
WSZYSTKIE WSKAZANIA
JEDEN BOND
CLEARFIL™ Universal Bond Quick 
Najszybsza aplikacja. Najprostsza technika pracy.
Najszerszy wachlarz wskazań.



NIEZAWODNY  
SYSTEM WIĄŻĄCY

System wiążący CLEARFIL™ Universal Bond Quick to prawdziwie 
uniwersalny i niezawodny materiał. Właściwie wystarczy tylko 
nałożyć, osuszyć i naświetlić. To wszystko. Nie ma konieczności 
czekania, wcierania, czy aplikacji kilku warstw - upraszczamy 
procedurę i oszczędzamy czas, minimalizując ryzyko powstania 
błędów przy aplikacji, a jednocześnie uzyskujemy najwyższe 
parametry sił wiązania. Zastosowane w tym produkcie rozwiązania 
technologiczne, kryjące się pod nazwą “Rapid Bond technology”, 
umożliwiają uzyskanie silnego, trwałego połączenia adhezyjnego 
podczas jednej prostej procedury.

NAJSKUTECZNIEJSZE TECHNOLOGIE ADHEZYJNE
Kuraray Noritake wprowadziła wiele innowacyjnych produktów, 
które stały się złotym standardem światowej stomatologii. Należą 
do nich niewątpliwie system wiążący CLEARFIL™ SE Bond oraz 
cement Panavia. CLEARFIL™ Universal Bond Quick jest efektem 
wieloletnich doświadczeń, niezależnych badań oraz innowacyjnych 
rozwiązań gwarantujących, że ten system wiążący daje zawsze 
natychmiastowe, oczekiwane i trwałe rezultaty kliniczne.

PRZEWIDYWALNE REZULTATY
CLEARFIL™ Universal Bond Quick oferuje przewidywalne 
efekty kliniczne w wyniku zastosowania prostej, jednoetapowej 
procedury. Nie ma konieczności czekania na penetrację  
systemu wiążącego w głąb tkanek, nakładania wielu warstw  
oraz przedłużonego wcierania. W zamian stomatolodzy mają  
do dyspozycji materiał, który zawsze działa optymalnie.

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK 



Technologia szybkiego bondingu opiera się na 
monomerze MDP oraz hydrofilnych monomerach 
amidowych, które zapewniają optymalną stabilność  
i odporność na wilgotność. Jest to konieczne  
dla uzyskania klinicznego sukcesu. Monomer MDP 
tworzy silne wiązania chemiczne z hydroksyapatytem. 
Stosowany w stomatologii adhezyjnej od ponad 20 lat 
wciąż jest uważany za najskuteczniejszy. 

RAPID BOND
TECHNOLOGY

OPRACOWANA ZĘBINA  
Z WARSTWĄ MAZISTĄ 
Ze względu na wysoką hydrofilność 
tkanki, niezbędny jest system wiążący 
o właściwościach hydrofilnych 
warunkujących penetrację  
w głąb zębiny.

ZĘBINA PO NAŁOŻENIU CLEARFIL™ 
UNIVERSAL BOND QUICK 
W czasie polimeryzacji system 
wiążący Clearfil Universal Bond Quick 
tworzy wysoce usieciowane łańcuchy 
polimerowe. Dlatego ten bond 
cechuje się niską absorpcją wody,  
co wpływa na długoterminową 
trwałość wypełnień.

Aplikacja bez wcierania Bez czekania Suszenie Naświetlanie

APLIKACJA BEZ ZBĘDNEGO CZEKANIA

CLEARFIL™ Universal Bond Quick zapewnia doskonałe połączenie 
adhezyjne dla wszystkich wypełnień bezpośrednich, odbudów zrębu 
zębinowego oraz uzupełnień pośrednich i wszelkiego rodzaju napraw.  
W przeciwieństwie do uniwersalnych bondów jednobuteleczkowych 
opartych na “powolnych monomerach”, które wymagają odpowiedniego 
czasu, nowy produkt Kuraray Noritake Dental nie potrzebuje czasu  
na penetrację w głąb zębiny. To dzieje się natychmiast po nałożeniu.

Nowy rodzaj hydrofilnych monomerów amidowych 
zapewnia optymalną infiltrację tkanek, przed procesem 
polimeryzacji. Z kolei wysoka stabilność bondu jest 
konsekwencją wysokiego usieciowania łańcuchów 
polimerowych po utwardzeniu. 

BEZ CZEKANIA, BEZ WCIERANIA, BEZ WIELOWARSTWOWEJ APLIKACJI



CLEARFIL™ UNIVERSAL 
BOND QUICK
Kuraray Noritake

APLIKOWAĆ RUCHEM 
WCIERANIA

Suszyć lekkim strumieniem 
powietrza przez ponad  
5 sekund

Naświetlać przez  
10 sekund**

 

Scotchbond Universal***

3M
Aplikować i wcierać primer 
przez 20 sekund

Suszyć lekkim strumieniem 
powietrza przez około  
5 sekund

Naświetlać przez  
10 sekund

OptiBond XTR***

Kerr
Aplikować primer poprzez 
wcieranie pędzelkiem  
20 sekund. Aplikować 
adhesive lekko wcierając 
przez 15 sekund 

Suszyć zarówno primer,  
jak i adhesive przez 5 sekund 
powietrzem o średnim 
ciśnieniu

Naświetlać przez  
10 sekund

Xeno Select***

Dentsply
Aktywować poprzez 
mieszanie w ciągu  
20 sekund

Suszyć powietrzem przez 
przynajmniej 5 sekund

Naświetlać przez  
10 sekund

Adhese Universal***

Ivoclar Vivadent
Wcierać przynajmniej  
20 sekund

Suszyć sprężonym 
powietrzem, aż dana 
warstwa stanie się 
błyszcząca i nieruchoma

Naświetlać przez  
10 sekund

CLEARFIL™ Universal Bond Quick ma również doskonałe właściwości utwardzające, umożliwiające powstanie silnie 
usieciowanych łańcuchów polimerowych w materiale. Rezultatem jest system wiążący, który tworząc wytrzymałą,  
trwałą warstwę wiążącą ma bardzo niską absorpcję wody.

Tradycyjne systemy wiążące wymagają czasu, intensywnego wcierania i nakładania wielu warstw w celu uzyskania 
optymalnego efektu klinicznego. Dzięki CLEARFIL™ Universal Bond Quick procedury adhezyjne są prostsze i zarazem 
skuteczniejsze, odpowiadając tym samym współczesnym standardom stomatologii adhezyjnej. 

Wyjątkowa siła adhezji skutkuje trwałością, która gwarantuje minimalne ryzyko czynności naprawczych w przyszłości. 
A ponieważ procedura aplikacji zajmuje mniej czasu niż w przypadku większości systemów wiążących to jest to korzystne  
dla lekarza i atrakcyjne dla pacjenta.

BEZPOŚREDNIE WYPEŁNIENIA KOMPOZYTOWE*

UNIWERSALNE SYSTEMY WIĄŻĄCE

APLIKACJA - SZYBKA I SKUTECZNA 

* Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat techniki pracy
** 5 sekund dla lampy LED dużej mocy (natężenie światła powyżej 1500 mW / cm2)
*** Znaki towarowe są własnością ich właścicieli
Dane opracowane na podstawie instrukcji użytkowania danego producenta.



CLEARFIL™ S3 BOND
Kuraray Noritake 

Aplikować i pozostawić  
na 10 sekund 

Suszyć lekkim strumieniem 
powietrza przez ponad  
5 sekund

Naświetlać przez  
10 sekund

Adper Prompt L-Pop***

3M ESPE
Wmasowywać przez 15 
sekund z lekkim naciskiem. 
Aplikować drugą warstwę  
po wysuszeniu
 

Suszyć dokładnie lekkim 
strumieniem powietrza, aż do 
powstania cienkiej warstwy. 
Ponownie stosując lekki 
strumień powietrza dokładnie 
suszyć, aż do wytworzenia 
cienkiej warstwy adhesive

Naświetlać przez  
10 sekund

OptiBond All-In-One***

Kerr
Aplikować dwa razy 
stosując wcieranie 
pędzelkiem przez 20 
sekund za każdym razem 

Suszyć przez przynajmniej  
5 sekund najpierw powietrzem 
o niskim, a potem o średnim 
ciśnieniu

Naświetlać przez  
10 sekund

CLEARFIL™ UNIVERSAL 
BOND QUICK
Kuraray Noritake

APLIKOWAĆ RUCHEM 
WCIERANIA

Suszyć lekkim strumieniem 
powietrza przez ponad  
5 sekund

Naświetlać przez  
10 sekund**

Adper Scotchbond 1XT
3M

Nakładać 2-3 warstwy, 
mieszać delikatnie  
przez 15 sekund  

Delikatnie suszyć powietrzem 
przez 5 sekund

Naświetlać przez  
10 sekund

OptiBond Solo Plus
Kerr

Aplikować przez 15 sekund 
wykonując delikatne ruchy 
pędzelkiem 

Lekko suszyć powietrzem 
przez 3 sekundy

Naświetlać przez  
20 sekund

ExiTE F
Ivoclar Vivadent

Aplikować i mieszać przez 
przynajmniej 10 sekund

Suszyć powietrzem o niskim 
ciśnieniu do powstania 
cienkiej warstwy

Naświetlać przez  
10 sekund

Prime&Bond NT
Dentsply

Aplikować i pozostawić  
na 20 sekund 

Suszyć przez przynajmniej 
5 sekund czystym, suchym 
powietrzem ze strzykawki 
wodno-powietrznej

Naświetlać przez  
10 sekund

SYSTEMY WIĄŻĄCE „SELF-ETCH“

SYSTEMY WIĄŻĄCE „TOTAL ETCH“

APLIKACJA - SZYBKA I SKUTECZNA 

** 5 sekund dla lamp LED wysokiej mocy (natężenie światła powyżej1500mW/cm2)



Wykonywanie wypełnień bezpośrednich z kompozytów i kompomerów dzięki CLEARFIL™ Universal Bond Quick jest 
rzeczywiście proste. Lekarz decyduje o wyborze techniki trawienia (self-etch, selective etch czy total-etch). W każdym 
przypadku system wiążący CLEARFIL™ Universal Bond Quick działa szybko i efektywnie. Wystarczy tylko krótka aplikacja!

CLEARFIL™ Universal Bond Quick może być stosowany z wszystkimi kompozytami. Sprawdza się wyśmienicie podczas 
cementowania wkładów koronowo-korzeniowych oraz odbudowy zrębu zębinowego czyli, gdy konieczne jest stosowanie 
materiałów podwójnie utwardzalnych. Ponadto, jeśli wykorzystujemy do tego celu CLEARFIL™ DC Core czy PANAVIA™ SA 
Cement Plus to nie ma konieczności używania dodatkowego aktywatora w postaci CLEARFIL™ DC Activator. 
Ten znakomity system wiążący można równocześnie stosować jako kondycjoner powierzchni podczas cementowania 
uzupełnień pośrednich z tlenku cyrkonu, ceramiki szklanej, stopów metali czy nawet do przeprowadzania  
wewnątrzustnych napraw. 

Self-etch
(bez kwasu fosforowego)

Total-etch
(kwas fosforowy na szkliwo i zębinę)

Selective-etch
(kwas fosforowy na szkliwo)

PRAWDZIWIE UNIWERSALNY BOND

Bezpośrednie Odbudowy zrębu zębinowego Pośrednie Naprawy

UNIWERSALNY PRODUKT

WSZYSTKIE TECHNIKI TRAWIENIA

WSZYSTKIE RODZAJE PROCEDUR

CEMENTOWANIE ADHEZYJNE 
z PANAVIA™ SA CEMENT PLUS

ODBUDOWA ZRĘBU ZĘBINOWEGO  
z CLEARFIL™ DC CORE PLUS

WYPEŁNIENIA BEZPOŚREDNIE  
z CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 
PREMIUM / CLASSIC & ES-FLOW

PERFEKCYJNY ZESTAW DO CEMENTOWANIA  
I ODBUDOWY ZRĘBU ZĘBINOWEGO 
CLEARFIL™ Universal Bond Quick jest perfekcyjnym 
uzupełnieniem dla CLEARFIL™ DC CORE Plus i PANAVIA™ SA 
Cement Plus. Ze względu na obecność w systemie wiążacym 
specyficznych akceleratorów polimeryzacji chemicznej  
nie ma konieczności stosowania oddzielnego primera. 



BADANIA

OPTYMALE POŁĄCZENIE ADHEZYJNE Z ZĘBINĄ

Wprowadzając technologię szybkiego bondingu (ang. Rapid Bond Technology) mamy pewność błyskawicznego 
działania i silnego wiązania adhezyjnego z pożądanymi materiałami. Szczególnie dotyczy to tkanki zębinowej, która jest 
najtrudniejszym substratem. Technologia szybkiego bondingu stosowana w CLEARFIL™ Universal Bond Quick została 
szeroko przebadana pod kątem skuteczności klinicznej. Rezultatem jest dokładna hybrydyzacja zębiny, bez zamykania 
pustych przestrzeni. Za pomocą technik samotrawienia lub całkowitego trawiania zawsze uzyskujemy bardzo jednolitą  
i odporną na degradację warstwę hybrydową.

PRAWDZIWIE UNIWERSALNY BOND

Technika całkowitego trawienia
TEM, powiększenie 2.000 x

Technika samotrawienia
TEM, powiększenie 2.000 x

Cząstki mikrowypełniacza

Warstwa bondu

Warstwa hybrydowa

Zębina

Cząstki mikrowypełniacza

Warstwa bondu

Brak szczelin 
w płaszczyźnie 
połączenia 
adhezyjnego

Zębina

W badaniu testowano siłę wiązania między ludzką 
zębina a kompozytem. Zmierzono wytrzymałość siły 
wiązania na ścinanie. Ocenie poddano trzy uniwersalne 
jednobuteleczkowe systemy wiążące typu all-in-one  
i dwa produkty samowytrawiające dwubuteleczkowe. 
Próbki przechowywano w destylowanej wodzie  
przez 24 godziny w temperaturze 37°C.

Badanie wykonane przez UCL_DRIM,  
Louvain la Neuve, Belgia

“Wśród alternatyw dla uniwersalnych systemów wiążąych 
“all in one”, pojawiał się nowy materiał CLEARFIL™ 
Universal Bond Quick. Jest on bardzo skuteczny pomimo 
braku konieczności czekania po wykonaniu aplikacji. 
Dzięki temu stanowi bardziej przyjazną i wygodniejszą 
opcję dla użytkownika, niż podobne produkty 
konkurencyjne.”

Dr. Julian G. Leprince, 
Klinika Uniwersytecka Saint-Luc UCL, Bruksela 

Badania UCL_DRIM

OCENA EFEKTYWNOŚCI POŁĄCZENIA ADHEZYJNEGO SYSTEMU CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK



Do szkliwa (total-etch) oraz do szkliwa i zębiny (self-etch)

Wytrzymałość na rozciąganie do szkliwa wołowego (total-etch)MPa
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CLEARFIL™  
Universal Bond Quick

CLEARFIL™  
Universal Bond

Adhese
Universal*

Scotchbond
Universal*

Prime&Bond
Elect*
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37ºC, 1 dzień TC 4.000

Kuraray Noritake Dental Inc. (Ultradent Method) *Nie jest znakiem towarowym należącym do Kuraray Noritake Dental
**W badaniu Clearfil Universal Bond Quick był aplikowany za pomocą wcierania przez 3 sekundy

Wytrzymałość na ścinanie do szkliwa wołowego (self-etch)MPa
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CLEARFIL™

TRI-S BOND 
PLUS

G-Premio
Bond*

SIŁA ADHEZJI

CLEARFIL™ Universal Bond Quick tworzy niezwykle cienką warstwę 
filmu o grubości zaledwie 5 do 10 μm, dzięki czemu jest estetyczny 
nawet w przypadku najbardziej wymagających wypełnień w zębach 
przednich. W celu poprawy stabilności tak cienkiej warstwy 
wykorzystano nowe, innowacyjne monomery amidowe zwiększające 
usieciowanie. To z kolei gwarantuje tworzenie warstwy wiążącej,  
która będąc odporna na wilgoć zapewnia idealnie estetyczne  
pobrzeże wypełnień w odcinku przednim.

Przed

Po

GRUBOŚĆ WARSTWY



CHARAKTERYSTYKA

a�Bezpośrednie uzupełnienia przy użyciu  
światłoutwardzalnych kompozytów

a�Natychmiastowe uszczelnianie zębiny jako przygotowanie  
do uzupełnień pośrednich

aLeczenie odsłoniętych powierzchni korzeni
aLeczenie nadwrażliwych zębów
aNaprawy wewnątrzustne pękniętych wypełnień i uzupełnień 
a�Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych  

i odbudowa zrębu zębiny
aCementowanie uzupełnień pośrednich 

Nowa nasadka typu flip-top sprawia, że buteleczkę można bez 
wysiłku otworzyć i zamknąć jedną ręką. Dzięki unikalnej konstrukcji 
opakowania system wiążący jest dozowany w sposób kontrolowany 
i dokładny. Unikamy również ryzyka rozlania bondu.

CZAS APLIKACJI DLA WYPEŁNIEŃ BEZPOŚREDNICH

SAMOTRAWIENIE CAŁKOWITE TRAWIENIE / SELEKTYWNE TRAWIENIE
Kwas fosforowy - 10 sekund*

Aplikacja bondu Aplikacja z wcieraniem;  
nie ma konieczności czekania 

Aplikacja z wcieraniem;  
nie ma konieczności czekania 

Suszenie 5 sekund 5 sekund

Naświetlanie 10 sekund* 10 sekund**

Całkowity czas aplikacji 15 sekund 25 sekund

* nie obejmuje czasu spłukiwania i suszenia 
** 5 sekund dla lamp LED wysokiej mocy (natężenie światła powyżej1500mW/cm2) 

OPIS TECHNICZNYSZEROKI ZAKRES WSKAZAŃ KLINICZNYCH 

UDOSKONALONA BUTELECZKA

Grubość warstwy: 
5-10 µm
Grubość warstwy z DC Activator:
<1 μm 
Czas pracy przy zastosowaniu ochronnej płytki:
7 minut
Czas pracy z DC Activator:
90 sekund

1 52 3 4



OPAKOWANIE PODSTAWOWE
#3571-EU buteleczka (5 ml),

K-ETCHANT strzykawka (3 ml),

Pędzelki do aplikacji (50 szt.),

Końcówki w formie igieł (20 szt.),

Płytka do mieszania z pokrywką ochronną

OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
#3572-EU buteleczka (5 ml)

OPAKOWANIE EKONOMICZNE
#3574-EU buteleczka (3 x 5 ml)

OPAKOWANIE PODSTAWOWE UNIT DOSE
#3577-EU Unit Dose (50 szt. x 0.1 ml),

K-ETCHANT strzykawka (3 ml),

Pędzelki do aplikacji (50 szt.),

Końcówki w formie igieł (20 szt.)

CLEARFIL™ DC ACTIVATOR
#3250- EU 1 buteleczka (4 ml)

K-ETCHANT SYRINGE
#3252- EU K-ETCHANT strzykawka (2 x 3 ml),

Końcówki w formie igieł (40 szt.),

Końcówki w formie igieł, 

#3253- EU Końcówki w formie igieł (20 szt.)

OPAKOWANIA
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• Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi dołączoną do produktu.
• Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Kolor wydruku może nieznacznie różnić się od rzeczywistego koloru.

„CLEARFIL” i „PANAVIA” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kuraray Co., Ltd.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia
Strona WWW www.kuraraynoritake.com

KONTAKT
Kuraray Europe GmbH 
BU Medical Products Tel. +49 (0)69 305 35 835 
Philipp-Reis-Strasse 4 E-Mail centralmarketing@kuraray.com 
65795 Hattersheim am Main 
Niemcy 

Strona www.kuraraynoritake.eu


