iBOND® Universal
Dé bonding allrounder.

Product Informatie

Alle tandheelkundige materialen
iBOND Universal is compatibel met licht-, duaal- en zelfuithardende materialen, zonder
de noodzaak van een dual-cure activator. Dat betekent een betrouwbare hechtsterkte
voor alle gangbare soorten restauraties - of u nu werkt met composietcementen,
stompopbouwmaterialen of dat u gebruik maakt van zelfuithardende / duaaluithardende
composieten en compomeren voor het cementeren van indirecte restauraties.

Mean Shear Bond Strength (MPa) na
24 u. aan menselijke elementen

iBOND Universal is compatibel met zelf- en duaaluithardende cementen
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iBOND Universal Bottle Reﬁll

iBOND Universal Single Dose Value Pack

1 x 4 ml flacon iBOND Universal
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061411

100 single doses iBOND Universal
50 applicatietips groen (slim)
50 applicatietips rood (regular)
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061419

iBOND Universal Bottle Value Pack
3 x 4 ml flacons iBOND Universal
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061412

iBOND Universal Bottle Intro Kit
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iBOND® Universal: Assortiment.

ScotchbondTM Universal iBOND® Universal ScotchbondTM Universal iBOND® Universal
+ DC-Activator
+ DC-Activator
Self-cure

Dual-cure

Bron: Kulzer R&D, Duitsland, 2014

Alle indicaties

1 x 4 ml flacon iBOND Universal
1 x 4 ml flacon iBOND
Ceramic Primer
1 x 2.5 ml spuitje iBOND Etch 35 Gel
25 applicatietips groen (slim)
25 applicatietips rood (regular)
10 etscanulas
Mengschaaltje
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061413

iBOND Universal Single Dose Intro Kit
50 single doses iBOND Universal
1 x 4 ml flacon iBOND
Ceramic Primer
1 x 2.5 ml spuitje iBOND Etch 35 Gel
25 applicatietips groen (slim)
25 applicatietips rood (regular)
10 etscanulas
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061420

iBOND Ceramic Primer
1 x 4 ml flacon iBOND
Ceramic Primer
Artikelnr. 66061416

Ongeacht het materiaal, ongeacht de situatie van de patiënt, één flacon iBOND
Universal leidt u door indicaties van directe en indirecte restauraties met
verbazingwekkende hechting. Veilig en gemakkelijk.

■
■
■
■
■

■

■

Bonding van directe restauraties voor alle caviteitsklassen (Black) met licht-, duaalof zelfuithardende composieten / compomeren op basis van methacrylaat.
Bonden van licht-, duaal- of zelfuithardende stompopbouwmaterialen.
Sealen van overgevoelige delen van het element.
Sealen van caviteiten vóór amalgaamrestauraties.
Bonden van ﬁssuur sealants.
Sealen van caviteiten en opbouwpreparaties vóór tĳdelĳk cementeren van indirecte
restauraties (met de techniek voor onmiddellĳke dentine sealing).
Cementeren van indirecte restauraties in combinatie met een licht-, duaal- of
zelfuithardend adhesief composietcement.
Intraorale reparatie van composiet- en compomeerrestauraties, porselein op metaal
evenals volledig keramische restauraties en restauraties van metaal.
Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com

Intraorale reparaties
Ondersteun uw patiënten door intra-oraal fracturen en chippings te herstellen in plaats
van dure vervangingen. Effectief, economisch en tijdens één afspraak.
■

■

Restauraties met zirkonium, legeringen (edel en niet-edel) en composieten kunnen
gemakkelĳk en snel gerepareerd worden met één laag.
Om silicaatkeramiek te bonden en repareren, appliceert u eerst iBOND Ceramic Primer voor een uitstekende hechtsterkte.
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iBOND® Universal
Hecht. Eenvoudig. Alles.
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■

Giving a hand to oral health.

iBOND® Universal
Bonden met vertrouwen.

iBOND® Universal
Intelligente formule – Direct bonding succes.

Wat verwacht u van een
universele bonding?
Duurzame en betrouwbare hechtsterkte.
■■ Veilige en gemakkelijke verwerking.
■■ Geschikt voor alle bondingtechnieken.
■■ Toepasbaarheid voor alle tandheelkundige materialen en alle indicaties.
■■ Korte uithardingstijd.
■■ Geen dual-cure activator nodig.
■■ Verminderde techniekgevoeligheid.
■■

Direct bonding success
De intelligente nieuwe formule van iBOND Universal bevat MDP en biedt een directe
en betrouwbare hechting. Wetenschappers uit Europa en Japan hebben samengewerkt
om u te voorzien van een adhesief dat het beste van twee werelden combineert.
De verschillende onderdelen werken perfect samen en zorgen voor:
Effectief etsen.
■■ Goede penetratie in de dentinetubuli.
■■ Duurzame en stabiele hechting.
■■ Optimale hechting aan keramiek, metaal en tandoppervlak.

iBOND® Universal
Bonden op z’n gemakkelijkst.

Multi-techniek geschikt
Met iBOND Universal krijgt u altijd een betrouwbare hechtsterkte, ongeacht uw voorkeursmethode:
Total-etch – Met apart etsen van glazuur en dentine. (1)
Selective-etch – Met apart etsen van glazuur. (2)
■■ Self-etch – Apart etsen niet nodig. (3)
■■
■■
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U kunt nog steeds met uw favoriete bondingtechniek werken, omdat iBOND Universal uw persoonlijke voorkeur
respecteert. Bovendien profiteert u van een korte uithardingstijd van slechts 10 seconden.

Onze studies hebben bewezen dat de betrouwbare hechtsterkte
van iBOND Universal werkt: ... met de techniek van uw keuze

Dit is hoe wij universele bonding definiëren.
En dat is wat u krijgt met iBOND Universal.

Ons unieke “moisture control system”

iBOND Universal vertegenwoordigt de kwaliteit van een universele bonding door breed
en gemakkelijk toepasbaar te zijn. Voor meer flexibiliteit bij iedere caviteitsgrootte,
bieden wij applicatietips in twee maten. iBOND Universal kan bewaard worden op
kamertemperatuur, bewaren in de koelkast is hierdoor verleden tijd.

Aceton fungeert als een waterverdrijver en ondersteunt de snelle verdamping van water.
Tijdens het droogblazen wordt het water gescheiden van de monomeer en verbetert de
werkzaamheid van het adhesief. Minder restwater in de hybride laag is een belangrijke
factor voor een stabiele laag.

Vanaf de eerste toepassing van een homogene adhesieve laag, zult u de uitstekende
verwerkingseigenschappen van iBOND Universal ontdekken - én profiteren van een
duurzame en betrouwbare hechtsterkte.

U profiteert van dit intelligente systeem door eenvoudiger droogblazen, verminderde
techniekgevoeligheid en een homogene adhesieve laag. Onze intelligente formule zorgt
voor een stabiele hechting, wat essentieel is voor een lange levensduur van de restauraties.

Moisture control system: Aceton ondersteunt
snelle verdamping perfect!

Spatzuiver
Exclusief van Kulzer: Met ons unieke drop control
systeem, kunt u de exacte hoeveelheid adhesief
doseren die u nodig heeft. De revolutionaire
dispenser is zuiniger en zorgt voor een efficiënte,
gecontroleerde dosering van het adhesief.
Het aantal druppels stijgt hiermee naar maar
liefst 220 per flacon.
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OptiBondTM FL

iBOND® Universal
Total-etch techniek

iBOND® Universal
Self-etch techniek

Opmerking: gemiddelde waarden met dezelfde letter wijken niet signiﬁcant af. (ANOVA, LSD, p<0.05)

Bron:
Universiteit van Mainz &
Kulzer R&D,
Duitsland, 2014

iBOND Universal heeft de hoogste hechtsterkte aan alle metalen en keramische oppervlakken
Bio Maingold SG (goudlegering)

water
(rood gekleurd)
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.. op alle oppervlakken

Hechtsterkte (MPa) na 24 u. opslag in
water en thermocycling (5.000 cycli)

Gemakkelijke verwerking

Hechtsterkte (MPa) aan runderdentine na 24 u. opslag
in water en thermocycling (5.000 cycli, 5°C/55°C) waarbij de bondingprocedure is uitgevoerd door studenten

iBOND Universal: hechtsterkte op het “gouden standaard” niveau –
bij iedere techniek zelfs na veroudering; een bewijs van techniekongevoeligheid
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ScotchbondTM Universal

Opmerking: gemiddelde waarden van materialen wijken niet signiﬁcant af.

Bron:
Kulzer R&D,
Duitsland, 2014

