Ürün Bilgilendirme

GLUMA® Bond Universal
The all-in-one drop.

Giving a hand to oral health.

GLUMA® Bond Universal
Hayata Güçlü Bağlanın.

Universal bondingin anlamı: herşey için tek şişe!

Tüm bonding teknikleri için 1 şişe
Gluma Bond Universal ile bonding tekniğinizi seçmekte özgürsünüz !
 Total Etch : Mine ve dentin için bir asitleme aşaması ekleyebilirsiniz.
 Selective Etch : Mine için bir asitleme işlemi yapabilirsiniz
 Self Etch : Ekstra asitleme işlemine ihtiyacınız yoktur.
İstediğiniz metodla çalışabilirsiniz. Daima güvenilir bond gücünü elde edeceksiniz.

Tüm dental materyaller için 1 formül
Bir üniversal bonding ajanı farklı türlerdeki dental materyaller ile
uyumlu olmadan gerçekten üniversal olarak adlandırılmaz. İsterseniz
ışıkla, kendiliğinden ya da dual polimerize olan materyal kullanın,
isterseniz rezin siman , kor yapım materyali ya da indirekt
restorasyonların simantasyonu için kendiliğinden /dual polimerize
olan kompozitler ve kompomerler ile çalışın. GLUMA Bond Universal
tüm bu materyaller ile uyumludur ve bir dual polimerize olan
katalizöre ihtiyaç duymaz: Gerçek anlamda üniversaldir!
Zirkon, değerli-değersiz metal ve kompozit restorasyonları tek
aşamada kolayca tamir edebilirsiniz. Silikat porselenlerin tamiri için
GLUMA Ceramic Primer’i kullanarak restorasyonu hazırlamanız
gerekmektedir.

GLUMA® Bond Universal

Ağıziçi tamir ve birçok endikasyon için
1 bonding
Bu tek şişe, direkt ve indirekt restorasyonlar ile restorasyon üzerindeki
çatlak ve kırıklar için bağlanma sunar.
 Tüm kavite sınıfları (Black) için ışıkla polimerize olan , dual-oalrak , kendiliğinden polimerize olan
metakrilat bazlı kompozit/kompomer kullanılarak gerçekleştirilen direkt restorasyonların bondingleme
işlemi.
 Işıkla, dual ya da kendiliğinden polimerize olan kor yapım materyallerinin bondingleme işlemi
 Dişin aşırı hassas bölgelerinin örtülmesi
 Amalgam restorasyonlarından önce kavite kapatma işlemi
 Fissür örtücülerin bondingleme işlemi
 İndirekt restorasyonların geçici simantasyonundan önce, kavitelerin ve kor preperasyonlarının
kapatılması
 Indirekt restorasyonların ışıkla, dual yada kendiliğinden polimerize olan adeziv rezin simanlar ile
simantasyonu
 Kompozit ve kompomer , porselen-metal karışımı, metal ve tüm seramik restorasyonların intraoral
onarımı.

1 adım ile Etkili ve Ekonomik
Çalışmaya Doğru İlerleme
Gluma Universal Bond kolay kullanım özellikleri ve
güvenilir bond gücü sayesinde oldukça
etkilidir.Artık seçtiğiniz bonding tekniği ile uyumlu
adezivi aramayın.! GLUMA Bond Universal şişesini
açın, ihtiyacınız olan kadar adeziv uyguladığınızdan
emin olun ve hava ile kurutun: Homojen bonding
katmanını zahmetsizce elde edin.

1 şişe ile özgürlük
Bu şişede bonding için universalliği buacaksınız .Başka
bir ürün aramanıza gerek yok!

GLUMA® Bond Universal: Ürün Portfolyosu
GLUMA ® Bond Universal Refil
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal
Kullanım kartı
Sipariş -No.: 66061421
GLUMA ® Bond Profesyonel Set
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal
1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer
1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel
25 adet yeşil aplikatör (ince)
25 aplikatör (normal)
10 adet asit kanülü
Gode
Uygulama Kartı
Sipariş -No.: 66061423
GLUMA ® Ceramic Primer
1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer
Sipariş -No.: 66061425
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