G2-BOND Universal cu tehnologia Dual H
Provocați să îmbunătățească standardele existente ale adezivilor duo-componenți, cercetătorii GC s-au
concentrat pe consolidarea stratului adeziv și pe reducerea semnificativă a potențialului de degradare în apă
în timp. Noua tehnologie Dual-H, patentată GC, oferă o tranziție lină de la caracteristicile hidrofile la cele
hidrofobe pentru suprafața tratată, care mai apoi este întărită suplimentar de un strat adeziv protector cu
adevărat hidrofob. 1

Proprietatea hidrofilică
umezește și autodemineralizează suprafața
dentară eficient.

Conținut
1x 1-PRIMER 5 ml
1x 2-BOND 5 ml
accesorii

Deschizând
drumul către un
nou standard

1x Refill 5 ml

1x Refill bottle 5 ml

Un strat adeziv hidrofob
determină o adeziune
puternică la compozit.
Fără hidrofobie?
• Degradarea hidrolitică
a stratului adeziv
• Risc crescut de dezlipire.

Fără hidrofilitate?
• Infiltrare rășinică insuficientă
pe suprafața dentinei
• Risc mai ridicat de formare
a spațiilor goale.

Performanța complexă a unei compoziții unice
• 4-MET pentru o adeziune sigură la smalț & dentină
• MDP pentru o adeziune excelentă la smalț & dentină, zirconia, alumina și metale neprețioase
• MDTP pentru adeziune la metale prețioase
• Sistem de adeziune fără HEMA pentru durabilitate excepțională dovedită clinic 2

G2-BOND Universal (0% HEMA)

Nr. comandă. Descriere
10006820 G2-BOND Universal
Bottle Kit EEP
		
		
10006823 G2-BOND Universal
1-PRIMER Refill 5 ml EEP
		
10006824 G2-BOND Universal
2-BOND Refill EEP

CLEARFIL SE BOND 2 (10-30% HEMA)

Produse conexe
G-ænial A’CHORDTM
Compozit universal
avansat

everX FlowTM
Compozit fluid consolidat
cu fibre scurte

G2-BOND
Universal

OptiBond FL (20-40% HEMA)

Design modern, inteligent și ergonomic
G2-BOND Universal este identificabil instant datorită învelișului pentru dozare unic al flacoanelor

CLEARFIL SE BOND 2 și OptiBond FL nu sunt mărci înregistrate a GC.

Noul adeziv
universal standard
cu 2 componente

• Învelișul pentru dozare al flaconului a fost adaptat conținutului cu
vâscozitate scăzută & volatil asigurând astfel o dozare controlată
• Designul ingenios al învelișului pentru dozare
previne scurgerile și elimină pierderile de lichid
• 300 de aplicări per flacon
• Reutilizabil cu oricare alt flacon nou

Punct de contact redus între învelișul pentru dozare și flacon

2-BOND
• Conceput pentru lichide cu vâscozitate
ridicată pentru a reduce forța dozării
• Previne scurgerile și elimină pierderile de lichid
datorită design-ului ingenios al capacului
• 300 de aplicări per flacon
• Reutilizabil cu oricare alt flacon nou
Design ergonomic pentru o apăsare eficientă a flaconului
GC Date R&D, Japonia, 2020, Date la cerere.
2
Van Dijken J, et al , Dent Mater. (2013).
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1-PRIMER

G2-BOND Universal

…durabilitate superioară & rezistență ridicată a adeziunii

…manipulare clinică superioară

G2-BOND Universal

3 luni

6 luni

CLEARFIL SE BOND 2

OptiBond FL

Demineralizarea structurii
dentare

Sursa: Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgia

G2-BOND Universal crează un strat adeziv mai puternic din punct de vedere fizic și mai durabil deoarece
tehnologia Dual-H asigură o rezistență mai ridicată a adeziunii imediat după aplicare, cu o absorbție mai scăzută
a apei ceea ce scade riscul degradării asigurând o durabilitate superioară.

Aplicare 1-PRIMER

Aplicare 2-BOND

După fotopolimerizare
dentina sigilată este
pregătită pentru a fi scanată.

Aplicare 1-PRIMER

Aplicare 2-BOND

După fotopolimerizare se
aplică materialul de restaurare.

Restaurare clasa II

…calitate marginală imbatabilă

CLEARFIL SE BOND 2

Sursa: Prof Tagami, Tokyo Medical and Dental University, Japonia

Microscurgeri

G2-BOND Universal

CLEARFIL SE BOND 2

Dentină

…un nou standard de adeziune cu 2 componente în toate modurile de demineralizare
Smalț

Dentină

Smalț

Dentină

Demineralizare selectivă
a smalțului

Smalț

Scor mediu al adâncimii
de penetrare

20,000 TC

10,000 TC

1 săptămână

20,000 TC

Formarea spațiului gol [%]

1 săptămână

Indicații: Compozite directe I Reparații intra-orale I Sigilare dentinară imediată (IDS) I Tratamentul hipersensibilității dentare I Tratamentul
suprafețelor expuse ale rădăcinii I Cimentarea restaurărilor indirecte (cu G-CEM LinkForce) I Cimentarea pivoților & refacerea bonturilor
(cu GRADIA CORE & GPB DCA).
2
Date la cerere.
3
Rezultate confirmate de studiul independent al Universității din Siena, Italia.
4
Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgia.
1

G2-BOND Universal

OptiBond FL

Sursa: Prof Ferrari, Universitatea din Siena, Italia

Un strat adeziv rezistent ce asistă tranziția estetică de la compozit la dinte, evită formarea spațiilor goale și
microscurgerilor pentru a menține calitatea marginală în timp.

…strat amortizor de șoc

NU8652

x1,000

Rezistența la flexiune după depozitarea apei (MPa)

DINTE

Sursa: (imagine SEM) Prof Miyazaki, Universitatea Nihon, Japonia
(Grosimea filmului) GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

G2-BOND Universal

CLEARFIL SE BOND 2

6 luni

3 luni

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

Clearfil SE Bond 2

STRAT DE ADEZIUNE
AMORTIZOR DE ȘOC
26 µm

35 µm
20µm

G2-BOND Universal

41 µm

OptiBond FL

COMPOZIT

OptiBond FL

Sursa: GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

Grosimea optimă și rezistența la flexiune a lui G2-BOND Universal pot acționa ca strat amortizor de șoc pentru a evita
dezlipirea. Funcționează ca bază în cazul cavităților de mari dimensiuni și poate depăși contracția de polimerizare,
compensând stresul determinat de supra stratificarea compozitului. Acum medicii clinicieni se pot bucura de
beneficiile unui strat de adeziune gros în toate modurile de demineralizare.

Durabilitatea stratului adeziv
Scăderea rezistenței la flexiune în timp (%)
Sensibilitatea tehnicii la uscare
Rezistența inițială
Scăderea rezistenței
a adeziunii
adeziunii (%)
Rezistența adeziunii
după 24 ore (MPa)
Timp de realizare
a procedurii
Rezistența la abraziune
Timp total de realizare
Abraziunea la periaj
a procedurii (sec)
(µm)
Mod de demineralizare
Grosimea stratului adeziv
Mod de demineralizare
Grosimea filmului (µm)
compatibil
Absorbția scăzută a apei
Absorbția apei (µg/mm3)
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Mod de demineralizare
Grosimea filmului (µm)
compatibil
Absorbția scăzută a apei
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G2-BOND Universal CLEARFIL SE BOND 2

G2-BOND Universal OptiBond FL

Graficele de mai sus demonstrează performanța complexă a lui G2-BOND Universal
ce deschide drumul către:
• Restaurări de lungă durată
• Practic fără sensibilitate post-operatorie și strat adeziv estetic
• Manipulare și dozare superioare

Pentru o satisfacție complexă și confortul
pacienților dumneavoastră!

GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

“Flexibilitatea de a opta fie pentru modul de adeziune
autodemineralizant sau cel cu demineralizare și spălare,
de sigilare si reparare a restaurărilor existente,
se aplică acum și adezivilor cu 2 componente.” 4

Tehnica IDS

Absorbția apei [μg/mm3]

CLEARFIL SE BOND 2

Sursa: Dr. Mine, Universitatea Osaka, Japonia

G2-BOND Universal

Evaluările clinicienilor din întreaga lume au avut ca rezultat peste 1,500 de restaurări
realizate cu G2-BOND Universal.2 Rezultatele indică:
• Eficiență remarcabilă a sigilării, practic fără sensibilitate post-operatorie 3
• 97% satisfacție privind modurile de demineralizare SE și ER
• 98% satisfacție referitoare la manipularea și dozarea produsului
• 89% satisfacție privind design-ul ergonomic al flaconului

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

Rezistența mecanică la micro tracțiune a dentinei
umane (MPa)

Prin amabilitatea
Dr David Gerdolle, Elveția

• Alegerea modului preferat
de demineralizare
• Durabilitate și rezistență
superioare
• Rezistență superioară
la colorare marginală
• Dozare superioară și sensibilitate
redusă la tehnica utilizată
• Indicații multiple 1

Deschizând drumul către...
Prin amabilitatea
Dr Jean Meyer, Franța

Cu peste 1 miliard de restaurări din compozit și un secol de competență în domeniul materialelor dentare, GC
deschide drumul către noi standarde în stomatologia adezivă. Datorită tehnologiei Dual H patentate, o optimizare
avansată a adeziunii la dinte și la compozit, G2-BOND Universal este un sistem universal complex, cu 2 componente,
ce combină așteptările clinicienilor referitoare la standardele de aur a adezivilor autodemineralizanți (SE) și a celor
cu demineralizare și spălare (ER):

Deschizând drumul către...

10,000 TC

Deschizând drumul către un nou standard

G2-BOND Universal

…durabilitate superioară & rezistență ridicată a adeziunii

…manipulare clinică superioară

G2-BOND Universal

3 luni

6 luni

CLEARFIL SE BOND 2

OptiBond FL

Demineralizarea structurii
dentare

Sursa: Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgia

G2-BOND Universal crează un strat adeziv mai puternic din punct de vedere fizic și mai durabil deoarece
tehnologia Dual-H asigură o rezistență mai ridicată a adeziunii imediat după aplicare, cu o absorbție mai scăzută
a apei ceea ce scade riscul degradării asigurând o durabilitate superioară.

Aplicare 1-PRIMER

Aplicare 2-BOND

După fotopolimerizare
dentina sigilată este
pregătită pentru a fi scanată.

Aplicare 1-PRIMER

Aplicare 2-BOND

După fotopolimerizare se
aplică materialul de restaurare.

Restaurare clasa II

…calitate marginală imbatabilă

CLEARFIL SE BOND 2

Sursa: Prof Tagami, Tokyo Medical and Dental University, Japonia

Microscurgeri

G2-BOND Universal

CLEARFIL SE BOND 2

Dentină

…un nou standard de adeziune cu 2 componente în toate modurile de demineralizare
Smalț

Dentină

Smalț

Dentină

Demineralizare selectivă
a smalțului

Smalț

Scor mediu al adâncimii
de penetrare

20,000 TC

10,000 TC

1 săptămână

20,000 TC

Formarea spațiului gol [%]

1 săptămână

Indicații: Compozite directe I Reparații intra-orale I Sigilare dentinară imediată (IDS) I Tratamentul hipersensibilității dentare I Tratamentul
suprafețelor expuse ale rădăcinii I Cimentarea restaurărilor indirecte (cu G-CEM LinkForce) I Cimentarea pivoților & refacerea bonturilor
(cu GRADIA CORE & GPB DCA).
2
Date la cerere.
3
Rezultate confirmate de studiul independent al Universității din Siena, Italia.
4
Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgia.
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G2-BOND Universal

OptiBond FL

Sursa: Prof Ferrari, Universitatea din Siena, Italia

Un strat adeziv rezistent ce asistă tranziția estetică de la compozit la dinte, evită formarea spațiilor goale și
microscurgerilor pentru a menține calitatea marginală în timp.

…strat amortizor de șoc

NU8652

x1,000

Rezistența la flexiune după depozitarea apei (MPa)

DINTE

Sursa: (imagine SEM) Prof Miyazaki, Universitatea Nihon, Japonia
(Grosimea filmului) GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

G2-BOND Universal

CLEARFIL SE BOND 2

6 luni

3 luni

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

Clearfil SE Bond 2

STRAT DE ADEZIUNE
AMORTIZOR DE ȘOC
26 µm

35 µm
20µm

G2-BOND Universal

41 µm

OptiBond FL

COMPOZIT

OptiBond FL

Sursa: GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

Grosimea optimă și rezistența la flexiune a lui G2-BOND Universal pot acționa ca strat amortizor de șoc pentru a evita
dezlipirea. Funcționează ca bază în cazul cavităților de mari dimensiuni și poate depăși contracția de polimerizare,
compensând stresul determinat de supra stratificarea compozitului. Acum medicii clinicieni se pot bucura de
beneficiile unui strat de adeziune gros în toate modurile de demineralizare.
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G2-BOND Universal CLEARFIL SE BOND 2

G2-BOND Universal OptiBond FL

Graficele de mai sus demonstrează performanța complexă a lui G2-BOND Universal
ce deschide drumul către:
• Restaurări de lungă durată
• Practic fără sensibilitate post-operatorie și strat adeziv estetic
• Manipulare și dozare superioare

Pentru o satisfacție complexă și confortul
pacienților dumneavoastră!

GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

“Flexibilitatea de a opta fie pentru modul de adeziune
autodemineralizant sau cel cu demineralizare și spălare,
de sigilare si reparare a restaurărilor existente,
se aplică acum și adezivilor cu 2 componente.” 4

Tehnica IDS

Absorbția apei [μg/mm3]

CLEARFIL SE BOND 2

Sursa: Dr. Mine, Universitatea Osaka, Japonia

G2-BOND Universal

Evaluările clinicienilor din întreaga lume au avut ca rezultat peste 1,500 de restaurări
realizate cu G2-BOND Universal.2 Rezultatele indică:
• Eficiență remarcabilă a sigilării, practic fără sensibilitate post-operatorie 3
• 97% satisfacție privind modurile de demineralizare SE și ER
• 98% satisfacție referitoare la manipularea și dozarea produsului
• 89% satisfacție privind design-ul ergonomic al flaconului

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

Rezistența mecanică la micro tracțiune a dentinei
umane (MPa)

Prin amabilitatea
Dr David Gerdolle, Elveția

• Alegerea modului preferat
de demineralizare
• Durabilitate și rezistență
superioare
• Rezistență superioară
la colorare marginală
• Dozare superioară și sensibilitate
redusă la tehnica utilizată
• Indicații multiple 1

Deschizând drumul către...
Prin amabilitatea
Dr Jean Meyer, Franța

Cu peste 1 miliard de restaurări din compozit și un secol de competență în domeniul materialelor dentare, GC
deschide drumul către noi standarde în stomatologia adezivă. Datorită tehnologiei Dual H patentate, o optimizare
avansată a adeziunii la dinte și la compozit, G2-BOND Universal este un sistem universal complex, cu 2 componente,
ce combină așteptările clinicienilor referitoare la standardele de aur a adezivilor autodemineralizanți (SE) și a celor
cu demineralizare și spălare (ER):

Deschizând drumul către...

10,000 TC

Deschizând drumul către un nou standard

G2-BOND Universal

…durabilitate superioară & rezistență ridicată a adeziunii

…manipulare clinică superioară

G2-BOND Universal

3 luni

6 luni

CLEARFIL SE BOND 2

OptiBond FL

Demineralizarea structurii
dentare

Sursa: Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgia

G2-BOND Universal crează un strat adeziv mai puternic din punct de vedere fizic și mai durabil deoarece
tehnologia Dual-H asigură o rezistență mai ridicată a adeziunii imediat după aplicare, cu o absorbție mai scăzută
a apei ceea ce scade riscul degradării asigurând o durabilitate superioară.

Aplicare 1-PRIMER

Aplicare 2-BOND

După fotopolimerizare
dentina sigilată este
pregătită pentru a fi scanată.

Aplicare 1-PRIMER

Aplicare 2-BOND

După fotopolimerizare se
aplică materialul de restaurare.

Restaurare clasa II

…calitate marginală imbatabilă

CLEARFIL SE BOND 2

Sursa: Prof Tagami, Tokyo Medical and Dental University, Japonia

Microscurgeri

G2-BOND Universal

CLEARFIL SE BOND 2

Dentină

…un nou standard de adeziune cu 2 componente în toate modurile de demineralizare
Smalț

Dentină

Smalț

Dentină

Demineralizare selectivă
a smalțului

Smalț

Scor mediu al adâncimii
de penetrare

20,000 TC

10,000 TC

1 săptămână

20,000 TC

Formarea spațiului gol [%]

1 săptămână

Indicații: Compozite directe I Reparații intra-orale I Sigilare dentinară imediată (IDS) I Tratamentul hipersensibilității dentare I Tratamentul
suprafețelor expuse ale rădăcinii I Cimentarea restaurărilor indirecte (cu G-CEM LinkForce) I Cimentarea pivoților & refacerea bonturilor
(cu GRADIA CORE & GPB DCA).
2
Date la cerere.
3
Rezultate confirmate de studiul independent al Universității din Siena, Italia.
4
Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belgia.
1

G2-BOND Universal

OptiBond FL

Sursa: Prof Ferrari, Universitatea din Siena, Italia

Un strat adeziv rezistent ce asistă tranziția estetică de la compozit la dinte, evită formarea spațiilor goale și
microscurgerilor pentru a menține calitatea marginală în timp.

…strat amortizor de șoc

NU8652

x1,000

Rezistența la flexiune după depozitarea apei (MPa)

DINTE

Sursa: (imagine SEM) Prof Miyazaki, Universitatea Nihon, Japonia
(Grosimea filmului) GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

G2-BOND Universal

CLEARFIL SE BOND 2

6 luni

3 luni

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

Clearfil SE Bond 2

STRAT DE ADEZIUNE
AMORTIZOR DE ȘOC
26 µm

35 µm
20µm

G2-BOND Universal

41 µm

OptiBond FL

COMPOZIT

OptiBond FL

Sursa: GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

Grosimea optimă și rezistența la flexiune a lui G2-BOND Universal pot acționa ca strat amortizor de șoc pentru a evita
dezlipirea. Funcționează ca bază în cazul cavităților de mari dimensiuni și poate depăși contracția de polimerizare,
compensând stresul determinat de supra stratificarea compozitului. Acum medicii clinicieni se pot bucura de
beneficiile unui strat de adeziune gros în toate modurile de demineralizare.
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G2-BOND Universal CLEARFIL SE BOND 2

G2-BOND Universal OptiBond FL

Graficele de mai sus demonstrează performanța complexă a lui G2-BOND Universal
ce deschide drumul către:
• Restaurări de lungă durată
• Practic fără sensibilitate post-operatorie și strat adeziv estetic
• Manipulare și dozare superioare

Pentru o satisfacție complexă și confortul
pacienților dumneavoastră!

GC R&D, Japonia, 2020, Date la cerere

“Flexibilitatea de a opta fie pentru modul de adeziune
autodemineralizant sau cel cu demineralizare și spălare,
de sigilare si reparare a restaurărilor existente,
se aplică acum și adezivilor cu 2 componente.” 4

Tehnica IDS

Absorbția apei [μg/mm3]

CLEARFIL SE BOND 2

Sursa: Dr. Mine, Universitatea Osaka, Japonia

G2-BOND Universal

Evaluările clinicienilor din întreaga lume au avut ca rezultat peste 1,500 de restaurări
realizate cu G2-BOND Universal.2 Rezultatele indică:
• Eficiență remarcabilă a sigilării, practic fără sensibilitate post-operatorie 3
• 97% satisfacție privind modurile de demineralizare SE și ER
• 98% satisfacție referitoare la manipularea și dozarea produsului
• 89% satisfacție privind design-ul ergonomic al flaconului

24 ore

6 luni

3 luni

24 ore

Rezistența mecanică la micro tracțiune a dentinei
umane (MPa)

Prin amabilitatea
Dr David Gerdolle, Elveția

• Alegerea modului preferat
de demineralizare
• Durabilitate și rezistență
superioare
• Rezistență superioară
la colorare marginală
• Dozare superioară și sensibilitate
redusă la tehnica utilizată
• Indicații multiple 1

Deschizând drumul către...
Prin amabilitatea
Dr Jean Meyer, Franța

Cu peste 1 miliard de restaurări din compozit și un secol de competență în domeniul materialelor dentare, GC
deschide drumul către noi standarde în stomatologia adezivă. Datorită tehnologiei Dual H patentate, o optimizare
avansată a adeziunii la dinte și la compozit, G2-BOND Universal este un sistem universal complex, cu 2 componente,
ce combină așteptările clinicienilor referitoare la standardele de aur a adezivilor autodemineralizanți (SE) și a celor
cu demineralizare și spălare (ER):

Deschizând drumul către...

10,000 TC

Deschizând drumul către un nou standard

G2-BOND Universal cu tehnologia Dual H
Provocați să îmbunătățească standardele existente ale adezivilor duo-componenți, cercetătorii GC s-au
concentrat pe consolidarea stratului adeziv și pe reducerea semnificativă a potențialului de degradare în apă
în timp. Noua tehnologie Dual-H, patentată GC, oferă o tranziție lină de la caracteristicile hidrofile la cele
hidrofobe pentru suprafața tratată, care mai apoi este întărită suplimentar de un strat adeziv protector cu
adevărat hidrofob. 1

Proprietatea hidrofilică
umezește și autodemineralizează suprafața
dentară eficient.

Conținut
1x 1-PRIMER 5 ml
1x 2-BOND 5 ml
accesorii

Deschizând
drumul către un
nou standard

1x Refill 5 ml

1x Refill bottle 5 ml

Un strat adeziv hidrofob
determină o adeziune
puternică la compozit.
Fără hidrofobie?
• Degradarea hidrolitică
a stratului adeziv
• Risc crescut de dezlipire.

Fără hidrofilitate?
• Infiltrare rășinică insuficientă
pe suprafața dentinei
• Risc mai ridicat de formare
a spațiilor goale.

Performanța complexă a unei compoziții unice
• 4-MET pentru o adeziune sigură la smalț & dentină
• MDP pentru o adeziune excelentă la smalț & dentină, zirconia, alumina și metale neprețioase
• MDTP pentru adeziune la metale prețioase
• Sistem de adeziune fără HEMA pentru durabilitate excepțională dovedită clinic 2

G2-BOND Universal (0% HEMA)

Nr. comandă. Descriere
10006820 G2-BOND Universal
Bottle Kit EEP
		
		
10006823 G2-BOND Universal
1-PRIMER Refill 5 ml EEP
		
10006824 G2-BOND Universal
2-BOND Refill EEP

CLEARFIL SE BOND 2 (10-30% HEMA)

Produse conexe
G-ænial A’CHORDTM
Compozit universal
avansat

everX FlowTM
Compozit fluid consolidat
cu fibre scurte

G2-BOND
Universal

OptiBond FL (20-40% HEMA)

Design modern, inteligent și ergonomic
G2-BOND Universal este identificabil instant datorită învelișului pentru dozare unic al flacoanelor

CLEARFIL SE BOND 2 și OptiBond FL nu sunt mărci înregistrate a GC.

Noul adeziv
universal standard
cu 2 componente

• Învelișul pentru dozare al flaconului a fost adaptat conținutului cu
vâscozitate scăzută & volatil asigurând astfel o dozare controlată
• Designul ingenios al învelișului pentru dozare
previne scurgerile și elimină pierderile de lichid
• 300 de aplicări per flacon
• Reutilizabil cu oricare alt flacon nou

Punct de contact redus între învelișul pentru dozare și flacon

2-BOND
• Conceput pentru lichide cu vâscozitate
ridicată pentru a reduce forța dozării
• Previne scurgerile și elimină pierderile de lichid
datorită design-ului ingenios al capacului
• 300 de aplicări per flacon
• Reutilizabil cu oricare alt flacon nou
Design ergonomic pentru o apăsare eficientă a flaconului
GC Date R&D, Japonia, 2020, Date la cerere.
2
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1
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G2-BOND Universal cu tehnologia Dual H
Provocați să îmbunătățească standardele existente ale adezivilor duo-componenți, cercetătorii GC s-au
concentrat pe consolidarea stratului adeziv și pe reducerea semnificativă a potențialului de degradare în apă
în timp. Noua tehnologie Dual-H, patentată GC, oferă o tranziție lină de la caracteristicile hidrofile la cele
hidrofobe pentru suprafața tratată, care mai apoi este întărită suplimentar de un strat adeziv protector cu
adevărat hidrofob. 1

Proprietatea hidrofilică
umezește și autodemineralizează suprafața
dentară eficient.

Conținut
1x 1-PRIMER 5 ml
1x 2-BOND 5 ml
accesorii

Deschizând
drumul către un
nou standard

1x Refill 5 ml

1x Refill bottle 5 ml

Un strat adeziv hidrofob
determină o adeziune
puternică la compozit.
Fără hidrofobie?
• Degradarea hidrolitică
a stratului adeziv
• Risc crescut de dezlipire.

Fără hidrofilitate?
• Infiltrare rășinică insuficientă
pe suprafața dentinei
• Risc mai ridicat de formare
a spațiilor goale.

Performanța complexă a unei compoziții unice
• 4-MET pentru o adeziune sigură la smalț & dentină
• MDP pentru o adeziune excelentă la smalț & dentină, zirconia, alumina și metale neprețioase
• MDTP pentru adeziune la metale prețioase
• Sistem de adeziune fără HEMA pentru durabilitate excepțională dovedită clinic 2

G2-BOND Universal (0% HEMA)

Nr. comandă. Descriere
10006820 G2-BOND Universal
Bottle Kit EEP
		
		
10006823 G2-BOND Universal
1-PRIMER Refill 5 ml EEP
		
10006824 G2-BOND Universal
2-BOND Refill EEP

CLEARFIL SE BOND 2 (10-30% HEMA)

Produse conexe
G-ænial A’CHORDTM
Compozit universal
avansat

everX FlowTM
Compozit fluid consolidat
cu fibre scurte

G2-BOND
Universal

OptiBond FL (20-40% HEMA)

Design modern, inteligent și ergonomic
G2-BOND Universal este identificabil instant datorită învelișului pentru dozare unic al flacoanelor

CLEARFIL SE BOND 2 și OptiBond FL nu sunt mărci înregistrate a GC.

Noul adeziv
universal standard
cu 2 componente

• Învelișul pentru dozare al flaconului a fost adaptat conținutului cu
vâscozitate scăzută & volatil asigurând astfel o dozare controlată
• Designul ingenios al învelișului pentru dozare
previne scurgerile și elimină pierderile de lichid
• 300 de aplicări per flacon
• Reutilizabil cu oricare alt flacon nou

Punct de contact redus între învelișul pentru dozare și flacon

2-BOND
• Conceput pentru lichide cu vâscozitate
ridicată pentru a reduce forța dozării
• Previne scurgerile și elimină pierderile de lichid
datorită design-ului ingenios al capacului
• 300 de aplicări per flacon
• Reutilizabil cu oricare alt flacon nou
Design ergonomic pentru o apăsare eficientă a flaconului
GC Date R&D, Japonia, 2020, Date la cerere.
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