G2-BOND Universal s Dual H-Technologií
Ve snaze zlepšit stávající měřítka dvousložkových produktů, se výzkumníci společnosti GC zaměřili na posílení
adhezivní vrstvy a výrazné snížení rizika degradace vodou v čase. Nová patentovaná technologie od GC, tzv.
Dual-H Technology, umožňuje hladký přechod od hydrofilních k hydrofobním vlastnostem primerovaného
povrchu, který je pak dále zpevněn skutečně hydrofobní ochrannou vazebnou vrstvou.1

Hydrofilní složka zvlhčí
a účinně naleptá
povrch zubu.

Popis
G2-BOND Universal
Bottle Kit EEP

		
10006823 G2-BOND Universal
1-PRIMER Refill 5 ml EEP
		
10006824 G2-BOND Universal
2-BOND Refill EEP

Obsah
1x 1-PRIMER 5 ml
1x 2-BOND 5 ml
příslušenství

Cesta k novému
standardu

1x 5 ml náhradní
lahvička
1x 5 ml náhradní
lahvička

Vysoce hydrofobní
vazebná vrstva vede
k silné vazbě na
kompozit.

Bez hydrofilní složky?
• Nedostatečná infiltrace
povrchu dentinu pryskyřicí
• Vyšší riziko vzniku spáry

Bez hydrofobní složky?
• Hydrolytická degradace
vazebné vrstvy
• Zvýšené riziko
debondingu

Všestranný výkon díky jedinečnému složení
• 4-MET pro spolehlivou vazbu ke sklovině a dentinu
• MDP pro vynikající spojení se sklovinou, dentinem, oxidy zirkonu a hliníku a neušlechtilými kovy
• MDTP pro vazbu s ušlechtilými kovy
• Vazebný systém bez obsahu HEMA pro klinicky prokázanou vynikající odolnost 2

G2-BOND Universal (0% HEMA)

Objednací číslo
10006820

CLEARFIL SE BOND 2 (10-30% HEMA)

Související produkty
G-ænial A’CHORDTM
Pokrokový univerzální
výplňový kompozit

everX FlowTM
Zatékavý kompozit
zesílený krátkými
skelnými vlákny

G2-BOND
Universal

OptiBond FL (20-40% HEMA)

Moderní, inteligentní a ergonomický design
G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům lahviček

Nový standard
dvousložkového
univerzálního
bondování

CLEARFIL SE BOND 2 a OptiBond FL nejsou ochranné známky GC.

• Kryt lahvičky navržený pro nízkou viskozitu a těkavý
obsah k zajištění kontrolovaného dávkování
• Důmyslný design obalu zabraňuje nežádoucímu
odkapavání a eliminuje plýtvání materiálem
• 300 dávek z jedné lahvičky
• Opakovaně použitelný s novou lahvičkou

Redukovaný prostor mezi obalem a lahvičkou

2-BOND
• Navržen pro tekutiny s vyšší viskozitou ke snížení
dávkovací síly
• Důmyslný design obalu zabraňuje nežádoucímu
odkapavání a eliminuje plýtvání materiálem
• 300 dávek z jedné lahvičky
• Opakovaně použitelný s novou lahvičkou
Žebrování pro snazší stlačení lahvičky
Údaje GC R&D Date, Japonsko, 2020.
2
Van Dijken J, et al , Dent Mater. (2013).
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1-PRIMER

G2-BOND Universal

…vynikající odolnosti a vyšší pevnosti vazby

…optimálnímu zpracování v klinické praxi

G2-BOND Universal

3 měsíce

6 měsíců

CLEARFIL SE BOND 2

OptiBond FL

Leptání struktury zubu

Zdroj: Prof. Van Meerbeek, KU Leuven, Belgie

G2-BOND Universal vytváří fyzicky silnější a mnohem odolnější adhezivní vrstvu, protože technologie Dual-H
Technology zajišťuje vyšší vazebnou sílu bezprostředně po aplikaci, a spolu s nižší sorpcí vody, snižující riziko
degradace, zaručuje mimořádnou odolnost.

Aplikace 1-PRIMER

Aplikace 2-BOND

Po fotopolymeraci je
zapečetěný dentin připraven
k digitálnímu otisku.

Aplikace 1-PRIMER

Aplikace 2-BOND

Po fotopolymeraci je aplikován
výplňový materiál.

Výplň II. třídy

…nepřekonatelné kvalitě okrajů
Mikro netěsnosti

CLEARFIL SE BOND 2

G2-BOND Universal

Zdroj: Prof. Tagami, Tokyo Medical and Dental University, Japonsko

CLEARFIL SE BOND 2

Dentin

…novému standardu dvousložkového bondování ve všech leptacích režimech
Sklovina

Dentin

Sklovina

Dentin

Sklovina

Selektivní leptání skloviny

Průměrné skóre

20,000 TC

10,000 TC

1 týden

20,000 TC

Vznik spáry [%]

1 týden

Indikace: Přímé kompozitní výplně I Intraorální opravy I Technika Immediate Dentin Sealing (IDS) I Ošetření hypersenzitivních zubů I
Ošetření obnažených povrchů kořenů I Fixace nepřímých náhrad (pomocí G-CEM LinkForce) I Fixace čepů a dostaveb (pomocí GRADIA
CORE & GPB DCA).
2
Dostupné údaje.
3
Výsledky potvrzené nezávislou studií na University of Siena, Itálie.
4
Prof. Van Meerbeek, KU Leuven, Belgie.
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G2-BOND Universal

Odolnost vazebné vrstvy
Snížení pevnosti v ohybu při simulovaném stárnutí (%)

OptiBond FL

Citlivost techniky na sušení
Snížení vazebné síly
(%)

Zdroj: Prof. Ferrari, University of Siena, Itálie

Silná vazebná vrstva napomáhá estetickému přechodu mezi kompozitem a zubem, brání vzniku spár a mikro
netěsností a tím dlouhodobě zachovává kvalitu okrajů.

…vrstvě s tlumícími účinky

NU8652

x1,000

Zdroj: (SEM snímek) Prof. Miyazaki, Nihon University, Japonsko
(tloušťka vrstvy) GC R&D, Japonsko, 2020, dostupná data
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24 hodin
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Clearfil SE Bond 2

ZUB

Odolnost proti
opotřebení
Opotřebení zubním
kartáčkem (μm)

Citlivost techniky na sušení
Snížení vazebné síly
(%)
Čas postupu
Celková doba
procedury (sek)

Počáteční vazebná síla
Síla vazby po 24
hodinách (MPa)
Odolnost proti
opotřebení
Opotřebení zubním
kartáčkem (μm)

Způsob leptání
Tloušťka vazebná vrstvy
Kompatibilní leptací režim
Tloušťka filmu (μm)
Nízká sorpce vody
Sorpce vody (µg/mm3)

Způsob leptání
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G2-BOND Universal CLEARFIL SE BOND 2

G2-BOND Universal OptiBond FL

Ohybová pevnost po vodní lázni (MPa)

PRUŽNÁ VAZEBNÁ
VRSTVA
26 µm

35 µm
20µm

G2-BOND Universal

41 µm

OptiBond FL

KOMPOZIT

Čas postupu
Celková doba
procedury (sek)

Počáteční vazebná síla
Síla vazby po 24
hodinách (MPa)

Odolnost vazebné vrstvy
Snížení pevnosti v ohybu při simulovaném stárnutí (%)

OptiBond FL

Zdroj: GC R&D, Japonsko, 2020, dostupná data

Optimální tloušťka vrstvy a pevnost v ohybu materiálu G2-BOND Universal může působit jako tlumící vrstva k
prevenci debondingu. Působí jako základ při zhotovování výplní rozsáhlých kavit, pomáhá překonat polymerizační
smrštění a kompenzovat napětí způsobené vrstvením kompozitu. Nyní mohou stomatologové využívat všech
výhod síly vazebné vrstvy ve všech režimech leptání.

Výše uvedené grafické analýzy ukazují všestranný výkon G2-BOND Universal, jehož
výsledkem je:
• Výplň s dlouhodobou životností
• Prakticky nulová pooperační citlivost a estetická vazebná vrstva
• Snadné zpracování a aplikace

Pro celkovou spokojenost a pohodlí
Vašich pacientů!

GC R&D, Japonsko, 2020, dostupná data

“Flexibilita vazby při self-etch nebo etch-and-rinse technice,
při sealingu a opravách stávajících výplní je nyní dosažitelná
i s dvousložkovým adhezivem.” 4

Technika IDS

Sorpce vody [μg/mm3]

CLEARFIL SE BOND 2

Zdroj: Dr. Mine, Osaka University, Japonsko

G2-BOND Universal

Hodnocení stomatologů na základě 1 500 celosvětově zhotovených výplní pomocí G2-BOND
Universal.2 Výsledky prokázaly:
• Pozoruhodná účinnost zapečetění dentinu prakticky bez pooperační citlivosti3
• 97% spokojenost v režimu leptání SE i ER
• 98% spokojenost s manipulací a dávkováním
• 89% spokojenost s ergonomickou konstrukcí lahvičky

24 hodin

6 měsíců

3 měsíce

24 hodin

Pevnost vazby na lidský dentin v mikrotahu (MPa)

Se svolením Dr. David
Gerdolle, Švýcarsko

• Vaše volba preferovaného
způsobu leptání
• Vynikající životnost a
pevnost vazby
• Vynikající odolnost proti
diskoloracím okrajů
• Snadné dávkování a
jednoduchý postup
• Četnost indikací 1

Přímá cesta k...
Se svolením
Dr. Jean Meyer, Francie

S více než miliardou zhotovených kompozitních výplní a stoletím zkušeností v oblasti dentálních materiálů přichází
společnost GC s novými standardy v adhezivní stomatologii. Díky patentované technologii Dual H-Technology –
pokročilé optimalizaci vazby jak na zub, tak na kompozit, představuje G2-BOND Universal všestranný univerzální
dvousložkový systém, který splňuje to, co lékaři očekávají od stávajících zlatých standardů leptání self-etch (SE) a
etch-and-rinse (ER), a ještě poskytuje něco navíc:

Přímá cesta k...

10,000 TC

Cesta k novému standardu

G2-BOND Universal

…vynikající odolnosti a vyšší pevnosti vazby

…optimálnímu zpracování v klinické praxi

G2-BOND Universal

3 měsíce

6 měsíců

CLEARFIL SE BOND 2

OptiBond FL

Leptání struktury zubu

Zdroj: Prof. Van Meerbeek, KU Leuven, Belgie
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Technology zajišťuje vyšší vazebnou sílu bezprostředně po aplikaci, a spolu s nižší sorpcí vody, snižující riziko
degradace, zaručuje mimořádnou odolnost.
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OptiBond FL

Zdroj: GC R&D, Japonsko, 2020, dostupná data

Optimální tloušťka vrstvy a pevnost v ohybu materiálu G2-BOND Universal může působit jako tlumící vrstva k
prevenci debondingu. Působí jako základ při zhotovování výplní rozsáhlých kavit, pomáhá překonat polymerizační
smrštění a kompenzovat napětí způsobené vrstvením kompozitu. Nyní mohou stomatologové využívat všech
výhod síly vazebné vrstvy ve všech režimech leptání.

Výše uvedené grafické analýzy ukazují všestranný výkon G2-BOND Universal, jehož
výsledkem je:
• Výplň s dlouhodobou životností
• Prakticky nulová pooperační citlivost a estetická vazebná vrstva
• Snadné zpracování a aplikace

Pro celkovou spokojenost a pohodlí
Vašich pacientů!

GC R&D, Japonsko, 2020, dostupná data

“Flexibilita vazby při self-etch nebo etch-and-rinse technice,
při sealingu a opravách stávajících výplní je nyní dosažitelná
i s dvousložkovým adhezivem.” 4

Technika IDS

Sorpce vody [μg/mm3]

CLEARFIL SE BOND 2

Zdroj: Dr. Mine, Osaka University, Japonsko

G2-BOND Universal

Hodnocení stomatologů na základě 1 500 celosvětově zhotovených výplní pomocí G2-BOND
Universal.2 Výsledky prokázaly:
• Pozoruhodná účinnost zapečetění dentinu prakticky bez pooperační citlivosti3
• 97% spokojenost v režimu leptání SE i ER
• 98% spokojenost s manipulací a dávkováním
• 89% spokojenost s ergonomickou konstrukcí lahvičky

24 hodin

6 měsíců

3 měsíce

24 hodin

Pevnost vazby na lidský dentin v mikrotahu (MPa)

Se svolením Dr. David
Gerdolle, Švýcarsko

• Vaše volba preferovaného
způsobu leptání
• Vynikající životnost a
pevnost vazby
• Vynikající odolnost proti
diskoloracím okrajů
• Snadné dávkování a
jednoduchý postup
• Četnost indikací 1

Přímá cesta k...
Se svolením
Dr. Jean Meyer, Francie

S více než miliardou zhotovených kompozitních výplní a stoletím zkušeností v oblasti dentálních materiálů přichází
společnost GC s novými standardy v adhezivní stomatologii. Díky patentované technologii Dual H-Technology –
pokročilé optimalizaci vazby jak na zub, tak na kompozit, představuje G2-BOND Universal všestranný univerzální
dvousložkový systém, který splňuje to, co lékaři očekávají od stávajících zlatých standardů leptání self-etch (SE) a
etch-and-rinse (ER), a ještě poskytuje něco navíc:

Přímá cesta k...

10,000 TC

Cesta k novému standardu

G2-BOND Universal s Dual H-Technologií
Ve snaze zlepšit stávající měřítka dvousložkových produktů, se výzkumníci společnosti GC zaměřili na posílení
adhezivní vrstvy a výrazné snížení rizika degradace vodou v čase. Nová patentovaná technologie od GC, tzv.
Dual-H Technology, umožňuje hladký přechod od hydrofilních k hydrofobním vlastnostem primerovaného
povrchu, který je pak dále zpevněn skutečně hydrofobní ochrannou vazebnou vrstvou.1

Hydrofilní složka zvlhčí
a účinně naleptá
povrch zubu.

Popis
G2-BOND Universal
Bottle Kit EEP

		
10006823 G2-BOND Universal
1-PRIMER Refill 5 ml EEP
		
10006824 G2-BOND Universal
2-BOND Refill EEP

Obsah
1x 1-PRIMER 5 ml
1x 2-BOND 5 ml
příslušenství

Cesta k novému
standardu

1x 5 ml náhradní
lahvička
1x 5 ml náhradní
lahvička

Vysoce hydrofobní
vazebná vrstva vede
k silné vazbě na
kompozit.

Bez hydrofilní složky?
• Nedostatečná infiltrace
povrchu dentinu pryskyřicí
• Vyšší riziko vzniku spáry

Bez hydrofobní složky?
• Hydrolytická degradace
vazebné vrstvy
• Zvýšené riziko
debondingu

Všestranný výkon díky jedinečnému složení
• 4-MET pro spolehlivou vazbu ke sklovině a dentinu
• MDP pro vynikající spojení se sklovinou, dentinem, oxidy zirkonu a hliníku a neušlechtilými kovy
• MDTP pro vazbu s ušlechtilými kovy
• Vazebný systém bez obsahu HEMA pro klinicky prokázanou vynikající odolnost 2

G2-BOND Universal (0% HEMA)

Objednací číslo
10006820

CLEARFIL SE BOND 2 (10-30% HEMA)

Související produkty
G-ænial A’CHORDTM
Pokrokový univerzální
výplňový kompozit

everX FlowTM
Zatékavý kompozit
zesílený krátkými
skelnými vlákny

G2-BOND
Universal

OptiBond FL (20-40% HEMA)

Moderní, inteligentní a ergonomický design
G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům lahviček

Nový standard
dvousložkového
univerzálního
bondování

CLEARFIL SE BOND 2 a OptiBond FL nejsou ochranné známky GC.

• Kryt lahvičky navržený pro nízkou viskozitu a těkavý
obsah k zajištění kontrolovaného dávkování
• Důmyslný design obalu zabraňuje nežádoucímu
odkapavání a eliminuje plýtvání materiálem
• 300 dávek z jedné lahvičky
• Opakovaně použitelný s novou lahvičkou

Redukovaný prostor mezi obalem a lahvičkou

2-BOND
• Navržen pro tekutiny s vyšší viskozitou ke snížení
dávkovací síly
• Důmyslný design obalu zabraňuje nežádoucímu
odkapavání a eliminuje plýtvání materiálem
• 300 dávek z jedné lahvičky
• Opakovaně použitelný s novou lahvičkou
Žebrování pro snazší stlačení lahvičky
Údaje GC R&D Date, Japonsko, 2020.
2
Van Dijken J, et al , Dent Mater. (2013).
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