
G-≥nial Bond™ od GC 
 Prináša vám to nejlepšie  

   z adhezív 7. generácie a unikátny   
    postup selektívneho leptania

Vaπa preferovaná technika - 
krok za krokom

G-≥nial Bond samoleptanie

Rýchle, jednoduché a úËinné: s použitím G-≥nial Bond trvá technika samoleptania len 30 sekúnd, a to 
od zaËiatku až do konca.

G-≥nial Bond samoleptanie so selektívnym leptaním skloviny

Naneste 1 vrstvu G-≥nial Bond
a nechajte pôsobi† 10 sekúnd po 
aplikácii.

Dôkladne sušte 5 sekúnd pod 
MAXIMÁLNYM prúdom vzduchu.

Vytvrdzujte 10 sekúnd (5 sekúnd pri 
použití G-Light).

Na 10 sekúnd naneste na sklovinu 
35%-40% kyselinu fosforeËnú.

Dôkladne vyplachujte 5 sekúnd. Dôkladne sušte 5 sekúnd, potom 
pokraËujte s G-≥nial Bond.

Informácie k objednávkam

004217 G-≥nial Bond Kit, 5 ml f£aštiËka a príslušenstvo

004219 G-≥nial Bond balenie 3 f£aštiËiek, 3 x 5 ml f£aštiËka 
 
004220 G-≥nial Bond náhradná náplñ,1 x 5 ml f£aštiËka 
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G-≥nial Bond

Za svoju neprekonate£nú pevnos† samoleptacej väzby na sklovinu v¢aËí G-≥nial Bond svojmu jedine-
Ënému zloženiu. Monomér dimetakrylátu v G-≥nial Bond zvyšuje jeho priestupnos† do skloviny a dentínu 
v porovnaní s inými adhezívmi, kým zvýšená hladina monoméru esteru fosforeËného optimalizuje 
leptanie.

Vynikajúca pevnos† väzby

Vynikajúca okrajová integrita

G-≥nial Bond neobsahuje HEMA. Tým sa zlepšuje pevnos† väzby, pretože dané miesto nepri†ahuje vodu 
a tak nedochádza k poškodeniu kolagénových vláken.

Bez obsahu HEMA pre dlhotrvajúcu väzbu v priebehu Ëasu

Uvedením nášho bondingu 7. generácie, G-≥nial Bondu, vám spoloËnos† GC s hrdos†ou 
ponúka nové možnosti bondovacích techník.

Postup samoleptania: Tento samoleptací bonding v jednej f£aštiËke môžete použi† na samoleptanie 
skloviny aj dentínu. Preukázal vynikajúcu pevnos† väzby ku sklovine aj dentínu.

Postup selektívneho leptania: Niektorí zubári dávajú prednos† väËšiemu naleptaniu skloviny. Pre 
tieto úËely možno pred aplikáciou G-≥nial Bond nanies† na sklovinu na 10 sekúnd 35%-40% kyselinu 
fosforeËnú.

PreËo postup selektívneho leptania?
Naleptanie skloviny sa pod£a výsledkov testov osvedËilo ako úËinný prostriedok na zvýšenie pevnosti 
väzby na sklovinu, avšak bez pridanej hodnoty pre dentín. Preto sa naleptávanie dentínu neodporúËa. 
Na druhej strane s G-≥nial Bond je postup selektívneho leptania ve£mi bezpeËný. Z výsledkov testov 
je zrejmé, že naleptaním dentínu sa pevnos† väzby neznižuje, to znamená, že pri náhodnom zasiahnutí 
dentínu leptaním nedochádza k žiadnym nežiaducim úËinkom.

Tým, že umožñuje zvoli† si postup selektívneho leptania, ponúka G-≥nial Bond bezpeËné spojenie 
toho najlepšieho z oboch svetov: jednoduchos† a zníženú pooperaËnú citlivos† samoleptacieho 
adhezíva spoloËne s väËšou pevnos†ou väzby na sklovinu, ktorá sa tradiËne dosahovala len 
pomocou adhezív typu „etch-and-rinse“ (leptanie a vyplachovanie).

S G-≥nial Bond si môžete vybra†:

Nezávislý test vykonaný Prof. Dr. Marcom Ferrarim univerzity v Siene nepreukázal žiadnu pooperaËnú citlivos† 
u pacientov, ktorým bola zhotovená výplñ po použití G-≥nial Bond (testované boli výplne II. a V. triedy).

Pri kontrole po roku boli všetky kompozitné výplne klinicky uspokojivé bez sekundárneho kazu, disko-
lorácie okrajov alebo citlivosti.

Klinicky doložené

Trvanlivá, 
 efektívna väzba

Jedno bondovacie Ëinidlo, 
                              dve moænosti

Klinicky spo£ahlivá väzba
Marginálna intergrita G-≥nial Bondu bola preskúmaná a hodnotená Dr. Uwe Blunckom (Charité v Berlíne, 
oddelenie operatívného zubného lekárstva) v štúdii: Hodnotenie úËinnosti GBA 400+ v kombinácii s Gradia 
Direct Posterior a Filtek Z250 v kavite I. triedy po termocyklovaní a mechanickom za†ažení (08/2008)

G-≥nial Bond (GBA 400) z h£adiska marginálnej integrity vykazuje:
• Lepšie výsledky v triede samoleptacích adhezív ako:
 Adper Prompt L-Pop*, iBond Self Etch*, Tri-S-Bond*, Easy Bond*, Xeno V*, One Coat 7.0*
• Nebol zistený štatisticky významný rozdiel vo výsledkoch na GBA 400 v kombinácii s oboma kompo-

zitnými živicami v porovnaní s výsledkami na adhezívny systém etch & rinse (leptanie a vyplachovanie) 
OptiBond FL a dvojkrokové samoleptacie adhezívum Clearfil SE Bond. (Štúdia str. 8)

Rozhranie dentín/adhezívum (nano-interaktívna zóna) a prítomnos† kryštálikov hydroxyapatitu v tejto zóne 
spolu so zložením bez obsahu HEMA sú k£úËové faktory pre neprekonate£nú a dlhotrvajúcu pevnos† väzby 
G-≥nial Bond.

G-≥nial Bond - bez obsahu HEMA: 
trvalý v Ëase

Zloženie s obsahom HEMA:
dochádza k pri†ahovaniu vody

Zloženie s obsahom HEMA: 
poškodenie kolagénových vláken

HEMA 
pri†ahuje vodu

Adhezívum

Dentín

Nano-interaktívna zóna

Hydrolyzovaný
kolagén

G-≥nial Bond:
Pevnos† väzby v mikro†ahu

Žiadny štatistický rozdiel: p<0,05

G-≥nial Bond:
Pevnos† väzby v reze

Adaptovaný vý†ah od
Prof. B. Van Meerbeek,
University of Leuven, Belgicko, december 2009

Adaptovaný vý†ah od
Prof. M. Degrange+,
University Paris Descartes, Francúzko, 
marec 2010

Sklovina

n=30 (5 zubov), p<0,05

Dentin

n=45 (5 zubov)
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Kritériá a poËet výplní vyhodnocovaných pri kontrole po roku

Výplne II. triedy: G-≥nial Bond + Kalore
PoËet vyšetrených pacientov = 40

Výplne V. triedy: G-≥nial Bond + Gradia Direct LoFlo
PoËet vyšetrených pacientov = 50

PoËet výskytov diskolorácie okrajov 0 0

PoËet sekundárnych kazov 0 0

PoËet pozitívnych testov vitality 40 50

Strata medzizubných kontaktov 0 /

PoËet retencií 0 0

PoËet fraktúr 0 0

Žiadna pooperaËná citlivos† 0 0

Prof. Dr. M. Ferrari, University Siena Taliansko, klinické štúdie September 2010

Použitím G-≥nial Bond vznikne hrubá nano-interaktívna zóna (500 nm) s vysokým obsahom kryštálikov hydroxyapatitu.
(TEM snímky demineralizovanej vzorky zväËšené 10 000 x a 50 000 x)

Dentín

Adhezívna æivica

Nano-interaktívna zóna

Kryštáliky hydroxyapatitu
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G-≥nial Bond bol rovnako 
efektívny ako adhezíva 
dvojkrokové samoleptacie 
a trojkrokové leptanie & 
vyplachovanie, a bol najlepší 
vo svojej kategórii

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Žiadny štatistický rozdiel: 

(p>0.05)
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3-krokové adhezíva typu 
leptanie & vyplachovanie

2-krokové samoleptacie 
adhezíva

1-krokové samoleptacie 
adhezíva

Adaptovaný vý†ah od
Dr Uwe Blunck, Charité -

Universitätsmedizin Berlin, 
august 2008.

+ GBA 400 je uvádzaný na trhu
v Európe ako G-≥nial Bond.

* Nie je registrovaná ochranná 
známka spoloËnosti GC.


