
  Egy komponensű, önsavazó, fényre kötő, fogászati adhezív anyag  
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Nincs több pazarlás, nincs több stressz 
Az egyszerű, mégis gazdaságos adagolórendszer mindig egyforma, minimális 
mennyiségű bond cseppet adagol, így elkerülhetővé válik a pazarlás.  

*2-3 klikk ajánlott egy csepphez 

Bondozó anyag 

ml /g vagy üveg 

mg/ 1 csepp** 

Max. csepp** 

Toll 

2 ml 

10.5 mg 

190 csepp 

Gyors Nyitás/Zárás 
A Tokuyama Bond Force Pen megrövidíti a kezelési 
időt a gyors nyit-zár rendszerével.  
Csupán csavarja el a  
kupakot 900 –kal, majd  
lezárásnál vissza. 

 

Szintjelző Indikátor 
A Tokuyama Bond Force csökkenését 
folyamatosan nyomon követheti a 
szintjelző  
indikátor  
segítségével.  
 

 

Egyszerű, 1 lépéses folyamat 
A Tokuyama Bond Force egy lépésben elégíti ki a savazás, primerezés és a 
bondozás feltételeit. A gyors, egyszerű és gazdaságos bondozó rendszer 
különösen előnyös lehet a gyermekfogászati rendeléseken. 

A savazás, primerezés és 
a bondozás egy appliká-
cióval, keverés nélkül. 

Nem szükséges a további 
applikáció 

Csupán egy applikáció szükséges 
A Tokuyama Bond Force nem igényel további 
applikációt. 

Elegendő munkahossz 
A Tokuyama Bond Force kicseppentés után 5 
percig stabil marad a fázisok szétválása nélkül. 

G-aenial Bond* 

5 ml

 
  15.6 mg 

320 csepp 

Üvegcse 

18.7 mg 

239 csepp 

31.2 mg 

145 csepp 

24.6 mg 

244 csepp 

G-aenial Bond* 
GC 

Easy Bond* 
3M ESPE 

Single Bond Plus* 
3M ESPE 

Üvegcse Üvegcse Üvegcse 

5 ml

 
  

5 ml

 
  

6 g

 
  

10 másod-
perccel a 
kicseppen-
tés után 

1 perccel a  
kicseppen-
tés után 

10 másod-
perccel a  
kicseppen-
tés után 

1 perccel a  
kicseppen-
tés után 
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Csökkenti a poszt-operatív érzékenységet 
Ez az egyik kulcsfontosságú előnye az önkötő bond rendszereknek. A Tokuyama önkötő 
Bondjával garantált az erős adhézió zománchoz és dentinhez egyaránt, továbbá a poszt-operatív 
érzékenység is a minimálisra csökken.   
 
 
 

Poszt-operatív érzékenység  
24 hónapos klinikai kutatás eredménye 22 esetet vizsgálva 

Esztétikus Marginális Tulajdonságok 
A resinnel impregnált Bond Force réteg még a kavitás szélein és a sarkokban is vékony marad, a 
tökéletes dentin-adhézió feláldozása nélkül. 
Lézer Mikroszkóp Képek - Bond Marginális Tulajdonságok 

G-aeniel Bond* Easy Bond* 

Eredmény 0 % (0/22) 

Kiindulás 6 hónap  12 hónap 24 hónap 

Brush&Bond* Clearfil  
SE-Bond* 

iBond* Opti Bond  
All-in One* 

Prompt  
L-POP* 

Xeno IV* 

24 óra 
1 év 

2 év 

Bond szakítószilárdság dentinhez 2 éves távlatban 

Megbízható Bond Erő (Tartós és Erős) 

 
 

SR Technológia 
Az SR monomerek összekapcsolódnak a fog 
felszín apatit rétegével, így kalcium ionok 
szabadulnak fel. Ezáltal egy erős bond réteg 
alakul ki polimerizáció hatására. 
 

Szuper Dentin képződés 
A fluorid leadó önsavazó adhezív a környező  
dentint módosítja, ezért nagy szerepe van a 
másodlagos káriesz megelőzésben. A sav-bázis 
rezisztens zóna (Szuper Dentin) a Bond Force  

hibrid rétege alatt 
található. 

Nikaido,  
Tokiói Fogászati Egyetem, 
2007, X 3.500 

0 % (0/22) 0 % (0/22) 0 % (0/22) 

Forrás: Dr. Rick Walter,  
Chapel Hill, Észak-Karolina 

* A Tokuyama Dental Corporation nem regisztrált terméke. 
** R&D, Tokuyama Dental Corporation belső információja. 



Gyártó: 
Tokuyama Dental Corporation 
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japán 
TEL.: +38-3-3835-2261   
FAX.: +38-3-3835-7224 
E-mail.:export@tokuyama-dental.co.jp 
 

Magyarországi képviselő: 
Mori-Dent Kft. 
1147, Budapest  
Huszt u. 9. 1/3 
Tel.: +361-220-5443   
Fax.: +361-220-5443 
E-mail:morident@morident.hu 

 

Cseppentsen a 
Bond Force Pennel 

Használjon 
applikátort! 

Applikátor segítségével 
vigye fel az anyagot a 

fogfelületre, majd 
dörzsölje le a széleket. 

 

Szárítsa gyenge levegővel 
5 másodpercig, majd 

erős levegővel szintén 5 
másodpercig. 

10 másodpercig 
világítsa meg, hogy a 

bond réteg 
megszilárduljon. 

 - Ne használja közvetlenül a szájüregben. 
- Tartsa vízszintesen a tollat, amikor cseppent. 
- Ne cseppentsen addig, amíg a toll nincs kinyitva. 
- Ne tartsa a tollat ferdén vagy vízszintesen, amikor cseppent. 
- Ne szerelje szét a tollat. 

1 db Toll, 2 ml 
Szuper vékony eldobható applikátor, 25 db 
1 db cseppentő tálka 

Bevezető Csomag 

1 db Toll, 2 ml Iker-Toll Csomag 

Bond Force Csomag 

Üvegcse Utántöltő 

Standard Csomag 

1 db Üvegcse, 5 ml 
Szuper vékony eldobható applikátor, 50 db 
1 db cseppentő tálka 

1 db Üvegcse, 5 ml 

Kapszulák, 50 db x 0.1 ml 
Szuper vékony eldobható applikátor, 50 db 
 

Toll 

Üvegcse 

Kapszulák 


