
Bezpečný uzávěr zabraňuje 
postoperační citlivosti!



Předoperační pohled Připravená kavita Důkladné vysušení Primeru 1 
jemným proudem vzduchu

Nanesení Primeru 1, vtírá 
se 20 s

One Coat Self-Etching Bond vytváří pevnou 
homogenní vazbu – pouze jednou vrstvou!

Všestrannost: univerzální bond
¢ přímé výplně z kompozitu nebo kompomeru

¢ nepřímé náhrady (inleje, onleje, fazety, pokud 
se používá se světlem nebo duálně tuhnoucími 
fixačními kompozitními cementy)

¢ opravy kovových, keramických nebo 
kompozitních výplní

¢ pečetění citlivých zubů

¢ bondování kompozitu k amalgámu

Clearfil™ SE Bond 

One Coat Bond 2 vaze-
bná vrstva a pryskyřičné 
„háčky“. Zdroj: Prof. J. 
Perdigao

One Coat 
(homogenní pokrytí 
skloviny a dentinu)

Adper™ Prompt™  
L-Pop™

Xeno® III 

i-Bond™ 

Srovnání: SEM obrázky vaze-
bné vrstvy na dentinu
Nehomogenní vazebná vrstva bondu na povrchu 
dentinu může způsobit postoperační citlivost

Zdroj: Interstate institute for Technology, 
Švýcarsko

Prime & Bond®NT 

SEM obrázek skloviny 
naleptané One Coat 
Self-Etching Primer 1

Základem je zamezení postoperační citlivosti!
Samostatně leptací Primer 1 demineralizuje povrchy dentinu a skloviny, naleptává 
vrstvu smear layer bez toho, aby ji úplně odstranil. Světlem tuhnoucí Bond 2 bez 
rozpouštědla proniká skrze kolagenová vlákna, penetruje hluboko do dentinových 
tubulů a vytváří tak vysoce retenční, homogenní hybridní vrstvu. Výsledkem je 
konzistentní a homogenní bondová vrstva, která zabraňuje pooperační citlivosti.

Méně citlivý na techniku – sucho, vlhko, mokro –  
One Coat funguje všude
Neobsahuje prchlivá rozpouštědla. One Coat je založen na vodní bázi, proto odpada-
jí starosti, či aplikovat mokré, vlhké nebo suché bondování. Poskytuje ideální základ 
pro dokonalé spojení zubu a výplňového materiálu.

Klinický případ Dr. D. Dietschi



One Coat

One Coat®

One Coat® 

One Coat® 

Nanesení Bondu 2, vtírá se 
20 s

Důkladné vysušení Bondu 2 
jemným proudem vzduchu

Vytvrzení světlem 20 s
(10 s > 800mW/cm2)

Vědecky ověřená kvalita

Výsledek po odstranění 
kofferdamu

Pohodlí jednorázových 
aplikátorů Single Dose

One Coat nabízí pohodlné, barevně odlišené 
jednorázové aplikátory Single Dose, které 

eliminují možnost kroskontaminace. 
Patentovaný klip zabraňuje náhodné 

aktivaci a zaručuje vždy stejné 
vlastnosti materiálu a spolehlivé 

výsledky.

Studie potvrdily...
Vysoká vazebná síla v ohybu
Nezávislé studie předních výzkumných ústavů i rozsáhlé interní výzkumy 
potvrdily vynikající vlastnosti materiálu One Coat. Srovnávací studie prokázaly 
u One Coat výjimečné hodnoty pevnosti vazebné síly, což zaručí dlouhodobý 
a spolehlivý výsledek.

Vynikající marginální integrita
Byly provedeny testy in vitro na stanovení marginální integrity materiálu 
One Coat. Hodnoty marginální integrity se měřily mechanickým a termálním 
zatížením za použití nejnovějších technologií. One Coat vykazuje vynikající 
výsledky, poskytující vazbu, která snižuje riziko nežádoucího zbarvení 
okrajového uzávěru.

Studie
Studie in vitro:
■  Prof. J. Perdigao, University of Minnesota, 
 (Shear Bond Strength to cut and uncut enamel) 
■  Prof. J. Burgess, University of New Orleans, 
 (Shear Bond Strength to enamel and dentin) 
■  Prof. I. Krejci, University of Geneva (Marginal integrity 
 of a mixed class V filling after thermal and mechanical cycling) 
■  Prof. J. C. Gomez, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
 Brazil (Gap Formation in Class V restaurations) 
■  Prof. J. Powers, University of Texas, (Shear Bond Strength 
 to cut enamel and dentin)

Adper™ Prompt™ L-Pop™, Clearfil™ SE Bond, Optibond Solo Plus™, Xeno® III, AdheSE®, i-Bond™, 
Excite®, Prime & Bond® NT nejsou ochrannými známkami Colténe/Whaledent.

Marginální integrita smíšených výplní V. třídy po ter-
málním a mechanickém zatížení

Vznik mikronetěsností na axiální stěně kavit V. třídy

Měření pevnosti v tahu

Měření pevnosti v ohybu Dentin
Sklovina
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Sklovina před zatížením

Sklovina po zatížení

Dentin před zatížením

Dentin po zatížení
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Interná dokumentácia

Zdroj:  
Prof. J. Perdigão

Zdroj: Prof. J. C. Gomes

Zdroj: 
Prof. I. Krejci

Dentin Drsněná sklovina Intaktní sklovina



Obj. č.  7630
Zaváděcí kit One Coat

Primer 1
Bond 2
Microbrush žluté
Microbrush černé
Dávkovací podložka

Obj. č.  7635
One Coat Self-Etching 
Náplň Primer 1

Spolehlivost bez leptání.
Tak pracují bondy dneška.

5 ml
5 ml

50
50

1

5 ml

Obj. č.  7633
Microbrush žluté50

Obj. č.  7636
One Coat Self-Etching 
Náplň Bond 25 ml

Obj. č.  7634
Microbrush černé50

Objednací 
informace
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Obj. č. 7631
Jednorázový One Coat

Jednorázových aplikátorů  Single Dos
Primer 1
Bond 2

50
každý 0.1ml

obsahuje 0.1ml


