


















ALL-BOND
UNIVERSAL®

BISCO

ScotchbondTM

Universal
3M ESPE

Optibond®

XTR
Kerr

Prime &
Bond ElectTM

Dentsply Caulk

ClearfilTM

Universal
Bond
Kuraray

Etching toàn phần
và tự etching

Phục hình trực tiếp

Phục hình gián tiếp

Chỉ một chai

Không cần chất xúc tác

Định giá trên từng
loại keo dán

Tương thích với vật
liệu tự trùng hợp
-lưỡng trùng hợp và
quang trùng hợp

Kỹ thuật tự etching

$ $$$ $$ $$$ $$

Dữ liệu được tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất.
Thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu.
* Scotchbond Universal DCA cần phải có (chất xúc tác lưỡng trùng hợp).
**  Optibond XTR là hệ thống keo dán 2 chai: primer và keo dán.

Cần chất xúc tác lưỡng trùng hợp cho vật liệu tự trùng hợp. 

Clearfil Universal Bond cần chất xúc tác lưỡng trùng hợp.
Định giá trên từng loại keo dán bao gồm cả chi phí của chất xúc tác.

HỆ THỐNG KEO DÁN 1 CHAI ALL-BOND UNIVERSAL
MANG ĐẾN SỰ TƯƠNG HỢP VÀ NHANH CHÓNG

CHO HIỆU QUẢ HÀNG NGÀY.
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ĐÂY CHÍNH LÀ
SẢN PHẨM CHO TƯƠNG LAI
ĐÂY CHÍNH LÀ
SẢN PHẨM CHO TƯƠNG LAI
với "THẾ HỆ CEMENT KẾ TIẾP"

TheraCem®

Cement Resin lưỡng trùng hợp
TheraCem là cement resin tự 
dán lưỡng trùng hợp, phóng 
thích Canxi và Fluoride, được 
chỉ định gắn cho mão răng, cầu 
răng, inlay, onlay và chốt (các 
loại chốt kim loại/ không kim 
loại/ chốt sợi làm sẵn).

Đóng gói 1 ống kép
1 ống kép (8g), 15 đầu trộn và 15 đầu bơm trong miệng, sổ tay HDSD.
Màu Natural (tự nhiên)............................................................D-46311P
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TheraCem
TheraCem®

Cement Resin lưỡng trùng hợp

ngay hôm nay
5 lý do nên dùng

1. Cleave CM, Chen L, Suh BI. Phosg phóng thích Calcium & 
fluoride trở lại ở các cement resin. Dent Mater. 2016 (32S).e26.
2. Cement Resin tự dán mới  với pH kiềm. Chen L, Gleave C, Suh 
B, J Dent Res96(A):#286, 2017

Phóng thích Fluoride và Calcium

các ion tiếp tục được phóng thích1

Dễ làm sạch
dễ dàng lấy đi cement thừa

Độ pH kiềm sau khi dán
chuyển đổi từ độ pH acid

sang pH kiềm trong vài phút 2

Dán dính với Zirconia
có lực dán bền chặt với zirconia
và hầu hết vật liệu làm sườn khác
nhờ công nghệ 10-MDP

Độ cản quang cao
dễ dàng xác định trên phim X quang
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Phóng thích Calcium và Fluoride
Các ion tiếp tục được phóng thích1.

Độ pH kiềm
Chuyển đổi thừ độ pH acid sang pH
kiềm trong vài phút 2.

Dễ dàng làm sạch
Công thức chuyên biệt cho phép lấy sạch
cement dư nhanh chóng và dễ dàng.

Mức độ chuyển đổi cao
Đảm bảo độ bền vật lý cao hơn.

Độ cản quang cao
Dễ dàng xác định trên phim giúp chẩn
đoán nhanh chóng và hiệu quả.

Dễ dàng sử dụng
Ống kép tự trộn mang lại độ đặc đồng
nhất để sử dụng ngay.

Tạo lực dán bền chắc với Zirconia
Mang đến một lực dán mạnh mẽ lên Zirconia
và hầu hết các bề mặt vật liệu mà không cần
phải dùng Primer.

Thế hệ kế tiếp cho độ bền dán mạnh mẽ

TheraCem tiếp tục phóng thích Fluoride và Calcium 

Số ngày sau khi gắn

Hãy chào đón thế hệ mới nhất của dòng họ “ Thera”

Thế hệ cement KẾ TIẾP
TheraCem là cement resin lưỡng trùng hợp, tự xoi mòn, phóng thích canxi và fluoride, được chỉ 
định gắn cho mão răng, cầu răng, inlay, onlay và chốt (các loại chốt kim loại / không kim loại/ 
chốt sợi làm sẵn).

Độ bền dán tuyệt đối trên Zirconia

LƯU Ý: Lithium disilicate đã được xoi mòn với HF và lớp primer dùng cho sứ đã được quét 
lên. Các bề mặt Titan, thép không gỉ và zirconia được thổi cát. Phương pháp jig Ultradent.

LƯU Ý: Bề mặt Zirconia được thổi cát. Phương pháp jig Ultradent.

TheraCem RelyX™ Unicem 2
Automix

Maxcem Elite™
Chroma

G-CEM LinkAce™
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Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của các công ty tương ứng
1. Gleave CM, Chen L, Suh BI. Phóng thích trở lại Calcium & fluoride ở các cement resin. Dent Mater. 2016 (32S):e26.
2. Cement Resin tự dán mới với pH kiềm. Chen L, Gleave C, Suh B, I DentRes96(A):#286, 2017. File dữ liệu từ BISCO, Inc.
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Primer cho Zirconia - Alumina - Kim loại

Dán dính tối ưu được bắt đầu với Z-Prime Plus

Z-PRIM
E

TM  PLUS
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Keo dán tuyệt vời
Làm tăng lực bền dán của 
zirconia, alumina và bề mặt 
kim loại một cách đáng kể.

Đáng tin cậy
Tăng độ bền dán đáng kể cho 
các loại cement nhựa khác*.

Tính tương hợp
Sử dụng cho cả cement resin 
quang trùng hợp và lưỡng 
trùng hợp.

Sự tiện lợi
Chỉ một chai dễ dàng sử dụng.

Linh hoạt
Linh hoạt và bền chắc để xử lý 
nhiều bề mặt khác nhau.

17 Z-PRIME



* Dữ liệu từ BISCO, Inc.
  Thương hiệu được đăng ký của: 1 Glidewell Laboratories, 2 Burbank Dental Lab,

3 Shofu Dental Corporation, 4 Ivoclar Vivadent, Inc, 5 Kuraray America Inc, 6 Ceramill Amanngirrbach.

Primer chuyên dụng dành cho Zirconia hàng đầu…

Bạn đang cần vật liệu dán cho Zirconia?

Z-PRIME Plus tăng cường lực dán dính cho:

Theo nghiên cứu, vật liệu giúp hỗ trợ
tạo lực dán cho:

YES!

Z-PRIME Plus tăng cường đáng kể độ bền dán với bề mặt sườn zirconia, alumina
và kim loại, tốt hơn so với các loại primer khác trên thị trường.

 

 

 

 

 

Z-PRIME™ Plus của BISCO là loại primer 
một thành phần được sử dụng để tăng độ kết 
dính giữa các vật liệu phục hình gián tiếp với 
cement resin composite. Sản phẩm này 
được sử dụng như là một chất xử lý bề mặt 
cho các loại phục hình sứ ôxít zirconia, 
alumina, cũng như các loại kim loại hợp kim, 
composite và chốt trong nội nha. Z-PRIME 
Plus đã được thiết kế đặc biệt để mang lại độ 
bền dán cao cho các cement nhựa, được sử 
dụng cho cả phương pháp tự trùng hợp và 
quang trùng hợp.

Primer duy nhất đã được chứng minh có liên 
kết hóa học với zirconia*.

Độ bền dán tuyệt vời đối với phục hình 
zirconia, alumina và kim loại.

Tương hợp với các cement gắn resin loại 
quang trùng hợp và lưỡng trùng hợp.

Thuận tiện, đóng gói 1 chai duy nhất, dễ 
dàng khi sử dụng.

Tăng cường đáng kể độ bền dán của các loại 
cement resin khác*.

Mão, onlay, và cầu răng Zirconia (ví dụ: 
BruxZir1, Zir-MAX2, v.v.)

Kim loại, hợp kim & alumina.

Cùi răng ngắn/thấp.

Hạn chế việc mài răng quá nhiều.

Cầu răng dán có sườn bằng Zirconia.

Độ bền dán với lực nứt gãy trên Zirconia

Trước và sau thử nghiệm

Các phần sửa soạn răng không đủ, cần hỗ trợ lực dán.

18Z-PRIME



Tự tin dán trên các phục hình gián tiếp…
Công thức hóa học đã được chứng minh !!!

Liên kết hóa học lên Zirconia

Chỉ dùng
trong ngành nha

Chú ý Đọc kỹ hướng dẫn
trước khi dử dụng

Nhiệt độ
bảo quản

Bao gồm:
1 chai (2ml), hướng dẫn sử dụng.

Bề mặt có thể được làm sạch bằng cách sử dụng một hoặc nhiều cách sau: dùng bột đánh bóng, 
làm sạch bằng siêu âm với cồn hoặc acetone, làm sạch bằng hơi nước nóng hoặc thổi cát với oxit 
nhôm (hạt cát 30-100 micron ở áp lực 30-45 psi). Rửa sạch và làm khô bằng xịt hơi.

Quét 1-2 lớp Z-PRIME Plus, thấm ướt đều bề mặt bên trong phục hình. Làm khô bằng đầu xịt 
hơi trong 3-5 giây.

Tiếp tục gắn phục hình bằng cement gắn (ví dụ: DUO-LINK UNIVERSAL™).

Chất primer xử lý bề mặt dán cho

2 31

2

3

Zirconia - Alumina - Kim loại
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CẤU TRÚC CỦA 10-MDP MONOMER

Nhóm Polyme hóa, trùng hợp cùng nhau
và kết hợp với gốc resin.

Nhóm kị nước.

Nhóm ưa nước (Tạo liên kết hóa học giữa gốc phosphate
và các hydroxyl apatite, ion calci, zirconia…)

CH3CH3

CH2CH2

CH2CH2CH2CH2
CH2CH2CH2CH2
CH2CH2CH2CH2
CH2CH2CH2CH2
CH2CH2CH2CH2

CC==

==CC 00

00

00

00 == PP OHOH

OHOH



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM

Làm sạch phục hình:

• Hệ thống đóng gói được cải thiện, dễ dàng sử dụng.
• Dễ sắp xếp và làm sạch.
• Đạt được kết quả gắn cement đáng tin cậy.
• Các chất nhiễm bẩn như nước bọt có thể được lấy đi để đạt được độ bền dán tốt hơn sau khi thử răng.

TM

ZirClean là một loại gel được thiết kế để làm sạch mà không làm mòn các bề mặt dán của zirconia (và các loại phục 
hình khác) sau khi thử răng trong miệng. ZirClean giúp đạt được kết quả dán dính cement đáng tin cậy khi gắn bằng 
cách loại bỏ phosphate nhiễm bẩn trên zirconia (cũng như trên bề mặt phục hình sứ và phục hình kim loại) xảy ra 
trong quá trình thử răng.

Việc sử dụng ZirClean sẽ giúp đạt được kết quả gắn cement đáng tin cậy với các phục hình zirconia sau khi
thử trong miệng.

20ZirClean
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