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Single Bond Universal, iBOND® Universal, ClearFil™ Universal, RelyX™ i Multilink® nie są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi Dentsply Sirona.

AKTYWNE MIESZANIE

Prime&Bond universal™ Single Bond 
Universal

AKTYWNA KONTROLA WILGOTNOŚCI UBYTKU.

ZBYT WILGOTNY LUB ZBYT SUCHY: ŻADEN PROBLEM

Single Bond Universal iBOND® UniversalPrime&Bond universal™

Nie jest w stanie obniżyć 
napięcia powierzchniowego 

wody. System wiążący i woda 
nie wchodzą w reakcję.

Nie jest w stanie obniżyć 
napięcia powierzchniowego 

wody. System wiążący i woda 
nie wchodzą w reakcję.

Aby zapewnić jednolitą aplikację, 
woda i rozpuszczalnik odparowują 

jednocześnie, pozostawiając 
równą, jednolitą warstwę 

systemu wiążącego.
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iBOND® Universal Adhese Universal Clearfil Universal
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Prime&Bond universal™
Uniwersalny system wiążący

Poziom wilgotności 
w ubytkach jest zróżnicowany.
Dla nas nie ma to już znaczenia.

Informacje o zamówieniach

Uzupełnienie Mini Refi ll 606.67.351
1 x 2.5 ml butelka
IFU+ITG

Uzupełnienie Standard Refi ll 606.67.350
1 x 4 ml butelka
IFU+ITG

Uzupełnienie CliXdish™ Refi ll 606.67.346
3 x CliXdish™

Odporność na działanie sił ścinających



Napięcie powierzchniowe ogranicza innym systemom wiążącym możliwość łatwego rozprzestrzeniania się 
po ściankach ubytku. Suche powierzchnie, które nie zostają pokryte systemem wiążącym, mogą osłabiać 
wypełnienie i prowadzić do powstania nadwrażliwości pozabiegowej i mikroprzecieku.
Formułę Prime&Bond universal™ opracowano tak, aby system mógł aktywnie się rozprzestrzeniać, minimalizując 
ryzyko pozostawienia suchych powierzchni.

AKTYWNE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ SYSTEMU W UBYTKU

POKRYCIE CAŁEJ POWIERZCHNI

Źródło: “Film Thickness FE-SEM evaluation,” Andre F. Reis, DDS, MS, PhD. 

Systemy wiążące o gęstej konsystencji gromadzą się w kącikach opracowanego ubytku klasy II w części stycznej. 
Na zdjęciu RTG nagromadzony w ten sposób materiał może przypominać przezroczystą przestrzeń i zostać 
błędnie zdiagnozowany jako pęcherz powietrza, szczelina lub próchnica wtórna, prowadząc do niepotrzebnego 
zabiegu wymiany wypełnienia. Gęste systemy wiążące mogą również zmieniać geometrię zęba opracowanego 
pod koronę, wpływając na dopasowanie korony.

Prime&Bond universal™ samopoziomuje się, tworząc cienką, jednolitą warstwę systemu wiążącego.

JEDNORODNOŚĆ

CIENKA WARSTWA MATERIAŁU

Prime&Bond universal™

Kompozyt

Warstwa systemu 
wiążącego

Zębina

Single Bond Universal

Kompozyt

Warstwa systemu 
wiążącego

Zębina

Clearfil™ Universal

Kompozyt

Warstwa systemu 
wiążącego

Zębina

• Zamknięcie typu flip-top (w formie zatrzaskiwanej kla
umożliwia otwarcie pojemnika z dozownikiem jedną rę

• Precyzyjna aplikacja pozwalająca uniknąć marnowania
materiału i bałaganu

• Materiał o niskiej lepkości, co ułatwia aplikację

• Możliwość przechowywania materiału do 30 minut 
w zamkniętym aplikatorze ClixDish – oszczędność 
produktu podczas wypełniania  kilku ubytków

ZALETY

WYGODA I KONTROLA

ODPOWIEDZI

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
Prime&Bond universal™, skontaktuj się 
z Przedstawicielem Dentsply Sirona.

Single Bond Universal iBOND® Universal

WYTRZYMAŁY I ŁATWY W APLIKACJI

OPTYMALNY W POŁĄCZENIU Z CEMENTEM 

CALIBRA® CERAM
Wykorzystując Prime&Bond universal™ w połączeniu 
z cementem Calibra® Ceram, nie ma potrzeby korzystania 
z aktywatora. Dzięki wysokiej wytrzymałości wiązania i łatwemu 
usuwaniu żelu jest to idealne rozwiązanie do wszystkich 
uzupełnień pełnoceramicznych.

Zamknięcie typu flip-top (w formie zatrzaskiwanej klapki) 

Precyzyjna aplikacja pozwalająca uniknąć marnowania 

WYGODA I KONTROLA

Prime&Bond universal™, skontaktuj się 

Prime&Bond universal™

6-minutowy test odporności połączenia z zębiną 
na działanie sił ścinających

Test został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach 
producenta. Single Bond Universal został polimeryzowany światłem zgodnie 
z wytycznymi mającymi zagwarantować osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Calibra® Ceram/
Prime&Bond universal™ 

w trybie samowytrawiania

RelyX™ Ultimate/Single Bond 
Universal w trybie
samowytrawiania

Multilink® Automix/
Multilink Primer A/B

25

20

15

10

5

0

Inne uniwersalne 
systemy wiążące słabo 
rozprzestrzeniają się.

Inne uniwersalne 
systemy wiążące słabo 
rozprzestrzeniają się.

Pojedyncza kropla 
umieszczona za pomocą aplikatora 

micro brush bez konieczności 
dalszej manipulacji rozprzestrzenia 

się po większości powierzchni.

Prime&Bond universal™ wykorzystuje nową, opatentowaną 
technologię Active-Guard™.

Nasza formuła zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami 
hydrofobowymi i hydrofi lowymi, aby zagwarantować działanie systemu 
na całej powierzchni ubytku, niezależnie od poziomu wilgotności. 
Nawet, gdy zębina jest nadmiernie przesuszona lub zbyt wilgotna, 
powstaje solidne wiązanie zapewniające ochronę przed niepowodzeniami. 
Prime&Bond universal™ oferuje:

• Elastyczność wyboru wszystkich technik wytrawiania, 
 uniwersalność dla wszystkich wskazań
• Aktywną kontrolę wilgotności
• Aktywne zapływanie
• Cienką warstwę materiału
• Aktywne wnikanie do kanalików zębinowych

Selektywne wytrawianie szkliwa – idealne do wypełnień ubytków klasy II.
Wykorzystaj wysoką wytrzymałość wiązania z zębiną, szczelność 
brzeżną połączenia ze szkliwem i zminimalizowaną ekspozycję 
na działanie wytrawiacza.

Prime&Bond universal™ zapewnia trwałość wypełnienia przy niemal 
całkowitym braku nadwrażliwości pozabiegowej.

1 Usman et al, Sensitivity in composite restorations, Pakistan Oral & Dental Journal Vol 34, No. 3 (September 2014); Berkowitz et al, Postoperative Hypersensitivity 
in Class I Resin-based Composite Restorations, Compend Contin Educ Dent. 2009 ; 30(6): 356–363; Haller, Die Postoperative Hypersensibilität, zm 99, Nr. 6a, 
13.03.2009 S. 44-51; Briso et al, Clinical Assessment of Postoperative Sensitivity in Posterior Composite Restorations, Operative Dentistry, 2007, 32-5, 421-426.

2 Data on fi le.

Kontrola 
zapewniająca 
trwałość 
wypełnienia

brak nadwrażliwości pozabiegowej

nadwrażliwość pozabiegowa

< 0.2%

> 99.8%

Źródło: ocena użytkowników (2015)2

BADANIA POKAZUJĄ, ŻE ŚREDNIO 

10%-15% 
WYPEŁNIEŃ 
MATERIAŁEM KOMPOZYTOWYM 

W ZĘBACH BOCZNYCH 
WYKAZUJE NADWRAŻLIWOŚĆ 

POZABIEGOWĄ.1 

HEMA-free
BPA-free
HEMA-free
BPA-free


