optibond Solo, One Step e Bond-1 
não são marcas registradas da SDI Limited.

** Fonte - Dados de publicação e testes da SDI.
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