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Sursa: Date  GCC R&D, Japonia, 2015 * Utilizat în combinañie cu Ceramic Primer II ** Nu sunt mãrci înregistrate GC 

Zero compromisuri în cazul reparañiilor

Zero compromisuri în ce priveºte restaurãrile
                          directe

0

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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Fotopolimerizañi 10s

Aplicañi G-Premio 
BOND ºi aºteptañi 10s

Uscañi timp de 5s 
la presiune MAXIMÃ 
a aerului

Selectañi tehnica 
preferatã. 
Demineralizañi timp de 
10-15s, clãtiñi & uscañi

G-Premio BOND prezintã cea mai ridicatã valoare a 
rezistenñei adeziunii dintre produsele testate dupã 
termociclare, atât la smalñ cât ºi la dentinã în cazul 
autodemineralizãrii.

Smalñ Dentinã

Rezistenñã la forfecare a adeziunii la smalñ ºi dentinã 
în modul autodemineralizare, dupã termociclare 
(20.000 cicluri)

Sursa: Date GCC R&D, Japonia, 2015
* Nu sunt mãrci înregistrate GC

Creañi asperitãñi 
pe suprafañã; 

clãtiñi & uscañi

Dacã suprafaña este 
din ceramicã de sticlã 

aplicañi Ceramic 
Primer II & uscañi

Aplicañi G-Premio 
BOND pe toate 

suprafeñele ce 
necesitã reparañii ºi 

aºteptañi 10s

Uscañi timp de 
5s la presiune  

MAXIMÃ 
a aerului

Fotopolimerizañi 10s

Rezistenñã la forfecare a adeziunii (MPa) la substraturi  
indirecte dupã termociclare (5.000 cicluri)

G-Premio BOND prezintã o adeziune excelentã 
la toate substraturile dupã termociclare, inclusiv 
la metale preñioase datoritã monomerului MDTP. 
Celelalte produse testate nu sunt eficiente în cazul 
metalelor preñioase.

Utilizarea unui primer separat (cum ar fi Ceramic 
Primer II) împreunã cu G-Premio BOND 
pe ceramicã permite obñinerea unei adeziuni 
durabile la orice tip de ceramicã.
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* *

n G-Premio BOND

n Scotchbond Universal** 

n CLEARFIL Universal Bond** 

n Optibond XTR**
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WEP Descriere

009031 G-Premio BOND 5 ml Kit

009037 G-Premio BOND 5 ml Bottle Refill

009035 G-Premio BOND Unit Dose 50 pcs

Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

MDP

MDTP

4-MET

G-Premio BOND de la GC
Îndrãzniñi sã obñineñi...

Zero adeziuni eºuate

Zero decolorãri

Zero sensibilitate 
post-operatorie

Zero greºeli

Zero probleme

Zero pierderi

G-Premio 
BOND

de la GC
Sistem de adeziune universal, 

monocomponent, fotopolimerizabil

Zero 
compromisuri



Zero eºecuri în adeziune!
Oferind o rezistenñã excelentã a adeziunii atât la smalñ cât ºi la dentinã, indiferent de tipul 
de demineralizare, G-Premio BOND garanteazã performanñã optimã ºi durabilitate în 

timp. Compoziñia sa unicã ce are la bazã trei monomeri funcñionali (4-MET, MDP & 
MDTP) oferã o adeziune stabilã nu doar la structura dentarã, ci ºi la compozite, 

metale (inclusiv metale preñioase), zirconiu ºi alumina. Atunci când este 
combinat cu Ceramic Primer II, va crea o adeziune durabilã la orice tip de 

ceramicã, chiar ºi dupã termociclare. Deoarece credem cã un agent de 
silanizare individual va oferi cele mai bune rezultate de lungã duratã.

Faceñi un pas spre zero eºecuri!

Zero decolorãri!

Având o penetrare ºi o capacitate de umectare optime, 
precum ºi un procedeu de uscare extrem de eficient 

(5 secunde la presiune MAXIMÃ a aerului), G-Premio BOND 
oferã o grosime extrem de subñire a filmului de doar 3 µm.

Deºi agentul de adeziune este foarte fluid, conñine o 
cantitate ridicatã de umpluturã ºi fotoiniñiatori care ajutã 
la obñinerea unui strat de adeziune cu rezistenñã ridicatã. 

Aceste caracteristici împreunã cu formula fãrã HEMA 
garanteazã durabilitatea stratului adeziv în timp ºi previn 

hidroliza ce conduce la decolorare.   

Optañi pentru rezultate estetice durabile!

Zero sensibilitate post-operatorie!

Cu G-Premio BOND nu trebuie sã vã faceñi griji în privinña tubulilor dentinari 
deschiºi ce pot determina sensibilitatea post-operatorie. Atunci când se utilizeazã 

autodemineralizarea ºi demineralizarea selectivã, tubulii dentinari sunt deschiºi foarte 
puñin. În cazul demineralizãrii totale, tubulii dentinari vor fi complet infiltrañi datoritã abilitãñii 

excepñionale de umectare ºi penetrare a agentului de adeziune.

Eliminañi disconfortul pacientului! 

Zero greºeli!

Cu G-Premio BOND, erorile de manipulare sunt în principiu 
eliminate din rutina procedurii de restaurare. Combinând un 

procedeu simplu cu o sensibilitate foarte scãzutã din punctul 
de vedere al tehnicii de realizare, G-Premio BOND eliminã 

orice problemã  în realizarea procedurii:
• Rezistenña adeziunii este  adecvatã chiar ºi 

atunci când nu se respectã timpul de aºteptare 
• Etapa de uscare este imposibil de ratat: 

5 secunde, presiune MAXIMÃ a aerului
• Fotopolimerizarea este foarte eficientã 

datoritã unui conñinut ridicat de fotoiniñiatori
• Controlul vizual al aplicãrii este 
simplificat datoritã culorii galbene a 
agentului de adeziune înainte de 
fotopolimerizare

Zero stres!

Cu un timp de lucru de 7 minute în godeul dedicat, G-Premio 
BOND permite lucrul fãrã stres. Oferã deasemenea o soluñie 
versatilã într-un singur flacon: pentru adeziune directã, dar ºi 
pentru cazurile ce necesitã reparañii sau pentru tratamentul 
hipersensibilitãñii. Aplicarea este simplificatã datoritã vâscozitãñii 

ºi umectãrii optime: puteñi spune cã G-Premio BOND 
“se comportã la fel ca ºi apa”.

Uitañi de rutina dificilã!

Zero pierderi!

Cu G-Premio BOND puteñi economisi timp preñios datoritã unui procedeu 
rapid: 25s pentru autodemineralizare, 50s pentru demineralizarea selectivã 

sau totalã. Acest lucru va fi benefic în special în situañiile când izolarea nu este optimã 
sau în cazurile pediatrice. G-Premio BOND vã ajutã deasemenea sã minimizañi pierderile 

de material datoritã capacului unic din silicon al flaconului ce optimizeazã controlul dozãrii 
ºi vârfului subñire ce dozeazã picãturi foarte mici - pânã la 300 per flacon.

Stabil pânã la ultima picãturã...

Nu mai irosiñi timp ºi material!

G-Premio BOND

4-MET MDP MDTP

MDP

MDTP

4-MET

Alegerea adeziunii adecvate pentru o anumitã indicañie ºi realizarea exactã a diferitelor 
etape nu este întotdeauna simplã. De aceea GC a conceput G-Premio BOND - un adeziv 
universal, monocomponent, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi 
utilizat nu doar pentru adeziunea directã, ci ºi în cazurile ce necesitã reparañii & tratamentul 
hipersensibilitãñii.

În plus, GC doreºte sã ofere aceastã utilizare simplã & versatilitate fãrã un impact asupra 
calitãñii adeziunii. G-Premio BOND oferã avantajele unui adeziv universal cu o performanñã 
de top în orice situañie. 

Credem în zero compromisuri.

G-Premio BOND de la GC
Sistem de adeziune universal, monocomponent,
    fotopolimerizabil

De ce Universal?

Zero compromisuri în ce priveºte performanña Zero compromisuri în ce priveºte manipularea

Autodemineralizare Demineralizare 
selectivã  

Demineralizare 
totalã

Universal în modurile de demineralizare
Alegerea este a dumneavoastrã!

Universal în performanñã
Performanñã optimã pe diferite substraturi

Zero compromisuri 

Universal în indicañii
Utilizãri multiple!

Restaurãri directe* Tratamentul 
hipersensibilitãñii**

Cazuri ce necesitã 
reparañii*

*Imagini prin amabilitatea Dr S. Koide, Japonia
**Imagini prin amabilitatea Dr E. Sauji, Japonia
***MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate
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Dr S. Köken

Galben înainte de 
fotopolimerizare pentru 

o aplicare uºoarã

Complet invizibil dupã 
fotopolimerizare pentru cel 

mai bun rezultat estetic

pentru o 
adeziune sigurã la 
smalñ & dentinã

pentru o adeziune 
excelentã la 

smalñ & dentinã, 
zirconiu, alumina 

ºi metale 
nepreñioase

pentru adeziune 
la metale 

preñioase***

Datoritã unei 
combinañii de trei 

monomeri 
funcñionali:

Compozit

G-Premio BOND: 3 µm

Dentinã

GCC R&D

GCC R&D

Bucurañi-vã de un procedeu fãrã probleme!


