
G-≥nial Bond™ de la GC 
 Vã oferim cel mai bun 

   adeziv de generañia a 7-a cu o abordare    
   selectivã unicã a demineralizãrii 

Tehnica dumneavoastrã preferatã - 
pas cu pas

G-≥nial Bond auto-demineralizare

Rapid, simplu ºi eficient: utilizând G-≥nial Bond, tehnica auto-demineralizãrii dureazã doar 
30 secunde.

G-≥nial Bond auto-demineralizare cu demineralizare selectivã a smalñului

Aplicañi 1 strat de G-≥nial Bond ºi 
aºteptañi 10 secunde dupã aplicare.

Uscañi bine timp de 5 secunde
la presiune MAXIMÃ a aerului.

Foto-polimerizañi 10 secunde
(5 secunde dacã utilizañi G-Light).

Aplicañi pe smalñ acid fosforic
35% - 40% timp de 10 secunde.

Clãtiñi bine timp de 5 secunde. Uscañi bine timp de 5 secunde,
apoi continuañi cu G-≥nial Bond.

Informañii de comandã

004217 G-≥nial Bond Kit, flacon 5 ml ºi accesorii

004219 G-≥nial Bond Pachet 3-flacoane, 3 x flacon x 5 ml 
 
004220 G-≥nial Bond Rezervã,1 x flacon 5 ml 
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G-≥nial Bond

Puterea de adeziune auto-demineralizantã superioarã a lui G-≥nial Bond la smalñ ºi dentinã se datoreazã 
formulei sale unice. Monomerul dimetacrilat din formula lui G-≥nial Bond îi mãreºte permeabilitatea în 
smalñ ºi dentinã comparativ cu alñi agenñi de adeziune, în timp ce nivelul ridicat al monomerului ester 
fosfat îmbunãtãñeºte demineralizarea.

Putere de adeziune superioarã

Integritate marginalã excelentã

G-≥nial Bond nu conñine HEMA. Acest lucru îmbunãtãñeºte puterea de adeziune deoarece apa nu este 
atrasã în aceastã zonã ºi prin urmare nu are loc o degradare a fibrelor de colagen.

Fãrã HEMA pentru o adeziune durabilã în timp

GC vã oferã noi opñiuni pentru tehnicile de adeziune prin introducerea noului nostru agent de 
adeziune de generañia a 7-a ‘G-≥nial Bond’.

Tehnica auto-demineralizãrii: Fiind un agent de adeziune auto-demineralizant, poate fi utilizat atât 
pentru auto-demineralizarea smalñului cât ºi a dentinei. Aceastã abordare s-a dovedit a oferi o putere de 
adeziune excelentã la smalñ ºi dentinã.

Tehnica demineralizãrii selective: Unii medici stomatologi doresc sã obñinã o demineralizare a smalñului 
mai puternicã, pentru a realiza acest lucru poate fi aplicat pe smalñ un acid fosforic 35%-40% timp de 10 
secunde înainte de aplicarea lui G-≥nial Bond.

De ce tehnica demineralizãrii selective?
Rezultatele testelor au arãtat cã demineralizarea smalñului oferã o putere de adeziune îmbunãtãñitã la 
smalñ, dar nu are o influenñã semnificativã asupra dentinei. De aceea demineralizarea dentinei nu este 
recomandatã.
Pe de altã parte, tehnica demineralizãrii selective este extrem de sigurã atunci când se utilizeazã 
G-≥nial Bond. Rezultatele testelor demonstreazã cã puterea de adeziune nu scade atunci când dentina 
este demineralizatã, prin urmare nu vor apare efecte adverse în cazul în care în mod accidental este 
demineralizatã ºi dentina. 

Oferind o tehnicã de demineralizare selectivã, G-≥nial Bond pune la dispoziñie tot ceea ce este mai 
bun din ambele lumi într-un mod sigur: simplitatea ºi sensibilitatea post-operatorie redusã a unui 
agent de adeziune auto-demineralizant împreunã cu puterea îmbunãtãñitã de adeziune la smalñ 
care era oferitã în mod tradiñional doar de agenñii de adeziune cu demineralizare separatã. 

Cu G-≥nial Bond, puteñi alege între:

În cadrul testãrilor independente realizate de Prof. Dr. Marco Ferrari de la Universitatea din Siena, nu 
s-a înregistrat sensibilitate post-operatorie la pacienñii cu restaurãri realizate cu G-≥nial Bond (au fost 
testate restaurãri ale cavitãñilor de clasa II ºi V).

La controlul dupã 1 an, toate restaurãrile cu compozit au fost satisfãcãtoare din punct de vedere clinic, 
fãrã carii secundare, decolorãri marginale sau sensibilitate.

Demonstrat clinic

O adeziune durabilã, 
                         eficientã

Un agent de adeziune, 
    douã opñiuni

Adeziune testatã clinic
Integritatea marginalã a lui G-≥nial Bond a fost investigatã ºi evaluatã de Dr. Uwe Blunck (Charité 
Berlin, Dept. Operative Dentistry) în cadrul studiului: Evaluation of the effectiveness of GBA 400+ in 
combination with Gradia Direct Posterior and Filtek Z250 in Class I cavities after thermocycling and 
mechanical loading (Evaluarea eficienñei lui GBA 400+ în combinañie cu Gradia Direct Posterior ºi Filtek 
Z250 în cavitãñi de clasa I dupã termociclare ºi încãrcare mecanicã) (08/2008)

G-≥nial Bond (GBA 400) a obñinut din punct de vedere al integritãñii marginale:
• Rezultate mai bune la categoria adezivilor auto-demineralizanñi comparativ cu:
 Adper Prompt L-Pop*, iBond Self Etch*, Tri-S-Bond*, Easy Bond*, Xeno V*, One Coat 7.0*
• În cazul ambelor rãºini compozite, rezultatele obñinute de GBA 400 nu au arãtat nici o diferenñã semni-

ficativã din punct de vedere statistic comparativ cu rezultatele sistemului de adeziune cu demineralizare 
& spãlare OptiBond FL ºi cu cele ale adezivului auto-demineralizant în douã etape Clearfil SE Bond. 
(Studiu pg. 8)

Interfaña dentinã/adeziv - zona de interacñiune nano - ºi prezenña cristalelor de hidroxi apatitã în aceastã 
zonã împreunã cu formula fãrã HEMA sunt factorii cheie ai puterii de adeziune superioare ºi de duratã 
a lui G-≥nial Bond.

G-≥nial Bond - fãrã HEMA:
stabil în timp 

Formulã cu HEMA: apa este atrasã Formulã cu HEMA: degradarea 
fibrelor de colagen

HEMA
atrage apa

Adeziv

Dentinã

Zona de interacñiune nano

Colagen
hidrolizat

G-≥nial Bond:
Micro-rezistenñã la fisurare a puterii de adeziune 

Nici o diferenñã semnificativã din punct
de vedere statistic: p<0.05

G-≥nial Bond:
Puterea de adeziune tangenñialã

Fragment adaptat din
Prof. B. Van Meerbeek,
Universitatea din Leuven, Belgia, Decembrie 2009

Fragment adaptat din
Prof. M. Degrange+,
Universitatea Paris Descartes, Franña, 
Martie 2010

Smalñ

n=30 (5 dinñi), p<0.05

Dentinã

n=45 (5 dinñi)

MPaMPa

60 - 

50 - 

40 - 

30 - 

20 - 

10 - 

0 -

20 - 
18 - 
16 - 
14 - 
12 - 
10 - 
8 - 
6 - 
4 - 
2 - 
0 -

Auto-
demineralizare

Demineralizare 
selectivã / 

Demineralizare
& spãlare

Auto-
demineralizare

Auto-
demineralizare

Demineralizare
& spãlare

Demineralizare & 
spãlare / adeziune
cu uscare blândã

Demineralizare
& spãlare /

adeziune umedã

Criteriile ºi numãrul restaurãrilor evaluate la controlul dupã 1 an

Restaurãri de clasa II: G-≥nial Bond + Kalore
Numãrul pacienñilor examinañi = 40

Restaurãri de clasa V: G-≥nial Bond + Gradia LoFlo
Numãrul pacienñilor examinañi = 50

Numãrul decolorãrilor marginale 0 0

Numãrul cariilor secundare 0 0

Numãrul testelor de vitalitate pozitivã 40 50

Pierderea contactelor interproximale 0 /

Numãrul retenñiilor 0 0

Numãrul fracturilor 0 0

Fãrã sensibilitate post-operatorie 0 0

Prof. Dr. M. Ferrari, Universitatea din Siena Italia, test clinic Septembrie 2010

Cu G-≥nial Bond se formeazã o zonã de interacñiune nano compactã (500 nm) în care regãsim un nivel ridicat de cristale de hidroxi apatitã.
(Imagini TEM ale unui specimen demineralizat x10 000 ºi 50 000)

Dentinã

Rãºinã adezivã

Zona de interacñiune nano

Cristale de hidroxi apatitã
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G-≥nial Bond a obñinut 
rezultate la fel de
eficiente ca ºi adezivii
auto-demineralizanñi cu 
demineralizare în douã 
etape ºi cei cu demineralizare 
& spãlare în trei etape ºi
a fost cel mai bun din
categoria sa.

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Nici o diferenñã semnificativã din punct de vedere statistic: 

p>0.05
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adeziv cu demineralizare
& spãlare în 3 etape

adeziv auto-demineralizant 
în 2 etape

adeziv auto-demineralizant 
cu 1 etapã

Fragment adaptat din
Dr. Uwe Blunck, Charité -

Universitätsmedizin Berlin, 
August 2008.

+ GBA 400 este comercializat 
în Europa sub denumirea de 

G-≥nial Bond.
* Nu este marcã înregistratã 

a GC.


