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Sistem de adeziune monocomponent,
într-un strat  pentru compozitele
fotopolimerizabile 

Sistem de adeziune de generañia
a 7-a inovatoare, cu tehnologie
“nano-interactivã”

Conñine: 50 x 0.1 ml Doze de
GC G-BOND, un set de 50 de
aplicatoare verzi ºi un ghid tehnic.

Conñne: O sticluñã de 5 ml de
GC G-BOND, un set de 50 vârfuri
aplicatoare, un mâner de vârf aplicator,
un suport de aplicare ºi un ghid tehnic.

GC G-LIGHT
Lampã de fotopolimerizare cu LED
cu putere mare, ce foloseºte noile
create module LED ºi o tehnologie
a intensitãñii luminoase îmbunãtãñitã,
GC G-Light poate fotopolimeriza
toate materialele dentare fotopoli-
merizabile rapid ºi efficient. 

GC GRADIA DIRECT

Un compozit fotopolimerizabil
pentru medicii stomatologi pentru
a crea restaurãri anterioare ºi
posterioare de înaltã performanñã,
cu aspect natural, uºor ºi rapid.
O tehnicã simplã cu o nuanñã este
de obicei suficientã dar atunci
când este necesar se poate adãuga
o selecñie de nuanñe speciale.

Esteticã realizatã uºor cu GC.

GC GRADIA DIRECT Flo

GC G-BOND
Set cu sticluñã

GC G-BOND
Set de doze 

O rãºinã cu micro-umpluturã
pentru folosirea ca liner în cavitãñi
sub restaurãrile cu GC GRADIA
DIRECT. Are o formulã uºor fluidã,
ce nu se împrãºtie ºi nu curge care
se adapteazã perfect pereñilor
cavitãñilor, este radioopacã ºi
fotopolimerizabilã. 

Unicul ºi
singurul

G-BOND™ de la GC.



GC G-BOND

SINGURUL
de care aveñi nevoie 
- aºa cã de ce sã

irosiñi timp?

Sistem de adeziune inovator de generañia a 7-a, monocomponent, într-un singur strat, GC G-BOND
realizeazã o legãturã puternicã, durabilã între compozitul fotopolimerizabil ºi smalñ ºi dentinã,
foarte rapid ºi foarte uºor. ªi aceasta de fiecare datã deoarece este deosebit fañã de toate sistemele
de adeziune existente. Cu GC G-BOND puteñi demineraliza, desensibiliza, aplica primer ºi bond,
toate doar cu UN strat. 
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GC G-BOND in mai puñin de 
30 de secunde terminañi

ºi sunteñi gata sã continuañi. 

GC G-BOND se utilizeazã simplu în privinña tehnicii
aºa cã nu trebuie sã vã faceñi griji despre ‘cât de
umedã’ sau ‘cât de uscatã’ este suprafaña dintelui
sau dacã este ‘prea-demineralizatã’ sau ‘prea puñin
demineralizatã’, eliminând tatonãrile din proceduri.
GC G-BOND este foarte uºor de folosit, doar se 

periazã simplu formula pe suprafaña dintelui,
se aºteaptã 10 secunde, apoi se usucã cu o seringã
cu aer la presiune mare ºi se fotopolimerizeazã 10
secunde. Încercañi astãzi NOUL GC G-BOND uºor
de folosit ºi economisiñi timp, preveniñi sensibilita-
tea ºi obñineñi adeziune sigurã fãrã tatonãri inutile. 

Fãrã sensibilitate post-operatorie
Deoarece tubulii dentinari nu sunt niciodatã expuºi,
GC G-BOND monocomponent, autodemineralizant
eliminã sensibilitatea post-operatorie.
5% umplutuã din GC G-BOND sigileazã mai
departe tubulii ºi scad sensibilitatea pulparã. 

Tehnologie nano-interactivã
Succesul GC G-BOND se bazeazã pe calitatea de
a forma o interfañã non-convenñionalã cu dentina
cu o decalcifiere minimã ºi aproape fãrã expunere
a fibrelor de colagen. Aceastã interfañã se numeºte
“nano-interaction zone” sau NIZ. Aceastã reacñie
la nivel nano produce o componentã de calciu inso-
lubilã pentru adeziune mai bunã care este mai puñin
probabil sã se deterioreaze datoritã enzimelor orale.

Adeziune puternicã, sigurã, densã
Indiferent dacã este umed sau uscat, pe dentinã ºi smalñ,
GC G-BOND produce adeziune mecanicã puternicã
cât ºi, mai important, adeziune chimicã sigurã, con-
sistentã datoritã unei formule deosebit de avansate ce
conñine monomer ester fosforic pentru forñã de adezi-
une superioarã la smalñ, ºi monomer 4-met pentru
adeziune la dentinã.

Strat de bonding remarcabil de subñire,
fãrã bule de aer
Tehnologia nano-interactivã GC G-BOND creazã
un strat de bonding subñire de mai puñin de 300 nm.
Dupã aplicare, suflarea cu aer la presiune maximã
va elimina bulele de aer iar rezultatul va fi un strat
subñire ce oferã numeroase avantaje, inclusiv o
suprafañã `îngheñatã` pentru aplicare mai uºoarã
a primului strat de compozit.

Fãrã HEMA 
În timp ce alte produse continuã sã foloseascã HEMA
pentru proprietãñile hidrofilice, GC recunoaºte cã
HEMA rãmâne hidrofilicã dupã polimerizare ºi
astfel duce la preluarea apie, decolorare ºi pierdere
a retenñiei. GC G-BOND nu conñine HEMA in
formula sa, având ca rezultat proprietãñi adezive
puternice, rezistente în timp.

Sigur ºi simplu de pãstrat
GC G-BOND este un material extreme de stabil ºi
poate fi pãstrat la temperature camerei pânã la doi
ani de zile. Capacul sticluñei trebuie sã fie înlocuit
imediat dupã folosire. 

Aplicañi un strat de
GC G-BOND cu o perie
atât pe smalñ cât ºi pe
dentinã

Lãsañi neatins 5-10
secunde

Subñiañi cu o seringã
cu aer la presiune mare

Fotopolimerizañi

Suprafaña dentinei dupã
aplicarea GC G-BOND:
(7000x SEM)relevã
sigilarea prafului
dentinar demineralizat
la tubulii dentinari

ªmalñ dupã aplicarea
GC G-BOND: (7000x
SEM) aratã deminerali-
zarea prafului dentinar
ºi formarea cristalelor
de smalñ

Interfaña GC G-BOND
fãrã bule de aer ºi zona
nano-interactivã (NIZ)
(mai puñin de 300 nm)

Suprafaña `îngheñatã`
a GC G-BOND pentru
aplicare mai uºoarã
a primului strat de
compozit 

COMPOZIT

GC G-BOND

DENTINÃ

ADEZIV


