


Den ideelle adhesiv skal være hydrofil når den appliseres og
hydrofob etter polymerisering. Det har vært hovedproblemet
med de selv-etsende adhesiver til nå, at de fortsatt er hydrofile
etter herding.

Problemet synes å være løst med Bisco’s All-Bond Universal. ”Higly
Cross linking Monomer”, mer BisGMA (sterkere), minimalt med
HEMA (nok til å fukte tannen, men så lite at den ikke er så
hydrofil som andre selv-etsende bondinger), en mix av etanol og
vann som ikke gir vannrester etter at etanolen fordamper (azeo-
tropisk), mild pH på 3,2 gir lang lagringstid, mer hydrofob ferdig
herdet adhesiv som er mer kompatibel med sakteherdende
materialer (selvherdende, to-komponent).

Som andre selv-etsende adhesiver må man skrubbe den inn i 
dentinet; 10–15 sek. pr. lag, 2 lag uten lysherding imellom. Dette
er viktig for å nøytralisere – heve pH – slik at den lysherder bedre.
Blåser så minimum 10 sek. for å evaporere etanolen. Lysherdes 
i 10 sek. Man kan bruke All-Bond Universal som en ren selv-
etsende adhesiv, etse bare emalje kanten (selektiv ets), eller
total etsing som ved All-Bond 3 (gir høyest bindestyrke).
Bindestyrken på All-Bond Universal blir da like god eller bedre
enn All-Bond 3. Etsetid ca. 15 sek. Den kan brukes til direkte og
indirekte restaureringer (filmtykkelse mindre enn 10 my), trenger ikke
noe ekstra resinlag, binder til LC, DC og SC sementer. Den 
binder også til metaller (stål, titan, gull-legeringer, etc.), glass-
keramikk, Zirkona, Alumina, Porcelen og Litium Disilikat. Den kan
lagres ved romtemperatur og har en holdbarhet på 18 måneder. 
Den kan brukes på uttørket tannsubstans, og over fuktige tenner;
men vil gi best bindings-styrke på lett fuktige tenner.

Jeg har i mange år vært skeptisk til verdien av selv-etsende 
bondinger, fordi holdbarheten av bindinger over tid synes 
tvilsom og fordi bindestyrken har vært vesentlig lavere. Men når
All-Bond Universal har kommet synes disse problemene å være
borte, og vi har fått en bonding som er lite teknikksensitiv, som
gir meget god bindestyrke, som har et bredt bruksområde og
som gir god totaløkonomi.

Dette blir min bonding fra nå av.
Henning Myhre

Tannlege MNTF, Larvik

SELVETS TEKNIKK 
Gjør klar kavitet. Skyll godt med
vann. Bruk en absorberende pellet 
i 1–2 sek. for å fjerne overskudd 
av vann (ikke tørk ut tannen).

TOTAL ETS TEKNIKK
Gjør klar kavitet. Skyll godt med
vann. Ets emalje og dentin i 15 sek.
Skyll godt. Fjern overskudd av vann
med en pellet eller HVE (high 
volume evacuation) i 1–2 sek.
Tannen skal være tydelig fuktig.

SELEKTIV ETSE TEKNIKK
Gjør klar kavitet. Skyll godt med
vann. Velg etsemateriale og ets både
preparert og ikke preparert emalje i
15 sekunder. Bruk suget for å fjerne
etsen fra tannen. Skyll godt. Fjern
overskudd av vann med en pellet
eller HVE  i 1–2 sek. Tannen skal være
tydelig fuktig.

Appliser 2 separate lag med ALL-BOND
UNIVERSAL og skrubb/jobb  materialet
inn i tannen med en Microbrush eller
børste i 10–15 sekunder PER lag. 
Ikke lysherd mellom lagene. 

Fjern fuktighet med luft og treveis-
sprøyte i min. 10 sek. Det skal ikke
være noe synlig bevegelse i materialet
og overflaten skal skinne. I motsatt fall
appliser nok ett lag med adhesive og
gjenta trinn 3. Lysherd i 10 sek. 

Appliser ønsket restaurasjons materiale
og følg fabrikantens instruksjoner. 

Teknikk A

Direkte og indirekte teknikk
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Teknikk B Teknikk C

15478 All-Bond Universal      kr 963,-
1 x 6 ml + tilbehør
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