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Keliaujant link naujojo standarto
Su daugiau nei 1 milijardu kompozitinių restauracijų ir šimtmetį turimos kompetencijos odontologinių medžiagų srityje,
GC kompanija tiesia kelią link naujų standartų adhezyvų srityje. Dėka savosios, patobulintos jungimo su danties audiniais
bei kompozitais Dual H-Technologijos, - G2-BOND Universal tampa daugialype universalia 2- buteliukų sistema,
pateisinančia odontologų siekiamus esamų savaiminio ėsdinimo (SE) ir ėsdinimo -plovimo (ER) Auksinių standartų
lūkesčius ir net dar daugiau:

• Galite rinktis mėgiamą
ėsdinimo būdą
• Užtikrinamas didesnis
ilgaamžiškumas ir stipresnė
jungtis
• Jokio kraštelių nusidažymo
• Patogesnis dozavimas ir
mažesnis jautrumas technikos
tikslumui
• Įvairios indikacijos 1

Remiantis viso pasaulio gydytojų vertinimais, kurie atliko daugiau nei
1500 restauracijų su G2-BOND Universal medžiaga,2
gauti tokie rezultatai:
•
•
•
•

Ryškus sandarumo efektyvumas be pooperacinio jautrumo 3
97% pasitenkinimas SE ir ER ėsdinimo metodikomis
98% pasitenkinimas produkto naudojimu ir dozavimu
89% pasitenkinimas ergonominiu buteliuko dizainu

“Lankstumas renkantis savaiminį arba ėsdinimo- plovimo
metodą jungties formavimui, sandarinimui ir esančių
restauracijų pataisoms, visa tai dabar pateikiama 2 buteliukų
adhezyvinėje sistemoje.” 4
1

2
3
4

Indikacijos: Tiesioginiams kompozitams I Burnos ertmėje atliekamoms pataisoms I Betarpiškam dentino izoliavimui (IDS) I Padidėjusio jautrumo dantų gydymuiI Jautrių
šaknų paviršių gydymui I Netiesioginių restauracijų cementavimui (su G-CEM LinkForce) I Kaiščių cementavimui ir kulčių atstatymui (su GRADIA CORE ir GPB DCA).
Duomenys apraše.
Rezultatai nepriklausomų studijų metu patvirtinti Siena Universiteto, Italijoje.
Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgija

Keliaujant link...
…Ryškesnis ilgaamžiškumas ir stipresnė jungtis
Vandens sorbcija [μg/mm3]
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3 mėnesiai

24 valandos

6 mėnesiai
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24 valandos

Žmogaus dentino jungties atsparumas mikrotempimui
(MPa)

Šaltinis: Dr. Mine, Osaka University, Japonija

Šaltinis: Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgija

G2-BOND Universal medžiaga sukuria fiziškai tvirtesnį, ilgaamžiškesnį jungiamąjį sluoksnį, kadangi Dual-H
Technologija leidžia užtikrinti stipresnį sukibimą iškart po medžiagos įdėjimo bei mažesnio vandens kiekio
sugėrimą, taip sumažinant jungties silpnėjimo riziką.

…Nepakartojama kraštelių kokybė

Šaltinis: Prof Tagami, Tokyo Medical and Dental University, Japonija
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10,000 TC

1 savaitė
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Plyšio formavimasis [%]

Šaltinis: Prof Ferrari, Sienos Universitetas, Italija

Stiprus jungiamasis sluoksnis, padedantis estetiškai perteikti kompozito ir danties audinių sujungimo ribą,
mažinantis plyšių formavimąsi bei mikropralaidumą, -bėgant laikui palaiko tinkamą kraštelių kokybę.

…Krūvius absorbuojantis sluoksnis

NU8652
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Jungties tvirtumas palaikius vandenyje (MPa
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KRŪVĮ ABSORBUOJANTIS
JUNGIAMASIS SLUOKSNIS
24 valandos

Clearfil SE Bond 2
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G2-BOND Universal
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OptiBond FL

KOMPOZITAS

DANTIS

Šaltinis: (SEM paveikslas) Prof Miyazaki, Nihon Universitetas, Japonija
(Filmo storis ) GC R&D, Japonija 2020, Duomenys aplanke

Šaltinis: GC R&D, Japonija, 2020, Duomenys aplanke

Siekiant išvengti jungties nesusiformavimo optimalus G2-BOND Universal sluoksnio storis gali pasitarnauti
absorbuojančiu sluoksniu. Jis funkcionuoja kaip pagrindas didelėse ertmėse ir gali įveikti polimerizacinį
susitraukimą bei kompensuoti ant viršaus dedamų sluoksnių stresą. Dabar naudodami pasirinktus ėsdinimo
būdus gydytojai gali mėgautis plono jungiamojo sluoksnio pranašumais.

G2-BOND Universal

Keliaujant link...
…Geresnis klinikinis panaudojimas
IDS technika
Šaltinis Dr Jean Meyer,
Prancūzija

Danties audinių ėsdinimas

Aplikacija 1-PRIMER’io

Aplikacija 2-BOND’o

Po polimerizacijos ,
užsandarintas dentinas yra
paruoštas skaitmeniniam
atspaudui.

Aplikacija 2-BOND’o

Po sukietinimo uždedama
restauracinė medžiaga.

II klasės ertmių restauracijos

Šaltinis Dr David Gerdolle,
Šveicarija

Selektyvus emalio ėsdinimas

Aplikacija 1-PRIMER’io

….naujasis dvikomponentis jungimo standartas,
pritaikytas visoms ėsdinimo metodikoms
Technikos jautrumas džiovinant
Jungties stiprumo sumažėjimas (%)

Procedūros laikas

Pradinis jungties tvirtumas
Jungties tvirtumas praėjus 24
valandoms (MPa)

Atsparumas
nusidėvėjimui

Visos procedūros laikas (sek)

Dantų šepetėlio
nusidėvėjimas (μm)

Ėsdinimo metodas

Jungiamojo sluoksnio storis

Derinamas ėsdinimo būdas

Sluoksnio storis (μm)

Maža vandens sorbcija

Jungiamojo sluoksnio ilgaamžiškumas

Jungties tvirtumo mažėjimas bėgant laikui (%)
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Sluoksnio storis (μm)

Maža vandens sorbcija

Vandens sorbcija (μg/mm3)

Vandens sorbcija (μg/mm3)

G2-BOND Universal Clearfil SE Bond 2

G2-BOND Universal OptiBond FL

Aukščiau pateiktos grafos atskleidžia G2-BOND Universal medžiagos
įvairialypiškumą, taip užtikrinamas:
• Restauracijos ilgaamžiškumas
• Ryškus sandarinimo efektyvumas be pooperacinio jautrumo
• Patogesnis naudojimas bei dozavimas

Visapusiškam Jūsų pacientų pasitenkinimui
bei komfortui !

GC R&D, Japonija, 2020, Duomenys apraše

Jungiamojo sluoksnio ilgaamžiškumas

Jungties tvirtumo mažėjimas bėgant laikui (%)

G2-BOND Universali Dvigubo H-Technologija
Norėdami pakelti esančių dvikomponenčių sistemų lygio kartelę, GC kompanijos mokslininkai susikoncentravo
ties adhezinio sluoksnio stiprinimu ir laikui bėgant ženkliai sumažino vandens išsiskyrimo potencialą. Naujoji GC
kompanijos užpatentuota Dual-H Technologija užtikrina paprastesnį perėjimą nuo hidrofilinių prie hidrofobinių
rišamojo paviršiaus charakteristikų, kuris vėliau dar papildomai sutvirtinamas ir apsaugomas tikruoju hidrofobiniu
bondo sluoksniu. 1
Produktyvus hidrofilinis
drėkinimas ir savaiminis danties
paviršiaus ėsdinimasis.

Daug hidrofobiškesnio bondo
sluoksnis lemia stipresnę jungtį
su kompozitu.

Be hidrofiliškumo?

Be hidrofobiškumo?

• Nepakankamas dervos įsiskverbimas

• Jungiamojo sluoksnio hidrolitų

į dentino paviršių

mažėjimas

• Didesnė rizika atsirasti plyšiams

• Didesnė silpnesnės jungties
atsiradimo rizika

All-round performance of a unique composition
•
•
•
•

4-MET- patikimai jungčiai su emaliu ir dentinu
MDP- puikiam sukibimui su emaliu bei dentinu, cirkonio, aliuminio ir netauriųjų metalų paviršiais
MDTP- jungčiai su tauriaisiais metalais
Jungties sistema be HEMA- kliniškai patvirtintam ilgaamžiškumui 2
G2-BOND Universal (0% HEMA)

Clearfil SE BOND 2 (10-30% HEMA)

Optibond FL (20-40% HEMA)

Modernus, inteligentiškas ir ergonomiškas dizainas
G2-BOND Universal akimirksniu atpažįstamas dėka unikalių savo buteliukų dangtelių.

1-PRIMER

• Buteliuko dangtelis sukurtas mažesnio takumo, lakiam
turiniui, siekiant užtikrinti kontroliuojamą dozavimą

• Dėka originalaus dangtelio dizaino sumažinamas
skysčio likučių kiekis ir apsaugoma nuo lašėjimo
• Buteliuko užtenka 300 aplikacijų
• Gali būti pakartotinai naudojamas su bet kuriais
naujais buteliukais

Mažesnis buteliuko ir dangtelio susilietimo taškas

2-BOND

•
•
•
•
1
2

Sukurtas didelio takumo skysčiams, siekiant sumažinti
dozavimo jėgą
Dėka originalaus dangtelio dizaino sumažinamas
skysčio likučių kiekis ir apsaugoma nuo lašėjimo
Buteliuko užtenka 300 aplikacijų
Gali būti pakartotinai naudojamas su bet kuriais
naujais buteliukais

GC R&D Date, Japonija, 2020, Duomenys apraše.
Van Dijken J, et al , Dent Mater. (2013).

Briauna skirta efektyvesniam buteliuko spustelėjimui

Užsakymo nr. Aprašymas

10006819

G2-BOND Universal
Bottle Kit
		
		
10006821
G2-BOND Universal
1-PRIMER Refill 5ml
		
10006822
G2-BOND Universal
2-BOND Refill

Sudėtis

1x 1-PRIMER 5mL
1x 2-BOND 5mL
accessoires
1x Refill 5mL

1 x Refill bottle 5mL

Susiję produktai
G-ænial A’CHORDTM
Patobulintas universalus
kompozitas

everX FlowTM
Trumpomis skaidulomis
sutvirtintas takus
kompozitas

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax.+32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://europe.gc.dental

GC Nordic AB
Atstovas Lietuvoje
Žilvinas Žičkus
Tel. +370.6524.9729
zilvinas.zickus@gc.dental
https://europe.gc.dental/lt-LT
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G-ænial A’CHORD ir everX Flow yra GC kompanijos prekiniai ženklai. Clearfil SE Bond 2 ir OptiBond FL nėra GC kompanijos produktai.

