


G-Premio BOND

Jokių klaidų!
 

Mėgaukitės procedūra!

Dirbkite be jokio vargo!

Pamirškite varžančią rutiną!

Jokių likučių!

Jokių kompromisų procedūros metu

Patikėkite – nereikalingi jokie kompromisai
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Dr Serhat Köken, 
Turkey

Gelsvumas prieš kietinimą 
šviesa lengvesniam užtepimui 

Visiškai nematomas po polimerizacijos 
geriausiems estetiniams rezultatams išgauti

Jokių išlygų dirbant

Jokių  nesėkmių!

Ženkite žingsnį link gydymo be nesėkmių 

Jokių spalvos kitimų!

Pasirinkite ilgalaikius estetinius rezultatus!

Jokio pooperacinio jautrumo!

Palengvinkite paciento jaučiamą diskomfortą

Kompozitas

G-Premio BOND: 3µm

Dentinas

GCC R&D

Kadangi darbinis laikas net 7 minutės, dirbkite su G-Premio BOND’u be 
jokio streso. Jums taip pat siūlomas įvairiapusis produktas viename 
buteliuke: ne tik medžiagų jungimui, bet ir pataisoms bei padidėjusiam 
dantų jautrumui gydyti.  
Dėka optimalaus medžiagos klampumo ir drėkinamųjų savybių, šios 
medžiagos naudojimas yra be galo paprastas: Jūs pastebėsite, jog 
G-Premio BOND’as - ,,lyg vanduo”.

Turint G-Premio BOND medžiagą tikrai nereikės nerimauti dėl atvirų dentino 
kanalėlių, galinčių sukelti pooperacinį jautrumą. 
Naudojant savaiminio ar papildomo ėsdinimo metodikas, tubulės atveriamos tik iš dalies. O 
visų danties kietųjų audinių ėsdinimo metu, dėka jungiamosios medžiagos išskirtinės penetracijos, 
kanalėliai visiškai uždaromi. 

Nepriklausomai nuo pasirinktos ėsdinimo technikos G-Premio BOND’as pasižymi puikia jungtimi su emaliu ir 
dentinu, taip garantuojamas optimalus darbas ir ilgalaikiai rezultatai. Unikalus trijų funkcinių monomerų 
derinys (4-MET, MDP ir MDTP) užtikrina tvirtą jungtį ne tik su danties audiniais, bet ir kompozitais, 
metalais (įskaitant ir tauriuosius), cirkoniu ir aliuminiu. Derinant su G-Multi PRIMER medžiaga, 
sukuriama ilgalaikė jungtis su bet kurio tipo keramika, išliekančia netgi po terminio apdoro-
jimo. Mūsų manymu, atskiros silano dalelės užtikrina geriausius ilgalaikius rezultatus. 

Dirbant su ,,G-Premio BOND” medžiaga – procedūrinių klaidų dažniausiai 
nepasitaiko. Tai paprastų veiksmų sekos ir didelio tikslumo 

nereikalaujantis derinys.Todėl G-Premio BOND’as užtikrina 
visišką minčių ramybę procedūros metu:

• net ir neišlaukus rekomenduojamo laiko jungties 
tvirtumas yra pakankamas 

• džiovinimo žingsnelis lengvai įsimenamas: 
5 sekundės, MAX oro spaudimas

• Dėl didelio kiekio fotoiniciatorių, kietinimas 
šviesa yra labai efektyvus

 • Dėl gelsvos bondo spalvos vizualinė 
kontrolė lengvesnė 

Dėka optimalių drėkinimo savybių, penetracijos ir labai efektyvios 
sausinimo procedūros (5 sekundės MAKSIMALIU oro spaudimu), 
G-Premio BOND’as paviršiuje pasiskirsto neįprastai plonu 3µm 
medžiagos sluoksniu. 
Nors bondas yra labai skystas, jame yra didelis kiekis užpildo 
dalelių ir fotoiniciatorių, padedančių suformuoti stiprų jungiamąjį 
sluoksnį. Šios savybės bei HEMA dalelių nebuvimas garantuoja 
tvirtą jungiamąjį sluoksnį net po daugelio metų, taip pat apsaugo 
nuo hidrolizės, dažnai lemiančios spalvos pakitimus.

Naudodami ,,G-Premio BOND” medžiagą , Jūs taupote savo brangų laiką, kadangi 
procedūra labai greita: 25 s taikant savaiminį ėsdinimą, 50 s su papildomu ar visų audinių 

ėsdinimu.Tai labai pravartu situacijose, kuomet neįmanoma užtikrinti tinkamos izoliacijos ar 
gydant vaikučių dantis. 

,,G-Premio BOND” taip pat padės Jums sumažinti medžiagos sąnaudas. Dėka unikalaus silikoninio 
buteliuko dangtelio, užtikrinančio dozavimo kontrolę ir plono snapelio - skystis dozuojamas mažais 

lašeliais – 300 buteliuke. Stabilus iki paskutinio lašo... 

Liaukitės gaišti laiką ir eikvoti medžiagas!

4-MET MDP MDTP

GC kompanijos medžiaga G-Premio BOND  
Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas

Kodėl universalus?

Savaiminis ėsdinimas Papildomai ėsdinamo 
emalio technika

Visų danties audinių 
ėsdinimas

Įvairios ėsdinimo galimybės
Jūsų pasirinkimas!

Universalumas dirbant
Optimalus veikimas su skirtingais jungiamaisiais paviršiais

Tinka daugybei indikacijų
Daugybė sričių!

Tiesioginėms restauracijoms* Padidėjusiam dantų
jautrumui gydyti**

Pataisų atvejais*

*Daugybė sričių Dr S. Koide, Japonija
**Daugybė sričių Dr E. Sauji, Japonija
***MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

patikimai jungčiai 
su emaliu ir dentinu 

puikus sukibimas 
su emaliu, dentinu, 
cirkonio, aliuminio ir 

netauriųjų metalų paviršiais

tauriųjų metalų jungčiai*** 

Trijų funkcinių 
monomerų 

derinys:

Pasirinkti tinkamą surišimo sistemą tam tikrai indikacijai bei visada laikytis tikslių 
procedūros žingsnių nėra taip paprasta. Atsižvelgdama į tai, GC kompanija 
sukūrė G-Premio BOND‘ą- viename buteliuke esantis universalus adhezyvas 
dera su visais ėsdinimo metodais, gali būti naudojamas ne tik tiesioginiam 
jungimui, bet ir pataisų atvejais bei padidėjusio dantų jautrumo gydymui.  

Nors medžiaga labai įvairiapusiška ir lengvai naudojama, tai neturi jokio neigia-
mo poveikio bondo kokybei. G-Premio BOND’as - universalumo pliusai ir 
geriausi rezultatai visose situacijose. 

Mes tikime, jog nereikalingi jokie kompromisai.

Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas
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Jokių kompromisų, Pataisų Atvejais

Pakietinkite šviesa apie 10s

Palyginus su kitais bandomais produktais, ,,G-Premio BOND” 
po terminio apdorojimo bei taikant savaiminio ėsdinimo 
metodiką pasižymėjo didžiausiomis jungties su emaliu ir dentinu 
stiprumo vertėmis.

Emalis Dentinas

Jungtis su emaliu ir dentinu naudojant savaiminį ėsdinimą, 
po terminio apdorojimo (20.000 ciklų)

Šaltinis: GCC R&D duomenys, Japonija, 2015
* Prekiniai ženklai ne GC kompanijos  

Tepkite G-Premio BOND 
ir palaukite 10s

Padžiovinkite orapūte MAX 
spaudimu 5s

 

Pašiurkštinkite paviršių;
plaukite ir sausinkite

Jei yra keraminių
paviršių - užtepkite

G-Multi PRIMER

Ant visų taisomų
paviršių aplikuokite

G-Premio BOND

Padžiovinkite
MAX spaudimu 5s

Pakietinkite apie 10s

Jungties tvirtumas (MPa) su papildomomis medžiagomis 
po terminio apdorojimo (5.000 ciklų)

Šaltinis: GCC R&D duomenys, Japonija, 2015
*  Naudojamas kartu su G-Multi PRIMER
** Prekiniai ženklai ne GC kompanijos 

Pasirinkite tinkamą techniką. 
Ėsdinkite 10-15s, nuplaukite 
ir padžiovinkite

 

Dėka MDTP monomero G-Premio BOND’as pasižymi 
puikia adhezija su visomis medžiagomis, įskaitant 
tauriuosius metalus net ir po terminio apdorojimo. 
Kitiems išbandytiems produktams jungties išlaikymas 
su tauriaisiais metalais nėra būdingas. 

Papildomos surišimo sistemos (tokios kaip 
G-Multi PRIMER) naudojimas kartu su 
G-Premio BOND leidžia išlaikyti ilgalaikę 
jungtį su bet kurio tipo keramika. 
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Jei yra keraminių
paviršių - užtepkite

G-Multi PRIMER

Ant visų taisomų
paviršių aplikuokite

G-Premio BOND

Padžiovinkite
MAX spaudimu 5s

Pakietinkite apie 10s

Jungties tvirtumas (MPa) su papildomomis medžiagomis 
po terminio apdorojimo (5.000 ciklų)

Šaltinis: GCC R&D duomenys, Japonija, 2015
*  Naudojamas kartu su G-Multi PRIMER
** Prekiniai ženklai ne GC kompanijos 

Pasirinkite tinkamą techniką. 
Ėsdinkite 10-15s, nuplaukite 
ir padžiovinkite

 

Dėka MDTP monomero G-Premio BOND’as pasižymi 
puikia adhezija su visomis medžiagomis, įskaitant 
tauriuosius metalus net ir po terminio apdorojimo. 
Kitiems išbandytiems produktams jungties išlaikymas 
su tauriaisiais metalais nėra būdingas. 

Papildomos surišimo sistemos (tokios kaip 
G-Multi PRIMER) naudojimas kartu su 
G-Premio BOND leidžia išlaikyti ilgalaikę 
jungtį su bet kurio tipo keramika. 
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Jokių kompromisų Tiesioginių Restauracijų metu
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Jungties tvirtumas (MPa) su papildomomis medžiagomis 
po terminio apdorojimo (5.000 ciklų)

Dėka MDTP monomero G-Premio BOND’as pasižymi 
puikia adhezija su visomis medžiagomis, įskaitant 
tauriuosius metalus net ir po terminio apdorojimo. 
Kitiems išbandytiems produktams jungties išlaikymas 
su tauriaisiais metalais nėra būdingas. 

Papildomos surišimo sistemos (tokios kaip 
G-Multi PRIMER
G-Premio BOND leidžia išlaikyti ilgalaikę 
jungtį su bet kurio tipo keramika. 
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GC kompanijos G-Premio BOND  
Išdrįskite išbandyti medžiagą be...

Jokių
pakartotinų procedūrų

Jokių
spalvos pakitimų

Jokio
pooperacinio jautrumo

Jokių
klaidų

Jokio
vargo

Jokių
atliekų
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GC kompanijos G-Premio BOND  
Išdrįskite išbandyti medžiagą be...

Jokių
pakartotinų procedūrų

Jokių
spalvos pakitimų

Jokio
pooperacinio jautrumo

Jokių
klaidų

Jokio
vargo

Jokių
atliekų

EEP Aprašymas

009031 G-Premio BOND 5mL rinkinys

009037009037 G-Premio BOND 5mL buteliuko papildymas

009033009033

WEP

009030

009036

009032 G-Premio BOND 3-buteliukų pakuotė

009035009035009034 G-Premio BOND vienkartinės dozės 50 vnt
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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
http://www.gceurope.com 

GC Nordic AB
Žilvinas Žičkus
Area Manager Lithuania
Mob: +3706 524 9729
www.gceurope.com


