
Žádné kompromisy põi opravách
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BOND
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Již žádné 
kompromisy

Objednací Ëíslo Popis

012689 G-Premio BOND 5 ml EEP

012695 G-Premio BOND 5 ml refil EEP

012690 G-Premio BOND 3-bottle Pack EEP

009035 G-Premio BOND Unit dose 50 ks EEP
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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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Díky MDTP monomeru vykazuje G-Premio BOND  
vynikající adhezi ke všem povrchûm, vËetnê 
ušlechtilých kovû, a to i po tepelném namáhání. Vazba 
ostatních produktû na ušlechtilé kovy je neúËinná.

Použití samostatného primeru (napõ. G-Multi PRIMER) 
spoleËnê s G-Premio BOND põi opravách, umožñuje 
získat trvalou adhezi ke všem druhûm 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
Rozhodnête se pro...

MDP

MDTP

4-MET

Žádné selhání vazby

Žádnou diskoloraci

Žádnou pooperaËní 
citlivost

Žádné chyby

Žádné potíže

Žádné ztráty

Žádné kompromisy u põímých výplní

Polymerujte
10 sekund

Aplikujte G-Premio 
BOND a nechte
pûsobit 10 sekund

Osušte 5s 
MAXIMÁLNÍM
proudem vzduchu

Zvolte vámi 
preferovanou 
techniku. Leptejte
10-15 sekund, 
opláchnête
a osušte

G-Premio BOND vykazuje nejvyšší hodnoty pevnosti vazby 
mezi testovanými produkty po tepelném namáhání, a to 
jak na sklovinu, tak na dentin põi technice samoleptání.

Sklovina Dentin

Smyková vazebná síla (MPa) na sklovinu a dentin põi 
samoleptací technice, po tepelném namáhání (20.000 cyklû)

Zdroj: GCC R&D data, Japonsko, 2015
* Není obchodní znaËkou spoleËnosti GC

Zdroj: GCC R&D data, Japonsko, 2015 * V kombinaci s Ceramic Primer II ** Není obchodní znaËkou spoleËnosti GC

Povrch zdrsnête; 
opláchnête

a osušte

Jedná-li se o 
sklokeramický 

povrch, aplikujte 
G-Multi PRIMER 

a osušte

Na všechny 
plochy, urËené 

k opravê, naneste 
G-Premio BOND 

a vyËkejte 10 
sekund

Osušte
5 sekund  

MAXIMÁLNÍM 
proudem 
vzduchu

Polymerujte
10 sekund

Smyková vazebná síla (MPa) na rûzné povrchy
po tepelném namáhání (5.000 cyklû)



Žádné selhání vazby!

G-Premio Bond vykazuje vynikající vazebnou sílu jak na sklovinu, tak dentin a to bez ohledu 
na techniku leptání. Zároveñ zajiš†uje optimální výkon a trvanlivost v Ëase.

Jeho unikátní složení, založené na kombinaci tõí funkËních monomerû (4-MET, 
MDP a MDTP), umožñuje stabilní vazbu nejen na zubní struktury, ale také na 

kompozity, kovy (vËetnê ušlechtilých), zirkon a oxid hlinitý (aluminu). 
V kombinaci s keramik primerem jako G-Multi PRIMER zajiš†uje trvalou 

adhezi ke všem druhûm keramiky. Jsme totiž põesvêdËeni, že 
samostatná silanizace poskytuje nejlepší dlouhodobé výsledky.

UËiñte vše pro bezchybný výsledek!

Již žádné diskolorace!

Díky optimální smáËivosti, schopnosti infiltrace a velmi 
efektivnímu procesu sušení (5 sekund MAXIMÁLNÍM 

proudem vzduchu), nabízí G-Premio BOND extrémnê tenkou 
vazebnou vrtstvu - pouhé 3 µm. Põestože je G-Premio 
BOND velmi tekutý, obsahuje velké množství plniva a 

fotoiniciátoru, což napomáhá k dosažení pevné vazebné 
vrstvy. Tyto vlastnosti, spolu s tím, že G-Premio BOND 

neobsahuje HEMA, zaruËují zachování vazebné vrstvy v Ëase a 
brání hydrolýze, vedoucí k diskoloracím. 

Zvolte trvalé estetické výsledky!

Žádná pooperaËní citlivost!

S G-Premio BOND se není tõeba obávat otevõených dentinových tubulû, které 
mohou vést k pooperaËní citlivosti. Põi použití samoleptací techniky a techniky  

selektivního leptání, jsou detinové tubuly otevõeny jen nepatrnê. V režimu celkového 
leptání budou díky výjimeËné smáËivosti a schopnosti penetrace G-Premio BOND tubuly 

plnê infiltrovány.

Eliminujte pacientovy nepõíjemné pocity! 

Žádné chyby põi zpracování!

S G-Premio BOND jsou chyby põi zpracování prakticky vylouËeny. 
Kombinací snadného postupu a malé technické nároËnosti 

nabízí G-Premio BOND bêhem práce naprostý klid:
• Vazebná síla je dostaËující i v põípadê, že doba 

pûsobení nebyla zcela põesnê dodržena
• Krok sušení nelze splést: 5 sekund, MAXIMÁLNÍ 

proud vzduchu
• Díky vysokému obsahu fotoiniciátoru je 

polymerace velmi efektivní 
• Nažloutlé zabarvení G-Premio Bond põed 

polymerací usnadñuje vizuální kontrolu 
aplikace 

Vychutnejte si nenároËný 
postup!

Žádný stres bêhem práce! 

Díky pracovnímu Ëasu až 7 minut, po umístêní do aplikaËní 
mistiËky, umožñuje G-Premio BOND práci bez stresu. Také vám 
nabízí všestranné õešení v jedné lahviËce: põímé bondování, 
opravy protetických prací a léËbu hypersenzitivity. Pro svou 
optimální viskozitu a smáËivost je aplikace velmi snadná: lze 

konstatovat, že se G-Premio BOND “chová jako voda”.

Zapomeñte na složité postupy!

Žádné Ëasové ztráty!

S G-Premio BOND mûžete ušetõit drahocenný Ëas põedevším díky velmi 
rychlému postupu: 25s põi samoleptací technice, 50s põi technice selektivního 

nebo celkového leptání. To oceníte zejména v situacích, kdy izolace není zcela 
optimální nebo põi ošetõování dêtských pacientû. G-Premio BOND vám také pomáhá 

minimalizovat ztráty materiálu, a to díky unikátní silikonové lahviËce. Ta umožnuje 
optimální kontrolu nad dávkováním materiálu a pomocí tenké koncovky dosáhnete menších 

kapek - až 300 dávek z lahviËky. Beze zmêny až do poslední kapky...

Stop ztrátám Ëasu a materiálu!

G-Premio BOND

4-MET MDP MDTP

Není vždy snadné zvolit pro danou indikaci odpovídající bondovací postup a zároveñ mít 
pod kontrolou všechny jeho kroky. To je dûvod, proË spoleËnost GC vyvinula G-Premio 
BOND - jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi technikami leptání, urËený 
nejen pro põímý bonding, ale i pro provádêní oprav a õešení hypersenzitivity. 

Kromê toho GC nabízí jednoduché použití a všestrannost bez toho, aby byla ovlivnêna 
kvalita vazby. G-Premio BOND nabízí všechny výhody spojené s univerzálností põi 
zachování nejvyšší kvality ve všech situacích.

Proto již žádné kompromisy.

G-Premio BOND od GC
Jednosložkové svêtlem tuhnoucí univerzální adhezivum

ProË univerzální?
5s, 

M
AX 

pre
ss

ure

Dr S. Köken

Composite

G-Premio BOND: 3µm

Dentin

GCC R&D

GCC R&D

MDP

MDTP

4-MET

Samoleptání Selektivní leptání Technika total etch

Univerzální pro všechny techniky leptání
Výbêr je na vás!

Univerzální použití
Optimální výkon k rûzným povrchûm! 

Univerzální pro indikace
Všestranné použití!

Põímé výplnê* Õešení 
hypersensitivity**

Veškeré opravy*

* Obrázky s laskavým svolením Dr. S. Koide, Japonsko
** Obrázek s laskavým svolením Dr. E. Sauji, Japonsko
*** MDTP: metakryloyl dihydrogen tiofosfát

pro spolehlivou 
vazbu k dentinu 

a sklovinê

pro vynikající vazbu 
ke sklovinê a 

dentinu, k oxidu 
zirkonu, oxidu 

hlinitému a 
obecným slitinám

pro vazbu ke 
slitinám drahých 

kovû***

Díky kombinaci 
tõí funkËních 
monomerû:

Žádné kompromisy ve výsledku Žádné kompromisy põi manipulaci

Již žádné kompromisy
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Zažloutlá barva pro 
snadnou aplikaci põed 

polymerací

Pro ten nejlepší estetický 
výsledek je po polymerici 

naprosto neviditelný


