
Ndal ndjeshmërisë  
post-operative TANI!



Pamja Para-operative Përgatitja e kavitetit Thajeni plotësisht Primer 1 
me një rrymë të lehtë ajri

Aplikoni Primer 1 duke 
masazhuar atë për 30 sek

One Coat Self-Etching Bond krijon një shtresë ngjitëse  
homogjene – vetëm me një shtresë

Aplikueshmëria: Bond universal
¢  Mbushje direkte me kompozit 
 ose kompomer 
¢ Restaurime indirekte (inlays, onlays, 
 faceta, kur përdoret me 
 cemente dritëforcues ose kimik)
¢  Riparimin e porcelanit 
 ose mbushjeve me kompozit
¢  Izolimin e dhëmbëve të ndjeshëm
¢  Ngjitjen e kompozitit në amalgam

Clearfil™ SE Bond 

Pamje e depërtuesh-
më së One Coat 
Bond 2. Burimi  
Prof J. Perdigao

One Coat (mbulim 
homogjen i zmaltit 
dhe dentinës) 

Adper™ Prompt™  
L-Pop™

Xeno® III 

i-Bond™ 

Krahasim: Pamje në mikroskop  
elektronik e shtresës së bondit  
në dentin
Shtresat jo-homogjene të bondit në i sipër-
faqen e dentinës mund të shkaktojë ndjesh-
mëri postoperative.

Burimi: Instituti Shtetëror për  
teknologjinë, Zvicër

Prime & Bond®NT 

Pamje në mikroskop 
elektronik e zmaltit të 
trajtuar me One Coat 
Self-Etching Primer 1

Baza e mënjanimit të ndjeshmërisë post-operative
Primer 1 vetë-acidues demineralizon sipërfaqen e dentinës dhe zmaltit, tret 
pluhurin dentinal pa e larguar atë. Bond 2 i cili nuk përmban solvente, dhe që 
forcohet me dritë, depërton nëpërmjet fibrave të kolagjenit, penetron thellë  
në tubulat dentinale, duke formuar një shtresë homogjene, me retenksion 
mjaft të lartë.
Rezultati është një shtresë ngjitëse homogjene dhe e qëndrueshme e cila 
parandalon ndjeshmërinë post-operative.

Teknika më e lehtë – E thatë, E lagësht, e lagur - 
One Coat vepron kudo
Pa solventë që evaporojn! Formula hirofile e One Coat eliminon shqetësimet 
teknike të ngjitjes në prani lagështisë apo thatësirës, duke ofruar themelin 
ideal për situatën përfundimtare për ngjitje.

Rast klinik nga Dr. D. Dietschi



One Coat

One Coat

One Coat 

One Coat 

Aplikoni Bondin 2 dhe ma-
sazhojeni atë për 20 sek

Thajeni plotësisht Bondin 
me një rrymë të lehtë ajri

Polimerizim për 30 sek

Performancë e provuar shkencërisht

Rezultati pas heqjes së 
koferdamit Hygenic

Lehtësia (Komoditeti) e një 
doze të vetme

Paketimi njëpërdorimësh i koduar  
me ngjyra dhe me mbyllje hermetike 

eleminon mundësinë e  
kontaminimit të kryqëzuar apo  

të aktivizimit aksidental,  
duke garantuar kualitetin e 

produktit.

Studimet konfirmojnë… 
Parametra të larta lidhjeje 
Studime të pavarura të bëra nga kërkues dhe Institute të njohur, si dhe 
kërkime të shumta të kryera nga vetë ne në vend, vërtetojnë vetitë 
e shkëlqyera të One Coat-it. Krahasimi me produkte të ndryshme 
konkurrente tregon për aftësitë e shkëlqyera ngjitëse të One Coat-it, 
duke siguruar një mbushje apo restaurim jetëgjatë dhe të sigurt. 

Mbyllje marginale perfekte 
Për të përcaktuar integritetin marginal të One Coat-it janë zhvilluar 
mjaft teste laboratorike. Duke përdorur teknologjinë më të fundit me 
anë të ciklevet mekanike dhe termike, janë matur rezultatet e mbylljes 
marginale. One Coat demostron vlera impresionuese testimi, duke 
siguruar reduktimin e rrezikut të çngjyrosjes në kornizën marginale. 

Studime 
Studime në kushte laboratorike 
■  Prof. J. Perdigão, University of Minnesota, 
 (Forca ngjitëse e bondit në zmaltin e dhe pa preparuar) 
■  Prof. J. Burgess, University of New Orleans, 
 (Forca ngjitëse e bondit me zmaltin dhe dentinën) 
■  Prof. I. Krejci, University of Geneva (Integriteti marginal në mbushjet 
 e kombinuara të klasës V pas trajtimit me cikle termike dhe mekanike) 
■  Prof. J. C. Gomes, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil 
 (Formimi i hapësirave në paretet e kaviteteve të klasës V) 
■  Prof. J. Powers, University of Texas, (Forca 
 ngjitëse e bondit me zmaltin dhe dentinën e preparuar)

Adper™ Prompt™ L-Pop™, Clearfil™ SE Bond, Optibond Solo Plus™, Xeno® III, AdheSE®, i-Bond™,  
Excite®, Prime & Bond® NT nuk janë produkte të rregjistruara Coltène/Whaledent.

Integriteti marginal në mbushjet e kombinuara të klasës 
V pas trajtimit me cikle termike dhe mekanike 

Formimi i hapësirave në paretet e kaviteteve të klasës V 

Matjet e Forcave microtensile 
të Bondit 

Matjet e forcës ngjitëse të bondit 
me zmaltin dhe dentinën Dentin

Zmalt
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Zmalti para testit 

Zmalti pas testit 

Dentina para testit 

Dentina pas testit 
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Internal Documentation

Burimi: 
Prof. J. Perdigão

Burimi: Prof. J. C. Gomes

Burimi: 
Prof. I. Krejci

Dentin Zmalt i preparuar Zmalt i  
papreparuar 



Art. No 7630
One Coat Introkit

Primer 1
Bond 2
Microbrush yellow
Microbrush black
Dispensing well

Art. No 7635
One Coat Self-Etching 

Primer 1 Refill

Security without etching. 

That´s how bonding works today.

5 ml
5 ml
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5 ml

Art. No 7633
Microbrush yellow50

Art. No 7636
One Coat Self-Etching 

Bond 2 Refill5 ml

Art. No 7634
Microbrush black50
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Art. No 7631
One Coat Single Dose

Single Dose
Primer 1
Bond 2

50
ea. 0.1 ml
ea. 0.1 ml

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Çene Dental
Rr. Naim Frashëri N.12, Tiranë
Tel. 04 237 750
Fax. 04 260 026

Information mbi  
artikujt 


