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Forrás: GCC R&D data, Japán, 2015 * Ceramic Primer II-vel kombinálva ** Nem a GC védjegye

Javítások kompromisszumok nélkül

Direkt helyreállítások kompromisszumok nélkül
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n G-Premio BOND

n Scotchbond Universal*

n Adhese Universal*

n CLEARFIL Universal Bond*

n OptiBond XTR*

n CLEARFIL SE Bond*
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Fénykezelje 10 
másodpercig

Applikálja a G-Premio 
BOND-ot, várjon 10 
másodpercig

Szárítsa 5 
másodpercig 
MAXIMÁLIS 
légnyomással

Válassza ki a preferált 
technikát. Savazza 10-
15 mp-ig, öblítse és 
szárítsa

A G-Premio BOND a legjobb eredményeket érte el azok 
közül az anyagok közül, amiknek termociklusok utáni, 
önsavazó módszerrel létrehozott kötési erősségét 
vizsgáltuk dentinhez és zománchoz.

Zománc Dentin

Nyírószilárdság (MPa) zománchoz és dentinhez 
önsavazás esetén, termociklusok után (20 000 ciklus)

Forrás: GCC R&D data, Japán, 2015
* Nem a GC védjegye

Érdesítse a felszínt, 
öblítse és szárítsa

Üvegkerámia felszín 
esetén használjon 

G-Multi PRIMER-t 
és szárítsa le.

Applikáljon 
G-Premio 

BOND-ot a teljes, 
javítandó felületre, 

és hagyja rajta  
10 mp-ig.

Szárítsa 5 
másodpercig 
MAXIMÁLIS 

légnyomással  

Fénykezelje 10 
másodpercig

Nyírószilárdság (MPa) indirekt anyagokhoz 
termociklusok után (5 000 ciklus)

A G-Premio BOND a termociklusok után kiváló 
adhéziót biztosít minden felszínhez, beleértve a 
nemesfémeket is az MDTP monomernek 
köszönhetően. A többi vizsgált anyag nem 
használható nemesfémeken.

Egy különálló primer (mint például a G-Multi 
PRIMER) és a G-Premio BOND együttes használata 
lehetővé teszi a valóban tartós adhéziót 
mindenféle kerámián.
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n G-Premio BOND

n Scotchbond Universal** 

n CLEARFIL Universal Bond** 

n Optibond XTR**
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Cikkszám Leírás

012689 G-Premio BOND 5 ml készlet EEP

012695 G-Premio BOND 5 ml Bottle utántöltő EEP

012690 G-Premio BOND 3-bottle pack EEP

009035 G-Premio BOND egyadagos 50 db EEP

Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

MDP

MDTP

4-MET

G-Premio BOND a GC-től

Küzdjön...

az adhezív sikertelenség 
ellen

az elszíneződések ellen

a posztoperatív 
érzékenység ellen

a hibák ellen

a gondterhelt munka 
ellen

a veszteség ellen

G-Premio 
BOND

a GC-től

Egykomponensű, fényre  
keményedő, univerzális adhezív

 Ne higgyen a 
kompromisszumokban!



Küzdjön az adhezív sikertelenség ellen!

A savazás módjától függetlenül kiválóan köt a zománchoz és a dentinhez is, így a G-Premio 
BOND optimális és tartós teljesítményt garantál. 

Háromfunkciós monomereken (4-MET, MDP és MDTP) alapuló egyedi 
kompozíciója nem csak a fogfelszínhez történő erős kötést teszi lehetővé, 

hanem a kompozitokhoz, fémekhez (beleértve a nemesfémeket is), 
cirkónium dioxidhoz és alumínium-oxidhoz is. Kerámia előkezelő anyaggal 

- mint pl. a G-Multi PRIMER - kombinálva tartós adhéziót hoz létre 
bármely kerámiával, még termociklusok után is. Mert mi hiszünk 

benne, hogy a szeparált szilanizálás a legjobb hosszú távú 
eredményeket biztosítja.

Tegyen egy lépést a tökéletesség felé!

Küzdjön az elszíneződések ellen!

Köszönhetően az optimális nedvesíthetőségnek, 
penetrációjának és nagyon hatékony szárításnak (5 

másodperc MAXIMÁLIS légnyomással) a G-Premio BOND 
extrémen vékony, 3 µm-es rétegvastagságot ér el. Bár a 

bond nagyon folyékony, magas a töltőanyag- és a 
fényaktivátor-tartalma, ami segít az erős bondréteg 

létrejöttében. Ezek a jellemzők a HEMA-mentes formulával 
párosulva garantálják a bondréteg megőrzését az idő 

előrehaladtával, és megakadályozzák az elszíneződésekhez 
vezető hidrolízist.

Válassza a tartósan esztétikus eredményeket!

Küzdjön a posztoperatív érzékenység ellen!

A G-Premio BOND használatával nincs oka aggódni a posztoperatív 
érzékenységhez vezető nyitott tubulusok miatt. Önsavazó vagy szelektív 
savazásos megközelítéskor a tubulusokat csak kis mértékben nyitjuk ki. Teljes 

savazáskor a tubulusok teljesen infiltrálódnak a bondanyag kiváló nedvesítő és  
penetrációs képességeinek köszönhetően.

Teremtse meg páciense komfortérzetét! 

Küzdjön a hibák ellen!

A G-Premio Bond használatával gyakorlatilag kiküszöbölheti a 
kezelési hibákat a helyreállítási rutin során. A könnyű felhasználás 

és az alacsony technikai érzékenység kombinációjával a 
G-Premio BOND teljes nyugalmat biztosít az eljárás során:

• A kötési erősség még akkor is megfelelő, ha a 
várakozási időre vonatkozó előírásoknak nem 

tesz eleget
• A szárítást lehetetlen elrontani: 5 másodperc 

MAXIMÁLIS légnyomással
• A fénykezelés nagyon hatékony a magas 

fényaktivátor-tartalomnak köszönhetően
• Az applikáció könnyedén ellenőrizhető 
puszta szemmel, mivel fénykezelés 
előtt a bondnak sárgás színe van

Élvezze a könnyedséget! 

Küzdjön a gondterhelt munka ellen!

A G-Premio BOND saját eszközeivel mindössze 7 perc a 
munkafolyamat, így lehetővé teszi a stresszmentes munkát. 
Mindeközben sokoldalú megoldást kínál egyetlen üvegben: 
direkt bondozásra, helyreállításra és túlérzékenység 
kezelésére egyaránt alkalmas.
Optimális viszkozitásának és nedvesíthetőségének 

köszönhetően applikációja nagyon egyszerű: a G-Premio BOND 
mondhatni, „vízként viselkedik”.

Feledkezzen meg a körülményes eljárásokról!

Küzdjön a veszteség ellen!

A G-Premio BOND kiemelkedően gyors munkafolyamatának köszönhetően 
értékes időt spórolhat meg: 25 másodpercet az önsavazásnál, 50 

másodpercet a teljes savazásnál. Ez kimondottan hasznos, amikor az izoláció 
nem optimális, vagy amikor gyerekeket kezel. 

A G-Premio BOND az anyagveszteség minimalizálásában is segít Önnek, hiszen az 
egyedi szilikon flakonnal és a nagyon kis cseppeket, flakononként akár 300-at biztosító, 

vékony csőrrel könnyebben kontrollálhatja az adagolást. Stabil az utolsó cseppig…

Ne vesztegessen több időt és anyagot!

G-Premio BOND

4-MET MDP MDTP

MDP

MDTP

4-MET

Nem mindig egyszerű egy adott indikációhoz kiválasztani a megfelelő bondanyagot, 
majd precízen követni a különböző eljárások lépéseit. A GC ezért fejlesztette ki a 
G-Premio BOND-ot – az együveges, univerzális bondrendszert, mely kompatibilis 
minden savazási módszerrel, és ami nem csak direkt bondozáskor használható, 
hanem javításokhoz és túlérzékenység kezelésekor egyaránt.
Sőt, mi több, a GC a bond bármilyen minőségi romlása nélkül kínálja ezt az egyszerű 
használatot és sokoldalúságot. A G-Premio BOND az univerzális anyagok előnyeit 
kínálja, de a legjobb teljesítménnyel minden szituációban.

Mert mi nem hiszünk a kompromisszumokban.

G-Premio BOND a GC-től

Egykomponensű, fényre keményedő, 

univerzális adhezív

Miért Univerzális?

Kompromisszumok nélküli teljesítmény Kezelés kompromisszumok nélkül

Önsavazó Szelektív savazás Teljes savazás

Univerzális az indikációban
A választás az Öné!

Univerzális a teljesítményben
Optimális teljesítmény különböző anyagoknál!

Ne higgyen a kompromisszumokban

Univerzális az indikációban
Többféle felhasználás!

Direkt bondozás* Túlérzékenység kezelése**Javítások*

*képek Dr. S. Koide jóvoltából, Japán
**képek Dr. E. Sauji jóvoltából, Japán
***MDTP: Metakriloyloxidecil dihidrogén tiofoszfát
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Dr S. Köken

Fénykezelés előtt sárgás 
színű a könnyű applikáció 

érdekében

A legjobb esztétikai eredmény 
eléréséért fénykezelés után 

teljesen láthatatlan

a zománchoz és a 
dentinhez történő 

megbízható 
tapadásért

a zománchoz, 
dentinhez, cirkónium-
dioxidhoz, alumínium-
oxidhozhoz és nem-

nemesfémekhez 
történő megbízható 

tapadásért

a nemesfémekhez 
való kötésért***

Köszönhetően a 
három, funkcionális 

monomer 
kombinációjának:

Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

GCC R&D

GCC R&D


