
Prime&Bond UniversalТМ

Вологість поверхні
може змінюватися. 
Адгезія ні.

Покрокова інструкція

ПІДГОТОВКА

Зніміть індикатор 
відкриття 
захисного 
ковпачка.

Флакон з кришкою 
можна відкрити 
та закрити 
однією рукою. 
Не викручуйте 
кришку.

Внесіть 
1-2 краплі 
адгезиву 
в палетку 
CliXdishТМ.

У закритій палетці 
CliXdishТМ адгезив 
Prime&Bond 
UniversalТМ 
залишається 
придатним для 
використання 
протягом 30 хвилин.

Щоб закрити 
флакон, 
натисніть
на кришку 
до упору, поки
не відчуєте 
«клацання».

Універсальний адгезив

Інформація для фахівців

Чищення та 
дезінфекція

Травлення Промивання

Розкрийте CliXdishТМ 
для очищення.
За необхідності 
почистіть дозатор 
за допомогою 
м’якої паперової 
серветки.

Почніть 
травлення 
по краях емалі.

Продовжуйте 
протравлювати 
дентин.

Видаліть 
гель та 
промийте 
водою.

Видаліть зайву воду. 
Не пересушуйте!

ПЕРЕВАГИ

ЗРУЧНІСТЬ 
ТА КОНТРОЛЬ

• Кришка фліп-топ відкривається однією рукою

• Точне дозування – економне використання

• Низька в’язкість забезпечує легкість застосування

• Адгезив зберігається в закритій палетці CliXdishТМ 
до 30 хвилин. Це знижує витрати матеріалу 
при роботі з кількома порожнинами

Інформація для замовлення

Розчинник: ізопропанол (=спирт)
Сила адгезії на зрушення в техніці самопротравлювання:
- до дентину: 34,3 МПа
- до емалі: 22,8 МПа

Сила адгезії на зрушення в техніці тотального травлення:
- до дентину: 35,3 МПа
- до емалі: 34,1 МПа

Товщина адгезивної плівки: 7,2 мкм

Міні упаковка 606.67.351
1х2,5 мл флакон
Інструкція
Ілюстрована пам’ятка

Стандартна упаковка 606.67.350
1х4 мл флакон
Інструкція
Ілюстрована пам’ятка

Упаковка палеток CliXdishТМ 606.67.346
3xCliXdishТМ

Single Bond Universal, Gluma® Universal, ClearFill Universal 
не є зареєстрованими торговельними марками компанії 
Dentsply Sirona

НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО

Представництво 
«Дентсплай Лімітед» в Україні

Україна, 03038, м. Київ, 
вул. Нововокзальна, 2

Тел.: +38 (044) 594 56 04
www.dentsplysirona.com



АКТИВНО РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ПО ПОВЕРХНІ

При створенні адгезиву Prime & Bond UniversalТМ 
використовувалася нова запатентована технологія Active-GuardТМ.

Active-GuardТМ забезпечує збалансовані гідрофобні
та гідрофільні властивості, які гарантують повне покриття 
поверхні та проникнення адгезиву при різних рівнях вологості. 
Навіть якщо дентин перезволожений або пересушений, надійна 
адгезія гарантована.

Адгезив Prime&Bond UniversalТМ забезпечує:

• Всі методи травлення при всіх показаннях
• Активний контроль вологості
• Рівномірний розподіл
• Малу товщину плівки
• Активне проникнення в дентинні канальці

Повне покриття

Більшість адгезивів досить гідрофобні та не змішуються з водою. Стандартний адгезив не 
може рівномірно покрити підготовлену поверхню при надлишку вологи на ній. Внаслідок чого 
залишаються порожні ділянки, які можуть послабити силу адгезії та викликати післяопераційну 
чутливість. У разі, якщо дентин пересушений, може статися колапс колагенових волокон
і герметизація виявиться неефективною.

Prime & Bond UniversalТМ долає поверхневий натяг води і поширюється в дентині та дентинних 
канальцях рівним однорідним шаром.
Після висушування розчинник і вода випаровуються разом, а нанесений адгезив розподіляється 
по всій поверхні, забезпечуючи міцну адгезію.

Prime&Bond UniversalТМ

Одна крапля адгезиву. 
За допомогою мікробрашу, 

без додаткових маніпуляцій, 
природно розподіляється 

всією поверхнею.

Single Bond Universal

Інші універсальні 
адгезіви не забезпечують 

такого розподілу.

Gluma® Universal

Інші універсальні 
адгезиви не забезпечують 

такого розподілу.

Занадто в’язкий адгезив при реставрації за II класом накопичується в кутах порожнини на контактній 
поверхні. Ці скупчення матеріалу можуть проявлятися на рентгенограмі просвітами, які можна 
помилково діагностувати як порожній простір, проміжок або вторинний карієс, що призводить до 
непотрібних маніпуляцій. Зайва товщина адгезивної плівки може також змінити геометрію поверхні 
зуба, відпрепарованого під коронку, при цьому порушуючи її посадку.
Адгезив Prime & Bond Universal самовирівнюється і активно формує тонкий рівномірний адгезивний 
шар.

1 Usman et al, Sensitivity in composite restorations, Pakistan Oral & Dental Journal Vol 34 No 3 (September 2014); Berkowitz et al, 
Postoperative Hipersensitivity in Class I Resin-based Composite Restorations, Compend Contin Educ Dent. 2009; 30(6): 356-363; Haller, Die 
Postoperative Hypersensibilität, zm 99, Nr 6a, 13.03.2009 S 44-51; Briso et al, Clinical Assessment of Postoperative Sensitivity in Posterior 
Composite Restorations, Operative Dentistry, 2007, 32-5, 421-426.

2 Інформація за запитом.

При використанні інших адгезивних систем, поверхневий натяг може 
перешкоджати рівномірному розподілу. Ділянки сухого дентину можуть 
знизити міцність реставрації та призвести до післяопераційної чутливості, 
мікропідтікань.

Формула адгезиву Prime & Bond UniversalТМ забезпечує його активний розподіл, 
мінімізуючи ризик виникнення сухих плям.

<0,2%

Активний 
контроль 
для надійної 
реставрації.

Не містить 
ХЕМА та 
бісфенолу

Селективне травлення емалі – ідеальна техніка для реставрацій
за II класом. Отримайте високу силу адгезії на дентині, герметичне 
запечатування по краю емалі і мінімальний вплив протравлення.

Prime&Bond UniversalТМ забезпечує активний контроль процесу
та стабільний результат без післяопераційної чутливості.

За даними клінічних
Д О С Л І Д Ж Е Н Ь
в середньому при реставрації 
ж у в а л ь н о ї  г ру п и  з у б і в

в 10-15 %
випадків з’являється

післяопераційна 
ч у т л и в і с т ь

 відсутня післяопераційна 
чутливість

 післяопераційна
чутливість наявна

Джерело: Результати опитування
пацієнтів (2015)2

 Джерело: Film Thickness FE-SEM evaluation «Оцінка товщини плівки методом FE-SEM (автоелектронна скануюча мікроскопія)». 
Andre F. Reis, DDS, MS, PhD

>99,8%

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОКРИВАНІСТЬ

МАЛА ТОВЩИНА ПЛІВКИ

Композит Композит Композит

Адгезивний шар
Адгезивний шар Адгезивний шар

Дентин Дентин Дентин

Prime&Bond UniversalТМ Single Bond Universal Clearfi lТМ Universal

АКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ 
ВОЛОГОСТІ НА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНОМУ
ТА ПЕРЕСУШЕНОМУ ДЕНТИНІ

Prime&Bond UniversalТМ

Щоби забезпечити рівномірне 
нанесення, воду і розчинник 

випаровують разом, залишаючи 
рівномірний шар адгезиву.

Single Bond Universal

Не може подолати
 поверхневий натяг води. 

Адгезив і вода не змішуються.

Gluma® Universal

Не може подолати
 поверхневий натяг води. 

Адгезив і вода не змішуються.

Міцність на зсув. 

Додавання води.

АКТИВНЕ ЗМІШУВАННЯ

Джерело: Дані внутрішніх досліджень. Міцність на зсув для універсальних адгезивов після додавання води. Інформація за запитом

Prime&Bond 
UniversalТМ

Single Bond 
Universal

Gluma® 
Universal

Adhese 
Universal

Clearfi l 
Universal
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