
Uwaga
1) Aby uzyskaç dobre po∏àczenie system ∏àczàcy musi byç ca∏kowicie utwardzony.
2) Podczas naÊwietlania u˝ywaç okularów lub os∏on ochronnych.

4A  NAK¸ADANIE KOMPOZYTU LUB KOMPOMERU UTWARDZANEGO 
ÂWIAT¸EM
Po utwardzeniu systemu ∏àczàcego wybrany kompozyt nak∏adaç, kszta∏towaç 
i utwardzaç Êwiat∏em zgodnie z instrukcjà producenta.

4B. NAK¸ADANIE KOMPOZYTÓW PODWÓJNIE WIÑ˚ÑCYCH.
Po utwardzeniu systemu ∏àczàcego kompozyt podwójnie wià˝àcy musi byç 
oddzielnie utwardzony Êwiat∏em. Wy∏àcznie chemiczne wiàzanie nie zapewni 
dobrej adhezji.

5.    OPRACOWANIE
Wype∏nienie opracowaç i wypolerowaç w standardowy sposób.

PRZECHOWYWANIE
Je˝eli preparat nie jest stosowany przez d∏u˝szy czas nale˝y go przechowywaç
w lodówce. W innym przypadku w temperaturze pokojowej (1-280C). 

Okres przydatnoÊci do u˝ycia: 2 lata od daty produkcji.

OPAKOWANIE
G-BOND jednorazowe ampu∏ki 0.1ml (50), mikroaplikatory (zielone) (50)

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI
1. G-BOND jest preparatem ∏atwopalnym. Nie u˝ywaç w pobli˝u otwartego ognia.

Przechowywaç z dala od êróde∏ mo˝liwego zap∏onu i promieniowania s∏onecznego.
2. G-BOND ulatnia si´. U˝ywaç w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
3. Materia∏ przeznaczony do jednokrotnego u˝ycia. Nie zakr´caç ampu∏ki i ponownie

stosowaç.
4. W przypadku kontaktu  z narzàdem wzroku natychmiast przemyç wodà 

i skonsultowaç si´ z lekarzem.
5. W przypadku kontaktu z tkankami jamy ustnej i skórà niezw∏ocznie usunàç preparat

przy pomocy minigàbki lub wacika. Po opracowaniu materia∏u kompozytowego
sp∏ukaç dok∏adnie wodà.

6. W przypadku, gdy b∏ona Êluzowa w miejscu kontaktu z materia∏em stanie si´ bia∏a
lub pojawià si´ p´cherze, poprosiç pacjenta by pozostawiç to miejsce w takim stanie
do momentu ustàpienia zmian, co zazwyczaj nast´puje po up∏ywie 1-2 tygodni. 
Aby uniknàç kontaktu materia∏u z tkankà zaleca si´ pokrycie miejsc nie chronionych
koferdamem mas∏em kakaowym.

7. Chroniç pacjenta przed wch∏anianiem i po∏ykaniem preparatu.
8. Materia∏ rozpryÊni´ty na blacie lub pod∏odze od razu usunàç suchà Êcierkà.  
9. Nie mieszaç z innymi produktami.
10.Odpady utylizowaç zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

PLPrzed u˝yciem przeczytaj
uwa˝nie instrukcj´.


G-BOND™ Unit Dose 
jednorazowe ampu∏ki
JEDNOSK¸ADNIKOWY SAMOWYTRAWIAJÑCY SYSTEM
¸ACZÑCY UTWARDZANY ÂWIAT¸EM

Wy∏àcznie do stosowania przez lekarza stomatologa 
wed∏ug zaleconych wskazaƒ.

ZALECANE WSKAZANIA
1. ¸àczenie kompozytów i kompomerów utwardzanych

Êwiat∏em z tkankami z´ba.
2. ¸àczenie podwójnie wià˝àcych cementów lutujàcych 

i kompozytów do odbudowy zr´bu korony do tkanek z´ba.

PRZECIWWSKAZANIA   
1. Pokrycie obna˝onej miazgi. 
2. W rzadkich przypadkach produkt mo˝e wywo∏ywaç alergi´.

Je˝eli dojdzie do reakcji alergicznej, nale˝y przerwaç
stosowanie produktu i skonsultowaç si´ z lekarzem.

PRODUKT NIE POWINIEN BYå STOSOWANY Z:
1. Kompozytami wià˝àcymi chemicznie.
2. Materia∏ami zawierajàcymi eugenol.
3. Ârodkami do znoszenia nadwra˝liwoÊci.
4. Kompozytami do odbudowy zr´bu korony i cementami 

lutujàcymi, je˝eli materia∏y te nie sà Êwiat∏outwardzalne.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. PREPARACJA UBYTKU

Ubytek opracowaç w standardowy sposób. Zastosowaç
koferdam do ochrony przed dost´pem wilgoci. Opracowane
powierzchnie osuszyç delikatnie spr´˝onym powietrzem. 

Uwaga:
W przypadku obna˝enia miazgi, zastosowaç preparat 
wodorotlenkowo wapniowy

2. APLIKACJA
a) Nakr´tk´ odkr´ciç w kierunku przeciwnym do wskazówek

zegara (ryc.1).
b) P∏yn dok∏adnie zmieszaç przez 5 sekund przy u˝yciu 

jednorazowego aplikatora (ryc.2). Upewniç si´, ˝e jest 
dobrze wymieszany zarówno w górnej, jak i dolnej
cz´Êci ampu∏ki.

c) NATYCHMIAST na∏o˝yç preparat na spreparowane 
szkliwo i z´bin´ (ryc.3).

d) Pozostawiç na 10 sekund (ryc.4).
e) Dok∏adnie osuszyç przez 5 sekund  MAKSYMALNIE

silnym nie zawierajàcym oleju strumieniem spr´˝onego 
powietrza. U˝yç ssaka, by zapobiec rozpryskiwaniu si´ 
systemu ∏àczàcego (ryc.5). Koƒcowy efekt - to cienki 
chropowaty film wyglàdajàcy jak zmro˝one szk∏o, który 
nie porusza si´ pod strumieniem powietrza.

Uwaga:
1) Po d∏u˝szym przechowywaniu w lodówce, ampu∏k´ 

G-BOND przed u˝yciem pozostawiç na kilka minut 
w temperaturze pokojowej.

2) Podczas otwierania ampu∏ki zwracaç uwag´ na to, 
aby nie pomyliç górnej z dolnà cz´Êcià ampu∏ki.

3) Je˝eli pojawi si´ problem przy otwieraniu ampu∏ki, 
nie u˝ywaç si∏y lecz wziàç innà.

4) Powierzchnia szkliwa, która nie by∏a opracowywana 
przed na∏o˝eniem G- BOND powinna byç wytrawiona 
˝elem zawierajàcym kwas fosforowym o st´˝eniu 35-40%,
nast´pnie sp∏ukana wodà i delikatnie osuszona.

5) G-BOND nale˝y stosowaç bezpoÊrednio po pobraniu, 
gdy˝ zawiera lotny rozpuszczalnik.

6) Usunàç nadmiar materia∏u z powierzchni z´ba innych ni˝ 
podlegajàce ∏àczeniu przy pomocy gàbki lub wacika, 
poniewa˝ po utwardzeniu jest on trudny do usuni´cia.

7) Je˝eli preparat zosta∏ zanieczyszczony wodà, krwià lub 
Êlinà przed utwardzeniem nale˝y zmyç, wysuszyç zàb 
i powtórzyç procedur´ aplikacji systemu ∏àczàcego.

3. UTWARDZANIE ÂWIAT¸EM
NaÊwietlaç u˝ywajàc Êwiat∏a widzialnego lampy
polimeryzacyjnej (ryc.6).
Czas naÊwietlania:
Halogen/LED (700mW/cm2) : 10 sekund
Plazma (2000 mW/cm2) : 3 sekundy
G-Light (1200 mW/cm2) : 5 sekund

W przypadku, gdy Êwiat∏owód jest oddalony o wi´cej 
ni˝ 10 mm od naÊwietlanej powierzchni, czas naÊwietlania 
powinien byç nast´pujàcy:
Halogen/LED (700mW/cm2) : 20 sekund
Plazma (2000 mW/cm2) : 6 sekund
G-Light (1200 mW/cm2) : 10 sekund

Producent:

GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi, 486-0844, Japan

Dystrybucja:

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku,
Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Reasearch-Park, Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven, Belgium
TEL : +32.16.39.80.50
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