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4-MET MDP MDTP

Det er ikke altid let, at vælge den passende bonding til en given situation og specifikt 
følge de forskellige procedurer og trin. Derfor har GC udviklet G-Premio BOND – 
en en-komponent universal bonding kompatibel med alle æts-metoder, som kan bruges 
til direkte bonding, men også til reparationer og behandling af hypersensitivitet.

Yderligere ønsker GC, at tilbyde enkelthed og alsidighed, med optimal bindingsstyrke. 
G-Premio BOND tilbyder fordelene ved et universelt produkt  med toppræstation 
i alle situationer. 

Fordi vi tror på ”ingen kompromiser”

G-Premio BOND fra GC
En-komponent lyshærdende universal adhæsiv

Hvorfor Universal:

Selv-æts Selektiv æts Total æts

Universal ved ætsning: 
valget er dit!

Dækker alt
Optimal ydeevne ved alle typer materialer!

Universal ved indikationer: 
multi-anvendelig!

Direkte 
restaureringer*

Behandling af 
hypersensitivitet**

Reparationer*

*Billeder udlånt af Dr S. Koide, Japan
**Billeder udlånt af Dr E. Sauji, Japan
***MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

for en pålidelig 
adhæsion til emalje 

og dentinen

for en sublim 
adhæsion til emalje 

og dentinen, 
zirkonium, 

aluminium og 
uædle metaller

MDTP for at binde til 
ædle metaller***

Takket være  
tre funktionelle 

monomerer:



MDP

MDTP

4-MET

Ingen kompromiser ved proceduren

Målet er ingen de-bonding!
Ved at udvise en fremragende bindingsstyrke til både emalje og dentin, uafhængigt af æts-metoden, 

garanterer G-Premio BOND en optimal præstation og holdbarhed/slidstyrke over tid. 
Materialets unikke sammensætning, som er baseret på 3 funktionelle monomerer  

(4- MET, MDP, og MDTP) giver en stabil binding, ikke kun til tandsubstans, men også til 
kompositter, metaller (incl. ædle), zirkonium og aluminium. Når G-Premio Bond 

kombineres med G-Multi PRIMER, opnås en varig adhæsion til en hvilken som helst 
keramisk type, selv efter langvaring belastning*. Fordi vi tror på, at en separat 

silanisering vil give de bedste langvarige resultater. 

Tag skridtet mod fejlfrihed!

Ingen misfarvning!
Takket være en optimal fugtningsevne og penetration samt en 

meget effektiv tørreprocedure (5 sekunder ved MAXIMALT 
lufttryk), opnår G-Premio BOND en ekstremt tynd filmtykkelse på 
kun 3μm.Selvom bondingen er meget flydende, indeholder den en 

stor mængde af fillerpartikler og fotoinitiatorer, som hjælper med 
at opnå et stærkt bindingslag. Disse karakteristika, koblet med den 

HEMA-frie sammensætning, garanterer bevarelse af bondinglaget og 
forhindrer hydrolyse, der fører til misfarvninger. 

Vælg holdbare æstetiske resultater!

Ingen postoperativ hypersensitivitet!
Med G-Premio BOND, er der ingen grund til at bekymre sig om åbne tubuli, hvilket kan 

føre til post-operativ sensitivitet. Når selvæts og selektiv æts metoderne benyttes,  
bliver dentintubuli kun åbnet meget lidt. Ved totalæts-metoden vil tubuli hurtigt blive infiltreret 

takket være materialets exceptionelle fugtnings- og penetrationsevne. 

Eliminerer patientens ubehag!

Dækker alt
Optimal ydeevne ved alle typer materialer!

Ingen kompromiser

GCC R&D

Komposit

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

GCC R&D



G-Premio BOND

Gå efter det fejlfrie!
Med G-Premio BOND er håndteringsfejl stort set udryddet fra den restorative 

rutine. Ved at kombinere en nem procedure med en lav teknikfølsomhed, 
giver G-Premio BOND ro i sindet ved brug:

• Bindingsstyrken er fuldt ud tilstrækkelig - selv når ventetiden 
ikke overholdes helt.

• Tørretiden er umulig at undgå: 5 sekunder, MAX lufttryk.
• Lyshærdningen er meget effektiv grundet et højt 

indhold af fotoinitiatorer.
• Visuel kontrol af appliceringen er gjort let ved 

en gullig farve før lyshærdningen.

Nyd en tilgivende procedure

Arbejd uden besvær
Med en arbejdstid på 7 minutter, tillader G-Premio BOND at arbejde 
stressfrit. Det tilbyder dig også en alsidig løsning i én flaske: til direkte 
bonding, men også til reparationer og behandling af hypersensitivitet.
Appliceringen er gjort let, takket være materialets optimale viskositet 
og fugtningsevne: man kan sige at G-Premio BOND opfører sig som 

vand.

Glem besværlige rutiner!

Ingen spild
Med G-Premio BOND kan du spare tid takket være en hurtig procedure: 25 sekunder 

ved selvæts, 50 sekunder ved selektiv- eller total æts. Det vil være specielt fordelagtigt 
i situationer, hvor isolering ikke er optimal eller ved behandling af børn.

G-Premio BOND hjælper dig med at mindske materialespild grundet et unikt silikonelåg, der 
optimerer dispenseringen og en tynd dyse, der afgiver små dråber – op til 300 dråber pr. flaske. 

Stabil indtil sidste dråbe…

Det er slut med at spilde din tid og materiale!

Ingen kompromiser ved håndtering

Ingen kompromiser
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Tyrkiet

For enkel applicering er den 
gullig inden lyshærdning

Fuldstændig usynlig efter 
lyshærdning giver bedste æstetiske 

resultat
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Ingen kompromiser ved direkte
 restaureringer

Ingen kompromiser ved reparationer

Lyshærd i 10 sekunder

G-PremioBOND udviser, efter thermocycling, de 
højeste bindingsstyrkeværdier blandt de testede 
produkter på både emalje og dentin ved selvæts- 
metoden. 

Emalje Dentin

Shear Bond strength (SBS) til emalje og dentin ved selvæts- 
metoden efter thermocycling (20.000)

Kilde: GCC R&D data, Japan 2015
* ikke GC´s varemærke

Applicer 
G-PremioBOND 
og vent i 10 sekunder

Tør i 5 sekunder 
ved MAX lufttryk

Gør overfladen ru:  
skyl og tørlæg

Hvis der er 
en keramisk 

overflade applicér da 
G-Multi PRIMER

Applicer 
G-PremioBOND  
på alle overflader  
der skal repareres

Tør i 5 sekunder 
ved MAX lufttryk

Lyshærd 
i 10 sekunder

SBS) Shear Bindingsstyrke (MPa) på materialer til indirekte 
behandling efter thermocycling (5000 cycles)

Kilde: GCC R&D data Japan, 2015
* Brugt i kombination med Ceramic Primer II
** Ikke GC´s varemærke

Vælg din foretrukne 
teknik. Æts i 10-15 
sekunder, skyl, tørlæg

G-PremioBOND udviser en fremragende 
adhæsion til alle underlag efter thermocycling, 
inkl. ædelmetaller, takket være MDTP 
monomerer. De øvrige testede produkter,  
er ikke effektive nok på ædelmetaller.

Ved brug af en separat primer (f.eks. G-Multi 
PRIMER) sammen med G-Premio BOND på 
keramiske materialer, opnås en holdbar 
adhæsion til en hvilken som helst type 
keramik.
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Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

MDP

MDTP

4-MET

Description

012687 G-PremioBOND 5 ml. Kit

012694 G-PremioBOND 5 ml. Refill

012688 G-Premio BOND engangsdoses 50 stk.

G-Premio BOND fra GC
Tør du gå efter...

Ingen debonding

Ingen misfarvning

Ingen postoperativ 
sensitivitet

Ingen fejl

Ingen besvær

Ingen spild
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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
https://europe.gc.dental

GC Nordic Danish Branch
Scandinavian Trade Building
Gydevang 34-41
DK-3450 Allerød
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental
https://europe.gc.dental/da-DK


