
Bond 008

NOWY
system wiążący

Bez rozpuszczalnika!

Ochrona przed 
nadwrażliwością pozabiegową



Bond 008
Unikalny, jednoskładnikowy, samotrawiący system 

wiążący, który podąża za najnowszymi trendami 

w dziedzinie łączenia

 Wolny od rozpuszczalnika! 
Brak acetonu, alkoholu i wody oznacza nieobecność 
czynników, które mogą wpływać negatywnie na 
siłę łączenia i zwiększać prawdopodobieństwo 
nadwrażliwości pozabiegowej. Brak rozpuszczalnika 
to także eliminacja etapu osuszania ubytku, 
gwarantująca oszczędność czasu pacjenta i lekarza.
Zastosowanie Bond 008 zapewnia uzyskanie 
interaktywnego połączenia materiału kompozytowego 
z minerałami zawartymi w szkliwie i w zębinie. 

Informacje o produkcie
Bond 008 oparty jest na 4-META (4-methacryloxyethyl 
trimellitic acid).
Ten unikalny monomer ma odczyn kwaśny (niska 
wartość pH) i jest hydrofilny. W momencie kontaktu 
z powierzchnią ubytku jego ujemnie naładowane 
kwaśne grupy karboksylowe łączą się z jonami 
zawartymi w tkankach twardych. Grupy te, po 
neutralizacji i polimeryzacji stają się integralną częścią 
zębiny wpływając na zwiększenie sił łączenia i poprawę 
szczelności brzeżnej.

75

80

85

90

95

100

0

5

10

15

20

25

30

35

Szczelność brzeżna samotrawiących 
systemów wiążących 

Próbki z penetracją barwnika 
≤ 0,5 głębokości ubytku (%)

Siły łączenia samotrawiących 
systemów wiążących

(wartości w MPa)

Bond 008 Bond 008idealna 
sytuacja

idealna 
sytuacja

średnia 
dla innych materiałów

średnia 
dla innych materiałów

szkliwo

zębina

Szczelność brzeżna samotrawiących 
systemów wiążących 
Wartości mikroprzecieku Bond 008 są 
porównywalne z innymi systemami wiążącymi. 
Niskie wartości mikroprzecieku w szkliwie 
i w zębinie oznaczają doskonałą, trwałą 
integrację brzeżną wszystkich wypełnień 
wykonanych z użyciem Bond 008.

Siły łączenia samotrawiących 
systemów wiążących
Siły łączenia samotrawiącego systemu 
wiążącego Bond 008 są równie wysokie jak siły 
uzyskiwane przez najlepsze systemy wiążące 
stosowane z techniką całkowitego wytrawiania. 
Doskonałe połączenie z zębiną i szkliwem 
gwarantuje wypełnieniom trwałą estetykę. 
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Cechy i zalety
Bez rozpuszczalnika
Ochrona przed nadwrażliwością pozabiegową, 
eliminacja elementów wrażliwych na technikę, 
np. pozostawienie nadmiaru wilgoci czy przesuszenie 
ubytku oraz ochrona przed parowaniem.

Bez suszenia powietrzem
Oszczędność czasu; eliminacja wątpliwości 
dotyczących właściwego osuszenia ubytku.

Samotrawiący
Eliminacja oddzielnego etapu wytrawiania kwasem.

Jedna warstwa 
Łatwość użycia i znaczne skrócenie czasu zabiegu.

Unikalne właściwości
Łatwe i równomierne rozprowadzanie gwarantujące 
całkowite pokrycie ubytku i optymalne rezultaty.

Wszechstronny
Zastosowanie z materiałami światło- i podwójnie 
utwardzalnymi, gdy pierwsza warstwa materiału 
podwójnie utwardzalnego zostanie utwardzona 
światłem.

Prosta aplikacja
• Optymalne efekty uzyskasz w zaledwie trzech 

etapach. To jest proste, jedna warstwa systemu 
wiążącego wystarczy, aby otrzymać pewne 
i trwałe połączenie! 

• Unikalna strzykawka i specjalna końcówka 
aplikacyjna gwarantują dokładność 
postępowania i precyzyjne rozprowadzenie 
materiału po powierzchni ubytku.

... i założyć na 
strzykawkę 
końcówkę 
aplikacyjną.

Wcierać przez 20 sek.

Zdjąć nakrętkę...

Skraca o połowę czas przygotowania 

ubytku do wypełnienia i eliminuje 

zjawisko nadwrażliwości pozabiegowej. 

Ten wolny od rozpuszczalnika system 

wiążący jest ważnym krokiem naprzód 

w rozwoju stomatologii adhezyjnej. 

Utwardzać przez 10 sek.



SpofaDental a.s. Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel.: 22 597 69 00
biuro@kerrhawe.pl
www.spofadental.com

SpofaDental jest częścią firmy Kerr. 
Od ponad stu lat firma Kerr buduje swoją 
reputację wytwarzając najwyższej jakości produkty 
dla stomatologów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku i zastrzega sobie prawo do dokonania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.B8SD_PL_0512R01

Opakowania
4122516 
2 x 1 ml strzykawki z systemem wiążącym Bond 008
2 x 10 końcówek aplikacyjnych

Bond 008
...nie wstrząśnięty, nie mieszany...


