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CỨNG , BỀN BỈ VÀ ĐÁNGTIN CẬY
LỊCH SỬ THÀNH CÔNG TRONG LÂM SÀNG LÂU ĐỜI TRÊN TOÀN CẦU 

& NHIỀU ỨNG DỤNG LÂM SÀNG LINH HOẠT 

Self-curing Adhesive Resin Cement

Super-Bond
Từ năm 1982

Cement Resin Lưỡng Trùng Hợp



Super-Bond
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Cố Định Răng Lung Lay
Không cần dây hoặc nẹp

Sửa Chữa Răng Bị Vỡ
Dán chắc bền bỉ với ngà  
và men răng

Gắn Cùi Răng
Bảo vệ răng không bị tét chân

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
■ Khả năng dán dính tuyệt vời với men và ngà răng , kim loại , sứ và nhựa nha khoa.
■ Ứng dụng lâm sàng đa năng.
■ Một lớp lai chất lượng cao giúp loại bỏ mẫn cảm ngà và bảo vệ tủy.

Khả năng đàn hồi tuyệt vời
Sức đề kháng cao với những 
áp lực do tác động nhai.

Trùng hợp từ bề mặt răng 
Thể hiện độ dán dính vượt trội 
và khả năng bít ống ngà.

Sửa Chữa Răng Thủng 
Một lỗ thủng nhỏ có thể dễ dàng được trám chặt bằng cách dán một cùi với Super- Bond.

H2O Air

13 years later

Flexural
Strength
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13 năm sau 

8 năm sau trám



SEcure
Dual-cure
Resin cement www.su nmedic al.c o.jp

Self-etching Dual-cure Resin Cement

Cement Resin Lưỡng Trùng Hợp Tự Xoi Mòn 

Tính gắn dính tuyệt vời 

Lực dính đáng tin cậy 

Cực kỳ dễ sử dụng

Đó Là SEcure



SEcure mới với chất dán 4-Meta đem đến kết quả tuyệt vời 
trong dán, gắn. Bảo vệ răng không bị vi nứt và nhạy cảm.

Vâng, cực kỳ dễ sử dụng.

BẢO VỆ RĂNG KHÔNG BỊ VI NỨT 

Phục hình gián tiếp gắn cement resin với răng đã nhổ sử dụng cả 
SEcure là 1 trong 8 cement phổ biến. Các răng này sau đó được 
cơ nạp 400.000 lần để mô phỏng nhai, và phải chịu 5.000 vòng. 

Răng đã được ngâm trong thuốc nhuộm màu xanh trong 24 giờ, 
và sau đó mặt cắt theo chiều dọc ở hai địa điểm để tiết lộ rò rỉ.

Thật là kịch tính, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa SEcure 
và các chất dán khác.

Lực Dán Dính Ngoại Hạng

SEcure cho thấy dấu hiệu dán dính cao hơn nhiều vào 
cấu trúc răng so với các vật liệu dán đơn giản khác.

Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm , xi măng 
tự dính thường chứng tỏ sức mạnh vào cấu trúc răng ... 
nói chung là trong khoảng MPa 1-3 . SEcure dính cứng 
hơn 2-5 lần và hầu như không rò rỉ kẽ biên.

Cement

SEcure
(SUN MEDICAL )

FUJILUTING S (GC )

UNICEM (3M Espe )

MAXCEM (Kerr )

MONOCEM (Shofu )

BREEZE (Pentron )

G-CEM (GC )

MULTILINK SPRINT
(Ivoclar Vivadent )

BISCEM (Bisco )

8 (light-cure )
8 (self-cure )

1

3

2

3

2

3

3
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9 (light-cure )
7 (self-cure )

2

7

1

1

2

1

2
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Độ dán dính 
vào men

Độ dán dính 
vào ngà

Maxcem

SEcure

Breeze

Smart Cem          Multilink 

Biscem G-Cem



QUY TRÌNH LÂM SÀNG
Cực kỳ đơn giản! 
Đặt SEcure Primer lên bề mặt men & ngà đã cắt. Để ẩm trong vòng 10-20 giây, thổi nhẹ để bề mặt khô. 
Bơm SEcure trực tiếp từ ống tự trộn vào phục hình và gắn. Chỉ vậy thôi. 

’

Thời gian trùng hợp
SEcure là cement lưỡng trùng hợp, trong 1 số trường hợp chiếu đèn mà không xuyên suốt 
hoàn toàn ví dụ như dưới mão  PFM, lỗ sâu của chốt.

        Chiếu đèn        ----   20 giây 
        Tự trùng hợp  ----    3 phút

Dễ lấy cement thừa
Nếu bạn không có thì giờ, chiếu đèn viền 1-2 giây 
rồi bắt đầu vệ sinh.

Rửa nước và thổi khô 
khi sửa soạn

Bội Primer và giữ bề mặt ẩm 
trong 10-20 giây, sau đó thổi khô

Bơm SEcure vào phục hình

Sau khi gắn phục hình , để 
đông trong 2 phút trước khi 
vệ sinh vùng rìa (Hoặc chiếu 
đèn vùng cạnh 1-2 giây 
và bắt đầu vệ sinh tức thời)   

                           

Lấy vật liệu thừa      Để SEcure đông hoàn toàn. 
Tự đông : 3 phút từ lúc gắn 
trong miệng 
(hoặc chiếu đèn 20 giây)

Hoàn tất

Secure hiện có các màu : Translucent
                                                                 Dentin 
                                                                 White Opaque

Bao gồm trong bộ:
1.   Cement lưỡng trùng hợp  ( Translucent )       9g
2.   Primer                                                                           3ml
3.   Đầu trộn                                                                   10 cái

Bán riêng 
   Cement lưỡng trùng hợp 3 màu  ống 9g
   Primer lọ 3ml
   Mixing Tip  30 cái



Made in Japan by

., .

Dành cho người sử dụng HYBRID BOND  

 

GẮN MÃO SỨ

SEcure tuyệt vời khi kết hợp với Hybrid Bond (xem biểu đồ dưới).

Nếu bạn đã dùng Hybrid Bond để gắn & bảo vệ phục hình không cần sử dụng SEcure Primer. 
Chỉ cần SEcure Cement. 

Bạn có thể thấy, ngoại trừ SEcure Primer hay Hybrid Bond đặt lần đầu tiên lên răng, chất paste của Secure
sẽ đông & dán tối thiểu lên ngà.

Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn khuyến cáo phải sửng dụng SEcure với primer 
hoặc cả SEcure Primer hoặc Hybrid Bond. 

Trước khi gắn Bôi Secure Primer. Giữ ẩm trong 
10-20 giây. Sau đó thổi khô nhẹ  

Bơm Secure vào phục hình sử dụng
màu Translucent

Đặt mão lên cùi và chiếu đèn 
1-2 giây, để tự đông trong 2 phút

Lấy cement thừa Chiếu đèn 20 giây hoặc tự trùng 
hợp 3 phút trong miệng

 Sau 1 năm

(bởi Dr.Loufrani- Dr.Launois, France)

Bovine Dentin/Enamel

Enamel/ Men 4±2 10±4 8±2 13±2

Dentin/ Ngà 1±0.2 10±3 5±1 13±2

SEcure Primer

SEcure Cement

Hybrid Bond

Ligh t (5-10 sec )

Ligh t ( 20 sec )Ligh t ( 20 sec )

Độ bền dán của SEcure lên răng (MPa)
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Dễ sử dụng, Tiết kiệm thời gian
Hiệu suất dán đáng tin cậy
Gắn tất cả các loại mắc cài
Độ chảy vừa phải
Bề mặt men không ảnh hưởng sau khi tháo mắc cài

Vật liệu gắn mắc cài chiếu đèn



Orthomite LC là vật liệu gắn mắc cài chiếu đèn với thành phần resin 
dùng gắn tất cả các loại mắc cài kim loại, sứ và composite vào bề mặt răng.

Công nghệ thiết kế phần khung vật liệu là monomer,
Orthomite LC Paste có thể dán dính vào men tốt mà không cần Primer.

Lực dán dính vào tất cả các loại mắc cài khác nhau (MPa)

Bỏ vào nước 37oC trong 24h

Vệ sinh bề mặt răng cần 
gắn MC bằng đài, rửa nước.1 2 3 4

5 6 7 8

Thổi khô.

Thổi khô nhẹ.
Đặt composite 
vào mắc cài.

Đặt MC đúng vị trí 
trên răng.

Lấy composite thừa 
trước khi chiếu đèn.

Mắc cài kim loại cả 2 mặt trước 
& bên trong 10 giây, Sứ & 
Plastic 10 giây khắp mắc cài.

Chiếu đèn.

Xoi mòn men 
trong 30 giây. Rửa nước.

Mắc cài 
Kim loại

Mắc cài 
Alumina

Mắc cài 
Zirconia

Mắc cài 
Nhựa

Vòng nhiệt 5000 lần (5-55oC)

Gắn tất cả các loại mắc cài 
với độ hỏng tối thiểu

Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian

Hiệu suất dán đáng tin cậy

Tiến trình lâm sàng
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Chỉ cần 35 giây !!

Tác nhân dán cho phục hình răng khung độn nhựa và là lớp lót bảo vệ cho ngà

Không cần xoi mòn, chỉ bôi 1 lớp

Dùng bất cứ đèn nào

Mỏng nhưng tạo màng mạnh bảo vệ

Cọ đã được thấm tác nhân kích hoạt giảm thiểu việc trộn



Không soi mòn, chỉ bôi 1 lớp
Quy trình dán chỉ 35 giây từ khởi đầu đến kết thúc.

Halogen, Xenon ( Plasma Arc) hay đèn LED
Keo Hybrid bond kết hợp với các loại composite (chiếu đèn, 
tự trùng hợp, lưỡng trùng) và dùng với bất cứ đèn nào.

◊Trám trực tiếp với composite

◊Phục hình gián tiếp

   Dễ dàng, dán 35 giây Bất cứ composite hay đèn nào

Độ dán dính cao
Độ bám dính tốt vào men, ngà & composite resin nhờ 
vào công thức độc quyền 4 -META
Keo Hybrid Bond xuyên qua răng nhờ lớp lai 4Meta và lưu lại
trên bề mặt răng một lớp phim nhựa để bảo vệ bề mặt.

CHỈ GIÂY!!35

Bôi keo
20 giây

Thổi khô     
10 giây

Chiếu đèn
5 giây

Provided by Dr. T.Nikaido, Tokyo Medical and Dental University

x2000

CompositeComposite

Hybrid BondHybrid Bond

Hybrid layerHybrid layer
DentinDentin

Mỏng nhưng tạo màng mạnh bảo vệ
Chỉ 9 Micron nhưng hầu như không nhạy cảm sau trám
Dù chỉ bôi 1 lớp nhưng lớp màng bảo vệ cả tính chất vật lý và hoá học 
ngăn cản tính kích thích của tuỷ phức tạp.  

Hybrid Bond Competitive product

Made in Japan by 571-2, Furutaka-cho, Moriyama, Shiga, 524-0044, Japan
Phone:81-77-582-9981   Fax:81-77-582-9984
URL  http://www.sunmedical.c
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Bôi keo Chiếu đèn Đánh bóng vùng trám Hoàn tất

Sửa soạn răng
(nhìn từ mặt bên) (nhìn từ mặt nhai) 

Sửa soạn răng Bôi keo Sẵn sàng lấy dấu

Lớp keo dán mỏng mang đến kết 
quả thẩm mỹ vùng cạnh cắn và 
hoàn hảo giữa cạnh các răng. 
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Dán và Trám trong 1

Keo Resin Dùng Dán, Trám Răng



CÁC TÌNH HUỐNG ĐẶC TRƯNG

TIẾN TRÌNH LÂM SÀNG

Công thức tự trùng hợp, tự dán độc đáo. Nhờ tính đàn hồi nên dán, trám bằng 
BondFill SB sẽ hoàn hảo cho các trường hợp lâm sàng khó, với composite resin 
bình thường dễ dàng bật ra sau trám.

Những ca này rất khó trám với composite.
Tính đàn hồi của Bond�l SB giúp giảm rủi ro vỡ lại miếng trám.

Miếng trám vùng cổ răng

Sâu vùng chân răng

Vệ sinh 

Vệ sinh bề mặt răng Bôi primer lên răng trong 
20 giây và thổi khô. 
Không cần rửa nước 

Đợi khoảng 10 phút 
trước khi hoàn tất, đánh 
bóng

Bôi Primer Trám/ đắp vật liệu Hoàn tất & Đánh 

2-3 giọt

1 giọt

Tối ưu



KỸ THUẬT BRUSH DIP ( Nhúng cọ)

Bond�ll SB tự trùng hợp hoàn toàn ở những xoang sâu mà không cần chiếu đèn

Bond�ll SB có thể dán vào mô răng, kim loại và sứ mà không bị gờ

Trám mòn răng, mòn mặt nhai

Sâu răng tái phát

Sửa chữa mặt trước mão sứ 

Chuẩn bị nước. 
Lường nước Base (3giọt) & 
Catalyst V (1 giọt) quậy nhẹ 

Bôi dung dịch 
đã kích hoạt

Bơm bột Sửa soạn 
dung dịch 

Nhúng cọ vào nước bột tạo 
thành hình viên bi

Đặt viên bi

Đưa viên bi 
lên bề mặt

 cần dán, gắn

Bôi dung dịch 
lên bề mặt 

cần dán

Lắc cọ để kích hoạt nước
Nhúng cọ vào bột thành hình viên bi
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Bondfi ll SB

Bondfi ll SB

Self-curing resins

Composite

Light-curing resins

Bondfi ll SB 66MPa
Composite Resin 115MPa

Self-etching
Teeth Primer

Tooth Surface Bond Strength 
Enamel 22MPa (MTBS) 
Dentin 34MPa (MTBS) 

Acrylic Resin

W
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3 )

Bondfill  SB Composite Resin

A1 A2 A3 A3.5 A4 A4.5

Light

Medium  

Cervical

Opacious
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NHỮNG ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT

Dính cứng tuyệt vời và khả năng trám ưu việt

Cảm ơn Catalyst và TBB, Bondll SB bắt đầu trùng hợp từ bề mặt răng (từ trong ra ngoài), cho 
tác nhân dán dính tuyệt vời, nhất là khả năng khoá chặt vùng gờ răng.

Khả năng đàn hồi đáng kể

Lưu ý quý giá khi sử dụng

Địch thủ thân thiện Hệ thống màu sắc

Sản xuất một loại nhựa khá mềm đã được thiết kế để hấp thụ mãnh liệt những lực căng bên 
ngoài, và rất nhiều lực ép khác.

Cong nhưng không gãy

Thử nghiệm 3 điểm tiếp xúc

Độ Bền Uốn 

Bôi thuốc  Thổi khô 

Không cần rửa nước
Không cần keo dán

Moderate wear resistance

Dễ gãy dưới áp lực

Chỉ cần bôi lên răng và để tự trùng hợp!

Dùng cho cả men răng & ngà
Lực dán dính ngoài sức tưởng tượng

Trong bộ

Mua thêm



   

Vật Liệu Chống Ê Cho Răng Nhạy Cảm

www.sunmedical.co.jp

GIẢI TOẢ MẪN CẢM NGÀ
CHẤT LƯỢNG ĐÁNG TIN CẬY

CỰC KỲ DỄ SỬ DỤNG

Desensitizer for 
Hypersensitive
Teeth



Chỉ lấy từ lọ ra và bôi.
Đó là tất cả những gì cần thực hiện.
Giảm ê tức thì.

GIẢI TOẢ MẪN CẢM NGÀ

MS Coat One giải toả mẫn cảm ngà. Thành phần hoá học HS polymer phản ứng với 
cấu trúc răng tạo thành màng bảo vệ khoá những ống ngà mở và ngăn nhạy cảm. 

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng MS Coat One điều trị răng nhạy cảm sử dụng chuyển 
động cọ sát. Nhạy cảm được đánh giá khi sử dụng sự nổ của những bọt khí khi cọ sát. 
MS Coat One cho hiệu quả giảm nhạy cảm tức thì trên 99,4% các ca lâm sàng, 
77,4% hiệu quả còn lại sau 3 năm.

Ống ngà trước khi bôi MS Coat ONE Bề mặt ống ngà sau khi bôi. Khung 
polymer tạo thành màng phim bao
gồm calcium oxalate bít các ống ngà.

Mặt cắt ngang của bề mặt
men răng các vi thể polymer
đã bít các ống ngà.

Giảm ê tức thì, kết quả dài lâu

MS Coat ONE

Dentin

(Month)

MS Coat ONE

MS Coat 

)noitnever P f o 
%(

9 5 88 1

. 0 9 70 9 70 9

99.4 99.4

85.0
99.2

92.5

81.1

88.1

71.7

79.9

70.9

77.4

70.9 70.9

77.4
Immediate

e�ect

Durability

Tích Lũy Tỷ Lệ Thành Công

MS
polymer

 Oxa a e

 Oxala e  O
xa

ate

 Oxalate

 Oxa a e MS
polymer

MS
polymer

× 5 , 0 0 0 5 μ m 
× 5 , 0 0 0 5 μ m 0 0 0 2 μ m 

×5,000 5μm 
×5,000 5μm ×8,000 2μm 

Reference: S. Suzuki: Clinical Performance of Desensitizers for Dentin Hypersensitivity: 
2006 IADR General Session #1590, Brisbane, June 28-July 1, 2006



Bề mặt men răng có cấu trúc là 
những vết nứt vô hình làm gia
tăng sự đổi màu.

Tẩy trắng làm đổi màu răng nhưng
vết nứt vẫn còn kích thích dây thần
kinh ngoại sinh gây nhạy cảm ngà.

Bề mặt men sau khi bôi MS Coat ONE 
khóa những vết nứt ngăn ngừa sự 
kích thích.

Đơn giản là bôi  MS Coat One trước và sau tẩy trắng ngăn ngừa nhạy cảm sau sử dụng. 
MS Coat One tạo 1 lớp bảo vệ men răng mà không làm giảm hiệu quả hay mất màu 
của tẩy trắng.

Ngăn ngừa ê buốt trong quá trình tẩy trắng răng

Cán và cọ được thiết kế để tiếp xúc những vùng khó tiếp cận nhất trên răng. 
Đơn giản di cọ chà lên những vùng răng bị nhạy cảm.

Ca lâm sàng 1
Dễ dàng tiếp cận vùng cổ răng, kẽ, 
dưới nướu

Điều trị bề mặt rộng, bẻ tà đầu cọ 
rồi di chuyển MS Coat ONE

Gắn cọ

Ca lâm sàng 2

CỰC KỲ DỄ SỬ DỤNG

× 5 0 0  5 0 μ m ×500 50μm × 3 , 0 0 0 5 μ m ×3,000 5μm × 3 , 0 0 0 5 μ m ×3,000 5μm 



QUY TRÌNH LÂM SÀNG

Made in Japan by

., .

Vệ sinh bề mặt răng

Rửa nước

Hoàn tất

Bơm dung dịch MS Coat ONE 
ra giếng trộn

Bôi MS Coat ONE  bằng 
cọ trong bộ sản phẩm
trong 30 giây chà tạo 
ma sát để tạo phản ứng

Thổi khô

1. MS Coat ONE 5mL
2. Felt Holder 1

3. Felt Applicator 100
4. Plastic Dispensing Dishes 20

Nếu còn ê cùng lúc 
thực hiện

lần 2 -3
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Bao gồm trong bộ:



Composite Trám Răng Khung Nhựa

Composite trám răng thẩm mỹ khung độn nhựa 
trám cả răng trước và sau.

Sẽ làm thay đổi thao tác của bạn



Fantasista V’s là composite trám với công thức độc đáo đặc biệt cứng nhờ 
chứa 4 thành phần hạt độn, chịu mài mòn và hiệu ứng tắc kè hoa tương thích 
với các răng bên cạnh.

TỰ NHIÊN & TUYỆT ĐẸP

Fantasista V’s là composite trám với công thức chứa 4 phần hạt độn đặc biệt của 

Độ trong mờ tuyệt vời & khả năng tương thích với các màu quanh răng

Công nghệ đặc biệt này tạo ra một loại vật liệu trám độc đáo với tính chất phi thường, 
thẩm mỹ và hiệu quả lâu dài.

TMPT hạt độn kích hoạt tự nhiên giúp để đánh bóng & duy trì kết quả lâu dài đến 
khi composite trở nên mờ
Sự kết hợp cân bằng tốt nhất của hạt độn nano và hạt độn vi thể cho sức mạnh, 
sức đề kháng và dễ dàng sử dụng
Đặc tính của hạt strontium làm màu đựơc giống răng thật

Đặc tính của Fantasista V’s với các hạt độn strontium giúp nó hoàn 
toàn tương thích với khung nhựa. Kết quả miếng trám nhìn như  răng 
thật. Bờ trám trở nên không tưởng. Đây là giải pháp cho tất cả miếng 
trám thẩm mỹ - không những cứng, bền màu, chịu lực tốt, cản quang 
mà còn bền bỉ đặc biệt là cạnh cắn răng sau.



Dễ lấy – không biến dạng

Tương thích thẩm mỹ với miếng trám

Fantasista không quá cứng. Ngay cả ở nhiệt độ thường. Dễ tạo hình 
trong suốt quá trình sử dụng không cần phải vội vì không biến 
dạng.
Và dưới áp lực nhẹ của dụng cụ trám, Fantasista V dễ dàng lấy mà 
không bị dính dụng cụ, dễ dàng trám và điều chỉnh trước khi chiếu 
đèn.

Fantsista V không bị hiện tượng 
bong bóng khi dàn composite 
nhờ thành phần tự nhiên của 
thixotropic rất dễ lấy tạo góc 
hoặc viền cạnh cắn mà không 
bị thừa do không khí

VẬT LIỆU TRÁM CỨNG MÀ KHÔNG BỊ GÃY

Sau lần đầu tiên sử dụng Fantasista V bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì tính thẩm mỹ tuyệt vời và chất lượng 
sử dụng. Với những đặc tính vượt trội. Độ nén & đàn hồi cao giúp miếng trám không bị nứt gãy…. 
Ngay cả khi sử dụng lực mạnh cho những miếng trám răng sau.



CÁC CA LÂM SÀNG
Răng Trước

Răng Sau

Răng Sau sử dụng kỹ thuật gia tăng

Miếng trám hỏng Sau khi tháo miếng 
trám cũ & tạo xoang

Trám lại với Fantasista V
(A2O & A2)

Sau khi tạo xoang, sửa 
soạn & trám 

Sâu răng thứ phát 
vùng cạnh cắn, mặt nhai

Trước điều trị Bôi Hybrid Bond 
& Chiếu đèn

Đặt Metall Floe (A2)
& chiếu đèn

Trám với Fanstasista 
(A2) & chiếu đèn

Hoàn tất miếng trám

Trám lại với Fantasista V
(A2)

Vật liệu sử dụng: Hybrid Bond, Metafill Flow & Fantasista V
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Ống
Màu



Đánh bóng tuyệt vời

COMPOSITE 
LAI TRÁM RĂNG TRƯỚC

Tính năng đánh bóng tuyệt vời
Không dính dụng cụ
Màu



Các Tình Huống Lâm Sàng Nổi Bật

Màu 

Vỡ    cạnh cắn So màu trên răng Sau khi đánh bóng

Nhìn từ mặt bên Nhìn từ cạnh cắn
Mặt bên trám 

Cạnh cắn sau trám

Nhìn từ mặt bên Sau khi phục hình & đánh bóng Sau khi hoàn tất
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lực và đặc biệt là không dính dụng cụ. Rất dễ dàng thực hiện miếng trám đẹp mà không 
khó khăn mấy. 

Màu theo hệ Vita có thêm màu của cạnh cắn và universial để trám đẹp màu chính xác và rất 
dễ đánh bóng. 

Tính đàn hồi và chịu mài mòn đặc tính lưu tốt và ít dính dụng cụ - Dễ dàng đặt ngay cả 
trong những tình huống khó khăn nhất màu giống như thật (khớp chính xác với màu Vita) 
dễ đánh bóng nổi bật. 

khung

đảm bảo độ thẩm mỹ cho vùng răng trước.

Sau khi đánh bóng nhanh, CX cho miếng trám đẹp màu và chính xác, rất thích hợp cho răng trước. 



Chảy, Chiếu đèn, Cản quang
Vật liệu trám lai với khung độn nhựa

 Đánh Bóng Tuyệt Vời

Dòng chảy tối ưu nhất quán
Ít hấp thụ nước – Ngăn mảng bám
Kết quả bền bỉ, vì có nhiều hạt độn

Màu



Phục Hình Mòn Răng

Trám Hở Cổ Răng

Meta�l Flow với tính kháng mòn tốt cho phục hình răng.

Độ đàn hồi của Meta�l Flow làm giảm sự rơi miếng trám.

Trám Sâu Răng Vùng Kẽ

Đánh bóng nhanh, Meta�l Flow là ý tưởng của phục hình răng trước đòi hỏi sự thẩm mỹ.

Phục hình răng bị tổn thương mà men răng yếu/ trám bít hố rãnh

Meta�l Flow với tính kháng mòn có thể sử dụng để trám răng bị tổn thương mà men răng yếu / trám bít hố rãnh.

Meta�l Flow là composite resin với tính thích nghi cao. Nó bao gồm các hạt độn tự nhiên phản ứng 
rất tốt với khung nhựa. Đảm bảo cho tính làm viêc tuyệt vời, Meta�l Flo cản quang với độ co giãn 
khi trùng hợp thấp rất thích hợp trám lót tái tạo.

Các Tình Huống Lâm Sàng Nổi Bật
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Màu



www.sunmedical.co.jp

Primer dùng cho tất cả các loại sứ
Được thiết kế để dùng cho tất cả các loại sứ và Ziconia

Đảm bảo hiệu suất dán tối đa
Kết quả ổn định tuyệt vời



  

  

  Lực dán với Zirconia

  Lực dán với Sứ

  Ca lâm sàng

30

15

0

20

10

0

Procera AllZircon

30

KATANA

25

IPS e.max Press

23

Lava

25

VITA VMK Master

16

Tác nhân lót cho bề mặt sứ. Bôi Super Bond Universial Ceramic Primer lên 
bề mặt sứ với cement resin để gia tăng độ dính cứng & bền bỉ.

Lực dán với các loại Zirconia khác nhau * (MPa)

Đảm bảo kết quả  zirconia dán chắc
trên răng với Super-Bond

Đảm bảo kết quả  dán sứ 
đáng tin cậy

Cầu Zirconia Sử dụng Super Bond 
Universial Ceramic Primer

Đặt Resin Cement

Trộn Liquid A & B sau đó 
bôi vào mặt trong cầu răng

Sử dụng Super Bond gắn cầu

Sau khi gắn

Lực dán với các loại sứ khác nhau

* Thử nghiệm sau khi tăng vòng nhiệt
10,000 lần (5-55oC)
   Cement Resin : Super Bond

* Thử nghiệm sau khi tăng vòng nhiệt
10,000 lần (5-55oC)
   Cement Resin : Super Bond
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Primer Keo Dán Cho Quý Kim

V - PRIMER

Dán quý kim
Không cần mạ thiếc, xử lý nhiệt

Sử dụng trong miệng

V Primer là gì?
V Primer là keo 1 thành phần dán kim loại quý ( bao gồm AU/Ag/Pd). Dựa trên phát 
minh mới nhất của keo dán monomer gọi là “VTD” phái sinh của chất triazine dithiol. 
Đơn giản là bôi 1 lớp V Primer lên kim loại quý trước khi gắn bằng Super Bond C&B sẽ 
giúp gia tăng độ bền của lực dán.
V Primer loại bỏ các bước không cần thiết để gia tăng lực dán như mạ thiếc, xử lý nhiệt.
*6-(4-vinyl benzyl -n-propyl)amion-1,3,5 -triazine-2,4-dithiol

Made in Japan by



Sử dụng V Primer

Lực dính lâu dài

Bao gồm Sản phẩm liên quan

V Primer gia tăng kết quả dán của Super Bond C&B vào bất cứ vàng hoặc quý kim cho các loại 
phục hình:
1.  Inlay, onlay, mão , cầu…
2.  Dán cầu, dán cầu gia cố
3.  Chốt quý kim
4.  Chỉnh hình lên mão toàn kim loại
5.  Sửa chữa veerner nhựa hay mão sứ vỡ
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