
Opravy náhrad bez kompromisov

Priame rekonštrukcie bez kompromisov

Vytvr¢te 
svetlom -  10s

Aplikujte G-Premio 
BOND a Ëakajte 10s

Sušte 5s pri MAX
tlaku vzduchu

Vyberte si Vašu 
preferovanú techniku. 
Leptajte 10 - 15 s, 
opláchnite a osušte

G-Premio BOND preukazuje najvyššie hodnoty 
pevnosti väzby na sklovinu a dentín pri samoleptaní 
spomedzi produktov testovaných po termocyklovaní. 

Sklovina Dentín

Celková pevnos† väzby (MPA) na sklovinu a dentín pri 
samoleptaní, po termocyklovaní (20.000 cyklov) 

Zdroj: GCC R&D údaje, Japonsko, 2015
* Nie sú obchodnými znaËkami GC

Žiadne zlyhanie väzby

Žiadne diskolorácie

Žiadnu pooperaËnú 
senzitivitu

Žiadne chyby

Žiaden stres

Žiadne plytvanie 
materiálom

G-Premio 
BOND

od GC
Jednozložkové svetlom tuhnúce 

univerzálne adhezívum

Neverte na 
žiadne kompromisy

Objednávacie 
Ëíslo Popis

012689  G-Premio BOND 5 ml kit EEP

012695  G-Premio BOND 5 ml náhradná 
 náplñ EEP

012690 G-Premio BOND 3-f£aštiËkové 
balenie EEP

009035 G-Premio BOND 50 ks Unit Dose EEP

GC EUROPE N.V.
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Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
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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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V¢aka MDTP monoméru vykazuje G-Premio BOND 
vynikajúcu adhéziu na všetky povrchy, vrátane 
uš£achtilých kovov, a to aj po tepelnom namáhaní. Väzba 
ostatných produktov na vzácne kovy je neúËinná.

Použitím samostatného primeru (napr. G-Multi PRIMER) 
spoloËne s G-Premio BOND pri opravách, umožñuje 
získa† trvalú väzbu na všetky druhy keramiky.
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n G-Premio BOND

n Scotchbond Universal** 

n CLEARFIL Universal Bond** 

n Optibond XTR**
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Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

G-Premio BOND od GC
Dovo£te si ís† na..

MDP

MDTP

4-MET

Zdroj: GCC R&D údaje, Japonsko, 2015 * Použitý v kombinácii s Ceramic Primer II ** Nie sú obchodnými znaËkami GC

Zdrsnite povrch, 
opláchnite a vysušte

Ak je keramický 
povrch, aplikujte 
G-Multi PRIMER 

a osušte

Aplikujte G-Premio 
BOND na všetky 

opravované povrchy 
a poËkajte 10 sek.

Sušte poËas 
5s pri MAX 

tlaku vzduchu

Vytvrdzujte 
svetlom poËas 10s

Celková pevnos† väzby (MPa) nepriamych substrátov 
po termocyklovaní (5.000 cyklov)



Usilujte sa o žiadny debonding!

G-Premio BOND garantuje dokonalú pevnos† väzby na sklovinu a dentín bez oh£adu 
na techniku leptania, Ëím zabezpeËuje optimálne prevedenie a trvácnos†. 

Jeho unikátne zloženie postavené na troch funkËných monoméroch (4-MET, MDP 
a MDTP) ponúka stabilný bonding nie len na samotnú štruktúru zuba, ale aj na 

kompozity, kovy (vrátane vzácnych kovov), zirkón a alumínium. V kombinácii 
s keramickým primerom ako je G-Multi PRIMER vytvorí trvácnu adhéziu 

k akémuko£vek typu keramiky, dokonca aj po termocyklovaní. Pretože 
veríme, že samostatné silanizovanie prinesie najlepšie dlhodobé 

výsledky.

Urobte krok k úspechu!

Cie£om sú žiadne diskolorácie!

V¢aka optimálnej zmáËavosti a penetrácii, ako aj v¢aka 
úËinnému procesu schnutia (5 sekúnd pri MAXIMÁLNOM 

tlaku vzduchu) dosahuje G-Premio BOND výnimoËne tenkú 
hrúbku filmu 3 µm. Hoci ide o tekutý bondovací materiál, 

obsahuje vysoké množstvo plniva a fotoiniciátorov, ktoré 
pomáhajú dosiahnu† silnú vrstvu bondu. Tieto 

charakteristiky spolu s nulovým obsahom HEMA garantujú 
ochranu vrstvy bondu v Ëase a zabrañujú hydrolýze, ktorá 

vedie k diskoloráciam. 

Vyberte si trvácne estetické výsledky!

Usilujte o nulovú pooperaËnú senzitivitu!

S  G-Premio BOND si nemusíte robi† starosti o otvorené tubuly, ktoré môžu vies† 
k pooperaËnej senzitivite. Pri použití samoleptania a selektívnych techník leptania sa 

tubuly otvoria iba nepatrne. Pri technike totálneho leptania budú tubuly úplne infiltrované 
v¢aka výnimoËnej zmáËavosti a penetraËnej schopnosti bondu.

Eliminujte diskomfort pacienta!

Neurobíte žiadne chyby!

S G-Premio BOND sú chyby pri manipulácii v rámci rutinných 
rekonštrukcií prakticky vylúËené. Tým, že G-Premio BOND 

kombinuje £ahký postup s nízkou nároËnos†ou na techniku, 
poskytuje poËas výkonu absolútny pokoj mysle:

• Pevnos† väzby je dostatoËná, aj ke¢ nie je úplne 
dodržaná doba Ëakania

• Fáza vyfúkania sa nedá opomenú†: 5 sekúnd s 
MAX. tlakom vzduchu

• Tuhnutie svetlom je ve£mi úËinné v¢aka 
vysokému obsahu fotoiniciátorov 

• Vizuálna kontrola aplikovaného 
materiálu sa robí £ahko, ke¢že pred 
spolymerizovaním má žltkastú farbu 

Užite si zhovievavos† 
postupu!

Pracujte bez žiadnych problémov! 

G-Premio BOND so svojimi 7 minútami pracovného Ëasu 
dovo£uje prácu bez stresu. Taktiež Vám prináša všestranné 
riešenia iba v jednej f£aštiËke: priamy bonding, opravy náhrad a 
lieËba hypersenzitivity.

Aplikácia je jednoduchá v¢aka jeho optimálnej viskozite a 
zmáËavosti: mohli by ste poveda†, že G-Premio BOND “sa správa 

ako voda”.

Zabudnite na zdÍhavé rutiny!

Usilujte o prácu bez žiadneho plytvania!

S G-Premio BOND šetríte Váš drahocenný Ëas v¢aka rýchlemu postupu: 25 
sekúnd samoleptanie, 50 sekúnd selektívne alebo totálne leptanie. Bude to 

výhodné najmä v situáciách, kde izolácia nie je optimálna, alebo u pediatrických 
prípadoch. G-Premio BOND Vám tiež pomôže minimalizova† plytvanie s materiálom 

v¢aka unikátnemu silikónovému uzáveru f£aštiËky, ktorý optimalizuje dávkovanie materiálu 
pomocou tenkej koncovky, ktorá nadávkuje ve£mi malé kvapky - až do 300 na jednu f£aštiËku. 

Stabilný do poslednej kvapky...

Prestanete s plytvaním Ëasu a materiálu!

Žiadny kompromis v prevedení Žiadny kompromis pri manipulácii

Neverte na žiadne kompromisy
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Žltkastý pred vytvrdením 
pre jednoduchú aplikáciu

Úplne nevidite£ný po 
svetelnom vytvrdnutí pre 

najlepší estetický výsledok

PreËo univerzálny?

Self-etch
(samoleptanie)

Selective etch
(selektívne naleptanie)

Total-etch
(totálne naleptanie)

Univerzálny pre rôzne techniky leptania
Výber je na Vás!

Univerzálny v prevedení
Optimálne fyzikálne vlastnosti na rôzne podklady!

Univerzálny v indikáciách
Všestranné použitie!

Priame výplne* Ošetrenie 
hypersenzitivity**

Opravy náhrad*

* Obrázky s láskavým dovolením Dr. S. Koide, Japonsko
** Obrázok s láskavým dovolením Dr. E. Sauji, Japonsko
*** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

pre spo£ahlivú 
adhéziu na dentín 

a sklovinu  

pre vynikajúcu 
adhéziu na sklovinu 

a dentín, zirkón, 
alumínium a 
neuš£achtilé 

zliatiny

pre väzbu na 
vzácne kovy***

V¢aka kombinácii 
troch funkËných 

monomérov:

G-Premio BOND

4-MET MDP MDTP

Nie je vždy £ahké vybra† na konkrétnu indikáciu ten správny bonding a zároveñ pracova† 
presne pod£a jednotlivých krokov postupu. Preto firma GC vyvinula G-Premio BOND - 
v ktorom, v jednej f£aštiËke prináša univerzálny bonding kompatibilný so všetkými 
technikami leptania a ktorý je možné použi† nielen na priame bondovanie, ale aj na opravy 
náhrad a lieËbu hypersenzitivity. 

Okrem toho chce GC ponúknu† jednoduché použitie a univerzálnos†, bez toho aby bola 
ovplyvnená kvalita bondu. G-Premio BOND prináša výhody univerzálnosti a špiËkové 
prevedenie v každej situácii.

Pretože neveríme na žiadne kompromisy.

G-Premio BOND od GC
Jednozložkové svetlom tuhnúce univerzálne adhezívum

5s, 
M

AX 

pre
ss

ure

Dr S. Köken

Composite

G-Premio BOND: 3µm
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