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G-≥nial Bond samoleptání
Rychlé, jednoduché a úËinné: s použitím G-≥nial Bond trvá technika samoleptání pouhých 30 sekund,
a to od zaËátku až do konce.

Naneste 1 vrstvu G-≥nial Bond
a nechte po aplikaci 10 sekund
pûsobit.

Dûkladnê osušte po dobu 5 sekund
pod MAXIMÁLNÍM tlakem vzduchu.

Polymerujte 10 sekund (5 sekund põi
použití G-Light).

Samoleptání G-≥nial Bond se selektivním (volitelným) leptáním skloviny

Informace k objednání
004217 G-≥nial Bond sada, 5 ml lahviËka a põíslušenství
004219 G-≥nial Bond balení 3 lahviËek, 3 x 5 ml lahviËka
004220 G-≥nial Bond náhradní balení,1 x 5 ml lahviËka
Dûkladnê oplachujte po dobu 5
sekund.

Dûkladnê osušte 5 sekund, poté
pokraËujte s G-≥nial Bond.
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Na 10 sekund naneste na sklovinu
35%-40% kyselinu fosforeËnou.
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Uvedením nového adheziva 7. generace, G-≥nial Bond, Vám spoleËnost GC s hrdostí
põedstavuje nové možnosti bondovacích technik.
S G-≥nial Bond si mûžete vybrat:

		

Nepõekonatelná pevnost vazby

Vynikající okrajová integrita (celistvost)

Za svoji nepõekonatelnou pevnost samoleptací vazby na sklovinu vdêËí G-≥nial Bond svému jedineËnému složení. Monomer dimetakrylátu v G-≥nial Bond zvyšuje prostupnost do skloviny a dentinu ve srovnání
s jinými adhezivy, zatímco zvýšená hladina monomeru esteru fosforeËného optimalizuje leptání.

Testy okrajové integrity provedl Dr. Uwe Blunck, Charité-Universitätsmedizin Berlín, Nêmecko. Põi použití
G-≥nial Bond v režimu samoleptání bylo provedeno procentuální vyhodnocení okrajové integrity u kavit
I. tõídy po termocyklaci a mechanickém zatížení. Výsledky testû odpovídají výsledkûm známých konzistentních a spolehlivých vazebných systémû.

Tím, že umožñuje zvolit si postup selektivního leptání, nabízí G-≥nial Bond bezpeËné spojení toho
nejlepšího z obojího: jednoduchost a sníženou pooperaËní citlivost samoleptacího adheziva spolu
s vêtší pevností vazby na sklovinu, jíž se tradiËnê dosahovalo pouze pomocí adheziv typu „etchand-rinse“ (leptat a opláchnout).
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Klinicky dokázáno
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kolagenových vláken

Rozhraní dentin/adhezivum (nano-interaktivní zóna) a põítomnost krystalkû hydroxyapatitu v této zónê
spoleËnê se složením bez obsahu HEMA jsou klíËovými faktory pro nepõekonatelnou a dlouhotrvající
pevnost vazby s G-≥nial Bond.

Nezávislý test provedený Dr. Marcem Ferrarim z Univerzity v Sienê neprokázal žádnou pooperaËní
citlivost u pacientû, jimž byla zhotovena výplñ s použitím G-≥nial Bond (testovány byly výplnê II. a V.
tõídy).
Põi kontrole po roce byly všechny kompozitní výplnê klinicky uspokojivé bez sekundárního kazu,
diskolorace okrajû nebo citlivosti.
Kritéria a poËet výplní vyhodnocovaných põi kontrole po roce

Výplnê II. tõídy: G-≥nial Bond + Kalore
PoËet vyšetõených pacientû = 40

Výplnê II. tõídy: G-≥nial Bond + Gradia Direct LoFlo
PoËet vyšetõených pacientû = 50
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G-≥nial Bond neobsahuje HEMA. Tím se zlepšuje pevnost vazby, jelikož dané místo nepõitahuje vodu,
tedy nedochází k poškození (degradaci) kolagenových vláken.

MPa

G-≥nial Bond ve srovnání se souËasnými adhezivními systémy

Použitím G-≥nial Bond vznikne silná nano-interaktivní zóna (500 nm) s vysokým obsahem krystalkû hydroxyapatitu.
(TEM snímky demineralizovaného vzorku zvêtšené 10 000 x a 50 000 x)

Bez obsahu HEMA pro dlouhotrvající vazbu
G-≥nial Bond:
Pevnost vazby v tahu
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Dr. U. Blunck, Nêmecko

ProË postup selektivního leptání?
Naleptání skloviny se dle výsledkû testû osvêdËilo jako úËinný prostõedek ke zvýšení pevnosti vazby
ke sklovinê, avšak bez põidané hodnoty pro dentin. Proto se naleptávání dentinu nedoporuËuje. Na
druhou stranu s G-≥nial Bond je postup selektivního leptání velmi bezpeËný. Z výsledkû testû je zõejmé,
že naleptáním dentinu se pevnost vazby nesnižuje, což znamená, že põi náhodném zasažení dentinu
leptáním nedochází k žádným nežádoucím úËinkûm.

Adhezivní pryskyõice

Interní data výzkumu a vývoje GC, Japonsko

Postup samoleptání: Tento samoleptací bond v jedné lahviËce lze použít k samoleptání skloviny i dentinu. Je prokázána skvêlá pevnost vazby ke sklovinê i dentinu.
Postup selektivního (volitelného) leptání: Nêkteõí stomatologové dávají põednost dûkladnêjšímu
naleptání skloviny. Za tímto úËelem lze põed aplikací G-≥nial Bond nanést na sklovinu na 10 sekund 35%40% kyselinu fosforeËnou.
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