
GLUMA  Bond Universal 
Μοναδική εµπειρία συγκόλλησης.

Giving a hand to oral health.

Πληροφορίες Προϊόντος

®



GLUMA® Bond Universal   
Ισχυρός ∆εσµός για µια ζωή.

Μόνο 1   

 φιαλίδιο για όλες τις τεχνικές συγκόλλησης

 ειδική φόρµουλα για όλα τα 
οδοντιατρικά υλικά.  

 

Συγκολλητικός παράγοντας Universal 
σηµαίνει: ένα για όλα προϊόν!

Με το GLUMA Bond Universal, επιλέγετε την τεχνική συγκόλλησης που επιθυµείτε: 
• Ολική αδροποίηση: προσθέτετε/συνδυάζετε το στάδιο αδροποίησης 
  της αδαµαντίνης και της οδοντίνης
• Επιλεκτική αδροποίηση: αδροποιείτε µόνο την αδαµαντίνη
• Αυτο-αδροποίηση: δεν χρειάζεται επιπλέον στάδιο αδροποίησης

∆ιατηρείστε τις συνήθειές σας στην τεχνική συγκόλλησης – 
θα επιτυγχάνετε πάντα αξιόπιστο και ισχυρό δεσµό.

Ένας γενικής χρήσεως συγκολλητικός παράγοντας δεν θα ήταν πραγµατικά univer-
sal, χωρίς να είναι συµβατός µε διαφορετικά είδη υλικών. Είτε χρησιµοποιείτε 
φωτο-, αυτο- ή διπλού πολυµερισµού υλικά, είτε εργάζεστε µε ρητινώδεις κονίες, 
υλικά κατασκευής ψευδοκολοβωµάτων, ή µε αυτό-/διπλού πολυµερισµού ρητίνες 
και συµπολυµερή για την συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων.
Ο παράγοντας GLUMA Universal Bond είναι συµβατός µε όλα τα παραπάνω υλικά, 
χωρίς τη χρήση καταλύτη διπλού πολυµερισµού, γι’ αυτό και είναι πραγµατικά 
universal.

Μπορείτε να επισκευάσετε γρήγορα κι εύκολα αποκαταστάσεις ζιρκονίας, 
πολύτιµων και µη πολύτιµων µετάλλων και ρητινών σε ένα στρώµα. Για τη 
συγκόλληση και επιδιόρθωση κεραµικών πυριτίου, απλά προετοιµάζετε την 
αποκατάσταση χρησιµοποιώντας το GLUMA Ceramic Primer.



GLUMA   Bond Universal   
Ας δούµε το νόηµα.

αξιόπιστος συγκολλητικός παράγοντας για ευρύ φάσµα ενδείξεων 
και ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις

Ένα φιαλίδιο που παρέχει τέλεια συγκόλληση για ενδείξεις άµεσων κι έµµεσων αποκαταστάσεων – 
καθώς και για επιδιορθώσεις ενδοστοµατικά εργασιών που έχουν σπάσει ή φθαρεί.

• Συγκόλληση άµεσων αποκαταστάσεων για όλες τις οµάδες κοιλοτήτων (Black), µε φωτοπολυµεριζόµενες, 
    διπλού πολυµερισµού ή αυτο-πολυµεριζόµενες ρητίνες/συµπολυµερή µε βάση το µεθακρυλένιο.
• Συγκόλληση φωτοπολυµεριζόµενων, διπλού πολυµερισµού ή αυτο-πολυµεριζόµενων υλικών κατασκευής ψευδοκολοβωµάτων.
• Προστασία υπερευαίσθητων περιοχών των δοντιών.
• Προετοιµασία κοιλοτήτων πριν την έµφραξη µε αµάλγαµα.
• Συγκόλληση κατά την κάλυψη οπών και σχισµών.
• Κάλυψη των κοιλοτήτων και των ψευδοκολοβωµάτων πριν την προσωρινή συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων
    (σύµφωνα µε την τεχνική άµεσης συγκόλλησης οδοντίνης).
• Συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων µε φωτοπολυµεριζόµενη, διπλού πολυµερισµού ή αυτο-πολυµεριζόµενη ρητινώδη κονία.
• Ενδοστοµατική επιδιόρθωση αποκαταστάσεων ρητίνης και συµπολυµερών, καθώς και µεταλλοκεραµικών, ολοκεραµικών και 
    αποκαταστάσεων µετάλλου.

Όταν µπορείτε να βρείτε την καθολικότητα της συγκόλλησης 
σε ένα φιαλίδιο, δεν υπάρχει λόγος να ψάχνετε άλλο.
Έχετε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα προϊόν.

βήµα πιο κοντά στην αποτελεσµατική
και οικονοµική διαδικασία συγκόλλησης

επιλογή για ευελιξία στη συγκόλληση

To GLUMA Bond Universal είναι ένα αποτελεσµατικό προϊόν, 
λόγω του εύκολου χειρισµού του και του αξιόπιστα ισχυρού 
δεσµού που παρέχει. Τέλος η αναζήτηση συγκολλητικού 
παράγοντα που θα ταιριάζει µε την επιλεγµένη τεχνική 
συγκόλλησης. 
∆ιαλέξτε το φιαλίδιο µε το κίτρινο πώµα και εφαρµόστε µόνο 
όση ποσότητα συγκολλητικού χρειάζεστε. Στεγνώστε µε αέρα 
και θα έχετε ένα οµοιογενές στρώµα συγκόλλησης.Το ειδικά 
σχεδιασµένο ρύγχος ελέγχου ροής και το µοναδικό σύστηµα 
ελέγχου υγρασίας που περιλαµβάνει MDP, εξασφαλίζουν 
σηµαντική εξοικονόµηση υλικού (έως και 30%), ισχυρό δεσµό 
και αποκαταστάσεις µεγάλης διάρκειας.
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GLUMA   Bond Universal – ∆ιαθέσιµες 
συσκευασίες

GLUMA   Bond Universal Bottle Refill
1 x 4 ml φιαλίδιο GLUMA Bond Universal
Εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσεως
Art.-No.: 66061421

GLUMA   Bond Universal Bottle Τριπλή Συσκευασία
3 x 4 ml φιαλίδια GLUMA Bond Universal
Εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσεως
Art.-No.: 66061422

GLUMA   Bond Universal Professional Kit
1 x 4 ml φιαλίδιο GLUMA Bond Universal
1 x 4 ml φιαλίδιο GLUMA Ceramic Primer
1 x 2.5 ml σύριγγα αδροποιητή GLUMA Etch 35 Gel
25 πράσινα ρύγχη εφαρµογής  (λεπτά)
25 κόκκινα ρύγχη εφαρµογής (κανονικά)
10 ρύγχη αδροποίησης
Ιγδίο ανάµιξης
Εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσεως
Art.-No.: 66061423
GLUMA   Ceramic Primer
1 x 4 ml φιαλίδιο GLUMA Ceramic Primer
Art.-No.: 66061425
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