PEWNE WYBORY SĄ OCZYWISTE.
Monomer 10-MDP
sprawdzony, potwierdzony.
CLEARFIL™ SE Bond
Samotrawiący bond o legendarnej skuteczności klinicznej.

CLEARFIL SE BOND
™

Samotrawiący bond – numer 1 na świecie

Złoty standard wśród samotrawiących systemów wiążących
CLEARFIL™ SE BOND to synonim najwyższej jakości wśród samotrawiących systemów wiążących. Dzięki zsyntetyzowanemu
przez firmę Kuraray monomerowi 10-MDP, będącemu podstawowym składnikiem tego systemu, od ponad 20 lat CLEARFIL™
SE BOND jest obecny w piśmiennictwie naukowym jako najlepszy na świecie samotrawiący system wiążący. Ten testowany
wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych i klinicznych preparat jest jednocześnie środkiem znacząco minimalizującym
objawy nadwrażliwości pozabiegowej, a druga butelka z zestawu, zawierająca czystą żywicę, z powodzeniem może
służyć jako preparat ułatwiający modelowanie kompozytu. CLEARFIL™ SE BOND to synergistyczna kombinacja primera,
który łagodnie wytrawia tkanki oraz światłoutwardzalnego bondu. Oba preparaty przyczyniają się do wytworzenia
połączenia hybrydowego o dużej sile adhezji i odporności na hydrolizę.

KORZYŚCI
Trwała szczelność brzeżna.
Maksymalnie zredukowana nadwrażliwość pozabiegowa.
Prosty w użyciu i niezawodny system wiążący.
Oparty na kwasowym primerze, zaliczanym do grupy łagodnych.
Dokładnie sprawdzony w warunkach klinicznych.
Druga butelka zawiera żywice kompozytowe, dzięki czemu może służyć do modelowania.

Wskazania
Bezpośrednie wypełnienia z kompozytów i kompomerów światłoutwardzalnych.
Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych i odsłoniętych korzeni.
Wewnątrzustne naprawy uszkodzonych koron ceramicznych i kompozytowych.
Adhezyjne przygotowanie powierzchni uzupełnień protetycznych z ceramiki oraz kompozytów.
Utwardzany światłem preparat (bond) z drugiej butelki można wykorzystać do procedury rebondingu.

Produkty
Numer

CLEARFIL™ SE BOND

Zawartość

#1970-EU

Zestaw

#1981-EU
#1982-EU
#968-EU

Bond
Primer
CLEARFIL™ Aplikatory

Bond (5 ml), Primer (6 ml), 100 jednorazowych aplikatorów, 2 uchwyty do aplikatorów,
1 płytka do mieszania z przykrywką ochronną, 1 opatentowane opakowanie do dozowania
1 butelka (5 ml)
1 butelka (6 ml)
50 jednorazowych aplikatorów

CLEARFIL SE Protect
™

Jedyny bond z kariostatycznym monomerem MDPB

SkutecznA eliminacja bakterii próchnicotwórczych na długo
CLEARFIL™ SE Protect to jedyny na świecie system wiążący, który posiada udowodnione właściwości niszczenia bakterii
próchnicotwórczych na długo, wspomagając Twoje leczenie. Samotrawiący system wiążący CLEARFIL™ SE BOND wzbogacony został
o opatentowany monomer MDPB, który wykazuje silne działanie antybakteryjne. Unikatowe połączenie monomerów 10-MDP i MDPB
gwarantuje skuteczność, duże siły łączenia oraz pewność i przewidywalność efektów leczenia, nawet w przypadku głębokiej próchnicy.
System CLEARFIL™ SE Protect zalecany jest do wszystkich adhezyjnych technik cementowania oraz odbudowy zrębu zębiny koronowej*.
* W razie potrzeby zastosowania systemu Clearfil™ SE Protect w procedurze wymagającej bondu dualnie wiążącego, należy zmieszać go z aktywatorem CLEARFIL™ DC Activator.

KORZYŚCI
Skuteczna eliminacja nadwrażliwości pozabiegowej.
Primer zawiera antybakteryjny monomer (MDPB), który niszcząc ściany komórkowe bakterii, hamuje rozwój próchnicy.
Sprawdzony klinicznie system wiążący w dwóch butelkach.
Szybka, łatwa aplikacja.
Duża siła adhezji do szkliwa i zębiny.
Silne, długotrwałe działanie antybakteryjne dzięki wbudowaniu MDPB w łańcuch polimerowy.
Uwalnianie jonów fluoru potęguje działanie kariostatyczne.

Wskazania
Światłoutwardzalne, bezpośrednie wypełnienia kompozytowe i kompomerowe.
Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych i zabezpieczenie powierzchni odsłoniętych korzeni.
Wewnątrzustne naprawy uzupełnień z porcelany, ceramiki hybrydowej i kompozytów.
Adhezyjne przygotowanie powierzchni uzupełnień z porcelany, ceramiki hybrydowej oraz kompozytów.
Odbudowa zrębu zębiny koronowej z kompozytów światłoutwardzanych i podwójnie utwardzanych.
Uszczelnianie tkanek pod wypełnienia amalgamatowe.

PRODUKTY
Numer

CLEARFIL™ SE Protect

Zawartość

#2870-EU

Zestaw

#2872-EU
#2881-EU
#2882-EU
#968-EU

Zestaw ekonomiczny
Bond
Primer
Clearfil™ Aplikatory

Bond (5 ml), Primer (6 ml), 100 jednorazowych aplikatorów, 2 uchwyty do aplikatorów,
1 płytka do mieszania z przykrywką ochronną, 1 opatentowane opakowanie do dozowania
3 × Bond (5 ml), 3 × Primer (6 ml)
1 butelka (5 ml)
1 butelka (6 ml)
50 jednorazowych aplikatorów

Więcej informacji na stronie internetowej kuraraynoritake.eu

PAMIĘTAJ!
Samotrawiące systemy wiążące są aktualnie preferowaną i rekomendowaną grupą bondów, jeśli chodzi o ubytki,
w których dominuje tkanka zębinowa.

DLACZEGO?
Współczesne piśmiennictwo potwierdza wysoką skuteczność łagodnych systemów samotrawiących w kontekście osiągania
trwałego połączenia adhezyjnego z zębiną. W przypadku szkliwa rekomendowana jest technika selektywnego trawienia.
Systemy oparte na technice „Total Etch” wymagają trawienia zębiny 37% kwasem ortofosforowym, co mocno i głęboko
demineralizuje tę tkankę. Stwarza to ryzyko nanoprzecieku, wytworzenia kolagenowej warstwy mazistej oraz szybkiej
CLEARFIL ™ SE BOND
degeneracji warstwy hybrydowej, wpływając tym samym
na wystąpienie objawów nadwrażliwości, a także mikroprzecieku
brzeżnego i próchnicy wtórnej.
Syntac ™

W przypadku zalecanych przez autorów publikacji łagodnych systemów samotrawiących, takich jak CLEARFIL™ SE BOND,
Prompt L- P op
SE PROTECT czy UNIVERSAL BOND QUICK, zyskujesz pewność,
że:
™

™

wytwarzają stabilne połączenie z zębiną, czyli warstwa
hybrydowa
Etch&Prime
3, 0 nie ulega procesowi szybkiego starzenia się,
nie ma ryzyka przetrawienia czy przesuszenia zębiny,
nie ma objawów nadwrażliwości pozabiegowej,
One-up Bond F
wytwarzają tzw. super zębinę pod warstwą hybrydową, która jest dodatkową ochroną przed próchnicą wtórną.
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Szukasz dowodów? Mamy
wyniki
badań!
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Siła adhezji do szkliwa i zębiny
Silne, stabilne połączenie adhezyjne z zębiną to wyjątkowy walor tego produktu, dzięki czemu jest on bezkonkurencyjny
w porównaniu z najlepszymi systemami „Total Etch”.
CLEARFIL ™ SE BOND
OptiBond FL ™
Syntac ™
Scotchbond ™
Multi-purpose
Scotchbond ™ 1XT
OptiBond Solo ™ Plus
Easy Bond
AdheSE ™ One F
iBond ™ Self Etch
Xeno ™ V
G-Bond ™
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Źródło: Kuraray Medical Inc.
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CLEARFIL™
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Optibond
XTR3*
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Natychmiastowa siła adhezji
do szkliwa i zębiny
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Scotchbond
Universal2*
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Po 4000 termocykli

Wytrzymałość na rozciąganie – połączenia
cementów kompozytowych z tkankami1
MPa

10

Prime Scotchbond Optibond
& Bond Universal*
XTR*
Elect™

G-eanial Beautibond
Bond*
Multi*

Bond
Force*

* Nie jest znakiem towarowym Kuraray Co., Ltd. 1 Scotchbond Universal był stosowany w kombinacji z RelyX Ultimate*. 2 Optibond w połączeniu z NX3*. 3 CLEARFIL™ SE BOND 2 został zmieszany
z CLEARFIL™ DC Activator, cementowano za pomocą CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT. Nie jest zalecany CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

CLEARFIL™
SE BOND 2

CLEARFIL SE BOND 2
™

Nowa odsłona ikony samotrawiących bondów

Sprawdzony, skuteczny, bezpieczny
CLEARFIL™ SE BOND 2 to oparty na monomerze 10-MDP uniwersalny system wiążący. Rekomendowany jest do wszystkich
bezpośrednich i pośrednich technik adhezyjnych. Wykazuje kompatybilność z materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi
i dualnymi – wystarczy tylko zastosować CLEARFIL™ DC Activator1. Produkt zawiera nowy rodzaj fotoinicjatora oraz wykazuje
o 21% większą siłę połączenia adhezyjnego z zębiną niż CLEARFIL™ SE BOND, będący do tej pory niekwestionowanym
złotym standardem samotrawiących systemów wiążących.
CLEARFIL™ SE BOND 2 rekomendowany jest szczególnie do technik samotrawienia oraz selektywnego trawienia.
Silne, stabilne połączenie adhezyjne z zębiną to wyjątkowy walor tego produktu, dzięki czemu jest on bezkonkurencyjny
w porównaniu z wiodącymi systemami „Total Etch”.
CLEARFIL™ DC Activator z CLEARFIL™ SE BOND 2 (druga butelka) i po aplikacji użyć CLEARFIL™ SE BOND 2 Primer.
Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

1

Korzyści
Sprawdzony klinicznie samotrawiący system wiążący.
Prosty w użyciu i jeszcze efektywniej polimeryzujący.
Eliminuje problem nadwrażliwości pozabiegowej.
Zalecany zarówno w technice selektywnego trawienia, jak i samotrawienia.
Druga butelka może być wykorzystywana do modelowania materiałów kompozytowych oraz w procedurze rebondingu.
Podwójnie wiążący po zastosowaniu DC Activator.

Wskazania
Światłoutwardzalne, chemoutwardzalne oraz dualne wypełnienia kompozytowe.
Natychmiastowe uszczelnienie zębiny.
Zabezpieczanie odsłoniętych korzeni zębów.
Znoszenie nadwrażliwości.
Wewnątrzustne naprawy wypełnień.
Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych za pomocą materiałów dualnych.
Adhezyjne cementowanie wkładów inlay/onlay, koron, mostów i licówek.

Produkty
Numer

CLEARFIL™ SE BOND 2

Zawartość

#3270-EU

Zestaw

#3281-EU
#3282-EU
#3272-EU
#3286-EU
#3250-EU

Bond
Primer
Opakowanie ekonomiczne
Unit Dose zestaw
CLEARFIL™ DC Activator

Bond (5 ml), Primer (6 ml), 100 jednorazowych aplikatorów, 1 płytka do mieszania
z przykrywką ochronną, 1 opatentowane opakowanie do dozowania
1 butelka (5 ml)
1 butelka (6 ml)
3 × Bond (5 ml) + 3 × Primer (6 ml)
50 ampułek (0,1 ml) Bond + 50 ampułek (0,1 ml) Primer, 100 aplikatorów
1 butelka (4 ml)

KONTAKT

• Przed użyciem produktu należy przeczytać dostarczoną wraz z nim instrukcję użycia.
• Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
• Kolory na wydruku mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych.

Kuraray Europe GmbH
BU Medical Products
Philipp-Reis-Strasse 4
65795 Hattersheim am Main
Niemcy

tel.
+49 (0)69 305 35 835
e-mail centralmarketing@kuraray.com

„CLEARFIL” jest znakiem towarowym firmy KURARAY CO., LTD.
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