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Jeden i tylko
G-BOND™ z GC.
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Jednoskñadnikowy, jednowarstwowy
system ñåczåcy do kompozytów
utwardzanych πwiatñem 

Nowoczesny system ñåczåcy VII generacji
oparty na technologii nano-interakcji

Zawiera: 50 ampuñek jednorazowych
po 0.1 ml GC G-BOND, opakowanie
50 zielonych aplikatorów jednorazowych 
i kartë ilustrujåcå technikå stosowania.

Zawiera: 5 ml GC G-BOND
w butelce, 50 mikrokoËcówek
aplikacyjnych wraz z uchwytem,
podstawkë do dozowania i kartë
ilustrujåcå technikë stosowania.

GC G-LIGHT

Lampa polimeryzacyjna LED
emitujåca πwiatño o duæej mocy,
wykorzystujåca nowoczesny moduñ
LED i ulepszonå technologië
gëstoπci πwiatña, dziëki czemu
GC G-Light  zapewnia polimery-
zacjë wszystkich materiañów
w sposób szybki i skuteczny.

GC GRADIA DIRECT

©wiatñoutwardzalny materiañ
kompozytowy umoæliwiajåcy ñatwe
i szybkie wykonanie wysokiej jakoπci,
naturalnie wygladajåcych wypeñnieË
w obrëbie zëbów przednich
i bocznych. Technika jednej warstwy
jest zwykle zupeñnie wystarczajåca,
ale moæna poñåczyÊ jå z uæyciem
dodatkowych odcieni.

GC GRADIA DIRECT Flo

GC G-BOND
Zestaw - butelka 

GC G-BOND
Zestaw - ampuñki jednorazowe

Mikrohybrydowy materiañ kompo-
zytowy do stosowania jako warstwa
wyπcielajåca ubytek pod GC GRADIA
DIRECT. Dziëki pñynnej, nieklejåcej
sië konsystencji jest ñatwy w uæyciu
i doskonale dopasowuje sië do πcian
w ubytku. Jest utwardzany πwiatñem
i daje kontrast na zdjëciach rtg. 

Estetyka ñatwo osiågalna z GC.



GC G-BOND

Jednoskñadnikowy, jednowarstwowy, zaawansowany technologicznie system ñåczåcy VII generacji,
GC G-BOND daje silne i dñugotrwañe poñåczenie kompozytu utwardzanego πwiatñem zarówno
ze szkliwem jak i zëbinå w bardzo prosty i szybki sposób. Jest unikatowym systemem ñåczåcym,
innym niæ istniejåce na rynku. Stosujåc GC G-BOND wytrawienie, znoszenie nadwraæliwoπci
pozabiegowej i nakñadanie primera i bondu uzyskujesz za pomocå tylko JEDNEJ warstwy. 
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Stosujåc GC G-BOND moæesz przejπÊ
do nastëpnego etapu pracy w czasie

krótszym niæ 30 sekund.

GC G-BOND jest prosty w uæyciu i niewraæliwy na
technikë pracy. Nie trzeba sië martwiÊ, a wñaπciwie
zgadywaÊ, czy powierzchnia zëbiny jest odpowiednio
wilgotna czy sucha, båd czy jest nadmiernie
czy teæ niedostatecznie wytrawiona. GC G-BOND
jest bardzo ñatwy w uæyciu. Wystarczy go nanieπÊ
na powierzchnië zëba, odczekaÊ 5 - 10 sekund, 

rozprowadziÊ silnym strumieniem sprëæonego
powietrza i utwardziÊ πwiatñem przez 10 sekund.
Wypróbuj NOWY, ñatwy w uæyciu GC G-BOND,
a oszczëdzisz czas, unikniesz nadwraæliwoπci
pozabiegowej i uzyskasz dobre i przewidywalne
rezultaty bez niepewnoπci i ryzyka.

Brak nadwraæliwoπci pozabiegowej
GC G-BOND cañkowicie eliminuje ryzyko nadwraæ-
liwoπci pozabiegowej, poniewaæ nie dopuszcza do
otwarcia kanalików zëbinowych. Wypeñniacz stano-
wiåcy 5% zawartoπci GC G-BOND dodatkowo usz-
czelnia kanaliki zëbinowe, a tym samym chroni miazgë.

Technologia nano-interakcji
Sukces GC G-BOND tkwi w jego zdolnoπci do
tworzenia niekonwencjonalnego poñåczenia z zëbinå
przy utrzymaniu minimalnego poziomu deminera-
lizacji oraz przy bardzo nieznacznym odsñoniëciu
wñókien kolagenowych. Poñåczenie to zostaño naz-
wane “strefå nano-interakcji” (“nano-interaction-
zone”) lub NIZ. W wyniku reakcji na poziomie nano
powstaje nierozpuszczalny zwiåzek wapnia, umoæ-
liwiajåcy uzyskanie lepszego, bardziej odpornego
na dziañanie destrukcyjne enzymów jamy ustnej
poñåczenia.

Mocne, niezawodne, dñugotrwañe poñåczenie
Zarówno w przypadku wilgotnej jak i suchej zëbiny,
a takæe szkliwa, GC G-BOND wytwarza nie tylko
mocne mechaniczne poñåczenie, ale równieæ
niezawodne trwañe poñåczenie chemiczne dziëki
nowoczesnej formule, która zawiera monomery
estrów fosforowych odpowiedzialne za doskonañe
poñåczenie ze szkliwem, oraz monomer 4-MET
odpowiedzialny za adhezjë do zëbiny.

Niezwykle cienka, bez pëcherzyków powietrza
warstwa ñåczåca
Nano-technologia umoæliwia wytworzenie warstwy
ñåczåcej o gruboπci mniej niæ 300 nm. Po aplikacji,
silny strumieË powietrza eliminuje pëcherzyki
umoæliwiajåc uzyskanie cienkiej warstwy,
jak równieæ uñatwia nakñadanie pierwszej warstwy
kompozytu dziëki wytworzeniu matowej,
porowatej powierzchni zëbiny i szkliwa.

Wolny od HEMA
Podczas, gdy wiele innych produktów zawiera
w dalszym ciågu HEMA ze wzglëdu na jego
wñaπciwoπci zwilæajåce, GC uznaño, æe HEMA
po polimeryzacji pozostaje nadal skñadnikiem
hydrofilnym, co prowadzi do absorpcji wody,
przebarwieË i moæliwej utraty retencji.
GC G-BOND nie zawiera w swoim skñadzie
HEMA, co gwarantuje silne i trwañe poñåczenie
adhezyjne ze szkliwem i zëbinå.

Stabilny i ñatwy do przechowywania
GC G-BOND jest wyjåtkowo stabilnym materiañem
i moæe byÊ przechowywany w temperaturze
pokojowej do dwóch lat od daty produkcji. 
Butelkë naleæy zamykaÊ natychmiast po uæyciu. 

Nanieπ jednå warstwë
GC G-BOND na szkliwo
i zëbinë

Pozostaw na 5-10
sekund

Rozprowad do cienkiej
warstwy powietrzem
pod duæym ciπnieniem

Utward πwiatñem

Powierzchnia zëbiny po 
zastosowaniu GC G-BOND:
(7000x SEM) widoczna
zdemineralizowana war-
stwa mazista uszczelnia-
jåca kanaliki zëbinowe

Szkliwo po aplikacji GC
G-BOND: (7000x SEM) 
widoczna demineralizacja
warstwy mazistej
i struktura krysztañów
szkliwa

Powierzchnia
GC G-BOND’u pozba-
wiona pëcherzyków
powietrza i strefa nano-
interakcji (NIZ) (mniej
niæ 300 nm)

Matowa porowata
(zmroæona) powierzchnia
GC G-BOND`u dla
ñatwiejszej aplikacji
pierwszej warstwy
kompozytu

MATERIÑ
KOMPOZYTOWY

GC G-BOND

ZÈBINA

SYSTEM
ÑÅCZÅCY

JEDYNY, 
jakiego potrzebujesz

- wiëc po co traciÊ
wiëcej czasu?


