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Yeni bir standarda  
giden yolda öncü

G2-BOND 
Universal

Yeni standard 2 şişe

Universal Bonding



Dünya çapında klinisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler, G2-BOND 
Universal ile gerçekleştirilen 1500’ün üzerinde restorasyonla sonuçlanmıştır.2 
Sonuçlar şunu göstermektedir:
• Neredeyse hiç operasyon sonrası hassasiyet olmadan  

olağanüstü sızdırmazlık etkinliği 3

• SE ve ER aşındırma modlarında% 97 memnuniyet
• Ürün işleme ve dağıtımda% 98 memnuniyet
• Ergonomik şişe tasarımından% 89 memnuniyet

Yeni bir standarda giden yolda öncü
 
GC, 1 milyardan fazla kompozit restorasyon ve dental malzemelerdeki bir asırlık yetkinliği ile adeziv diş hekimliğinde yeni 
standartların yolunu açmaktadır. G2-BOND Universal, hem diş hem de kompozite bağlanmanın gelişmiş bir optimizasyonu 
olan tescilli Dual H-Teknolojisi ile klinisyenlerin mevcut self-etch (SE) ve etch-and-rinse (ER) Gold Standartları ve daha 
fazlası:

1 Endikasyonlar: Direkt Kompozitler I Ağız İçi Onarım I Acil Dentin Örtme (IDS) I Aşırı duyarlı dişlerin tedavisi I Açıkta kalan kök yüzeylerinin tedavisi I Indirek restorasyonların 
yapıştırılması (G-CEM LinkForce ile) I Post yapıştırma ve Kor Yapıştırma ( GRADIA CORE & GPB DCA).

2 Dosyadaki Veriler.
3 Sonuçlar, İtalya, Siena Üniversitesi’nden bağımsız bir çalışma ile doğrulanmıştır.
4 Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belçika.

•	Tercih	ettiğiniz	asitleme	modu	
seçiminiz

•	Üstün	dayanıklılık	ve	bağlantı	
gücü

•	Marjinal	lekelenmeye	karşı	
üstün	direnç

•	Üstün	dağıtım	ve	düşük	teknik	
hassasiyet

•	Çoklu	endikasyonlar	1

‘’Mevcut restorasyonları örtmek ve onarmak için  
self-etch veya etch-and-rinse modunda bağlanma esnekliği 

artık 2 şişeli bir yapıştırıcıda da uygulanmaktadır.“ 4
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Yolun Öncüsü ...

… Eşsiz marjinal kalite

Kompozitten dişe estetik geçişe yardımcı olan, zaman içinde marjinal kaliteyi korumak için boşluk oluşumunu ve 
mikro sızıntıyı önleyen güçlü bir bağlantı tabakası.

Boşluk oluşumu [%] Mikro sızıntı

Kaynak: Prof Ferrari, Siena Üniversitesi, İtalyaKaynak: Prof Tagami, Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi, Japonya

… Şok emici tabaka

G2-BOND Universal’in optimum kalınlığı ve esneme kuvveti, debonding önlenmesi için şok emici bir katman 
görevi görebilir. Büyük boşluklarda bir taban olarak işlev görür ve çok katmanlı kompozitin neden olduğu gerilimi 
telafi ederek polimerizasyon büzülmesini önleyebilir. Artık klinisyenler, tüm bonding modlarında kalın bir asitleme 
katmanının avantajlarından yararlanabilirler.

Suda bekletildikten sonra  esneme dayanımı (MPa)

Kaynak: GC R&D, Japonya, 2020Kaynak: (SEM resmi) Prof Miyazaki, Nihon Üniversitesi, Japonya 
(Film kalınlığı) GC R&D, Japonya, 2020

… Üstün dayanıklılık ve daha yüksek bağlanma gücü

G2-BOND Universal fiziksel olarak daha güçlü, daha dayanıklı bir yapışkan tabaka oluşturur, çünkü Dual-H 
Teknolojisi yerleştirmeden hemen sonra daha yüksek bir yapışma gücü sağlar ve daha düşük su emilimi ile 
üstün dayanıklılık için bozulma riskini azaltır.

Su emilimi [μg / mm3]

Kaynak: Dr. Mine, Osaka Üniversitesi, Japonya

İnsan dentinine (MPa) mikro-gerilme bağ gücü

Kaynak: Prof Van Meerbeek, KU Leuven, Belçika
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G2-BOND Universal

  

G2-BOND Universal   Clearfil SE Bond 2 G2-BOND Universal   OptiBond FL

Öncü ...
… Üstün klinik kullanım

…. Tüm asitleme modlarında yeni bir  
2 şişeli bonding standardı

Yukarıdaki örümcek grafikleri, G2-BOND Universal’in aşağıdakilere yol açan çok 
yönlü performansını göstermektedir:
• Uzun ömürlü restorasyon
• Operasyon sonrası hassasiyet ve estetik bağlanma tabakası neredeyse yok
• Üstün kullanım ve dağıtım

Hastalarınızın çok yönlü memnuniyeti  
ve konforu için!

Diş yapısını asitleme
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Sınıf II restorasyon
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1-PRIMER uygulaması 2-BOND Uygulaması Fotopolimerizasyondan 
sonra, kapalı dentin dijital 
ölçü için hazırdır.

Selektif mine asitleme 1-PRIMER Uygulaması 2-BOND Uygulaması Fotopolimerizasyondan 
sonra restoratif materyal 
uygulanır.

Bonding tabakası dayanıklılığı
Yaşlandırmadan	sonra	eğilme	mukavemetinde	azalma	(%)

Kurutmada teknik hassasiyet
Bağlanma	gücünde	azalma	(%)

Prosedür süresi
Toplam	prosedür	süresi	(sn)

İlk bağlantı gücü
24	saat	sonra	yapışma	gücü	
(MPa)

Aşınma direnci
Diş	fırçası	aşınması	(μm)

Bonding tabakası kalınlığı
Film	kalınlığı	(μm)

Düşük su emilimi
Su	emilimi	(μg	/	mm3)

Asitleme modu
Uyumlu	asitleme	modu

Bonding tabakası dayanıklılığı
Yaşlandırmadan	sonra	eğilme	mukavemetinde	azalma	(%)

Kurutmada teknik hassasiyet
Bağlanma	gücünde	azalma	(%)

Prosedür süresi
Toplam	prosedür	süresi	(sn)

İlk bağlantı gücü
24	saat	sonra	yapışma	gücü	
(MPa)

Aşınma direnci
Diş	fırçası	aşınması	(μm)

Bonding tabakası kalınlığı
Film	kalınlığı	(μm)

Düşük su emilimi
Su	emilimi	(μg	/	mm3)

Asitleme modu
Uyumlu	asitleme	modu

G2-BOND Universal   Competitor A G2-BOND Universal   Competitor B



G2-BOND Üniversal Çift H-Teknolojisi 
Mevcut 2 şişeli sistemlere göre ölçütlerini geliştirmeye zorlanan GC araştırmacıları, adeziv tabakayı güçlendirmeye 
ve zaman içinde su bozunması potansiyelini önemli ölçüde azaltmaya odaklandı. Yeni GC tescilli Dual-H Teknolojisi, 
primerlenmiş yüzeyde hidrofilikten hidrofobik özelliklere yumuşak bir geçiş sağlar ve bu daha sonra gerçekten 
hidrofobik bir koruyucu bağ tabakası ile daha da güçlendirilir. 1

Benzersiz bir kompozisyonun çok yönlü performansı 
• Mine ve dentine güvenilir bir bağlanma için 4-MET
• Mine ve dentin, zirkonya, alümina ve değerli olmayan metallere mükemmel bağlanma için MDP
• Değerli metallere bağlanmak için MDTP
• Klinik olarak kanıtlanmış olağanüstü dayanıklılık için HEMA içermeyen adeziv sistemi 2 

Modern, akıllı ve ergonomik tasarım 
 
G2-BOND Universal, benzersiz şişe kapaklarıyla anında tanınır.

1-PRIMER
• Kontrollü dağıtım sağlamak için düşük viskozite ve 

uçucu içerik için tasarlanmış şişe kapağı

• Zekice tasarlanmış kapak tasarımı sayesinde damlamayı 
önleyin ve sıvı israfını ortadan kaldırın

• Şişe başına 300 uygulama

• Herhangi bir yeni şişeyle yeniden kullanılabilirlik

2-BOND
• Dağıtım kuvvetini azaltmak için yüksek viskoziteli 

sıvılar için tasarlanmıştır

• Zekice tasarlanmış kapak tasarımı sayesinde 
damlamayı önleyin ve sıvı israfını ortadan kaldırın

• Şişe başına 300 uygulama

• Herhangi bir yeni şişeyle yeniden kullanılabilirlik

Hidrofilik diş yüzeyini etkili bir 
şekilde ıslatır ve kendi kendine 
aşındırır.

Hidrofiliklik olmadan mı?

• Dentin yüzeyine yetersiz reçine 

infiltrasyonu

• Boşluk oluşumu için daha yüksek risk.

Son derece hidrofobik bağ 
tabakası, kompozite güçlü 
bağlanma ile sonuçlanır.

Hidrofobiklik olmadan mı?

• Bağ tabakasının hidrolitik bozulması

• Debonding riski artar.

Şişeye etkili bir şekilde basmak için tasarlanmış gövde

Kapak ve şişe arasında azaltılmış temas noktası

1 GC R&D Date, Japan, 2020 
2 Van Dijken J, et al , Dent Mater. (2013).

G2-BOND Universal (0% HEMA) Competitor B (20-40% HEMA)Competitor A (10-30% HEMA)



Sipariş no. Açıklama İçerik
10006819 G2-BOND Universal 1x 1-PRIMER 5mL
 Bottle Kit 1x 2-BOND 5mL
  accessoires
  
10006821 G2-BOND Universal 1x Refill 5mL 
 1-PRIMER Refill 5ml 
  
10006822 G2-BOND Universal 1 x Refill bottle 5mL
 2-BOND Refill

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 Europe N.V.
Türkiye İrtibat Ofisi
Caferağa Mah.

Albay Faik Sözdener Cad.

İffet Gülhan İş Merkezi No:9 D:4

TR-34710 Kadıköy / İstanbul

Tel. +902165040601

info.turkey@gc.dental

https://europe.gc.dental/tr-TR

İlgili ürünler

G-ænial A’CHORD ve everX Flow, GC’nin ticari markalarıdır. Competitor A ve Competitor B, GC’nin ticari markaları değildir.

G-ænial A’CHORDTM 

Gelişmiş evrensel  
kompozit

everX FlowTM

Kısa fiber takviyeli  
akıcı kompozit
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