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که بخش رزینی تشکیل  اند،ها از دو ماده اصلی مونومرهای رزینی و مقدارى فیلر تشکیل شدهباندینگ

دارند. فیلرها وظیفه ایجاد خواص مکانیکی را بر  دهنده ماتریکس اصلی ماده است و فیلرها در بین آنها قرار

 .مقدار کم آنها انتظار خواص مکانیکی قابل توجهی از باندینگ ها نداریم جه بهعهده دارند که با تو

اشاره کرد؛ باندینگی که به  آنها wetting توان به خاصیتها میترین ویژگی های باندینگاز جمله مهم

باالتری داشته و باندیگ مناسبتری محسوب  wetting گیردسرعت پخش شده و تمام محیط را فرا می

 .شودمی

این کار عالوه بر رساندن باندینگ  .بعد از قرار دادن باندینگ باید آن را را با هوای مالیم روی دندان پخش کنیم

شود، فراموش نکنیم که باندینگ چسب ترمیم باندینگ هم می به تمام فضای حفره باعث نازک شدن الیه

 .شودیم باندیگ باعث شکست ترمیم میقابل توجهی ندارد، به همین علت الیه ضخ است و خواص مکانیکی

به بعد در حال حاضر بازار  ۴های شوند، نسلها بر اساس محتویاتشان به هشت نسل تقسیم میباندینگ

 .موجود هستند

حاوى دو بطری پرایمر و باندینگ هستن، در این نسل عالوه بر پرایم و باند، اچینگ به طور  ۴نسل  باندینگ

 .شودمی جداگانه باید استفاده



 .دشویا توتال اچ، پرایمر و باند در یک بطرى قرار دارند و اچینگ به صورت جداگانه انجام می ۵نسل  در باندینگ

ها دیگر نیازی به باندینگ ها حاوی دو بطری پرایمر و باند هستند، در اینیا سلف اچ ۶های نسل باندینگ

 .دهداسیدی بوده و عمل اچ را انجام می ىها حاوی مونومرهااچینگ نیست چرا که پرایمر آن

گیرند. پرایمر و باند را در بر می اند که مجموعه اچ،به صورت تک بطری ارائه شده ٨و  ٧های نسل باندینگ

 .مونومرهای استفاده شده جهت بهبود خواص اچینگ است در البته تفاوت این دو نوع باندینگ

ل نواحی مینایی حفره قب شودبودن اسید پرایمر بوده و توصیه می نکته قابل توجه در سه نسل اخیر ضعیف

 .از پرایمر با اسید به صورت جداگانه اچ شوند

بیشتر آن را آب تشکیل  دانید عاج شامل دو بخش مواد معدنی و ماتریکس کالژنی است کههمانطور که می

 .ماندشبکه کالژنی باقی می دهد، پس از اچ کردن مواد معدنی عاج شسته شده ومی

که به طور مشخصی  شودخشک کردن بیش از اندازه عاج باعث تبخیر آب داخل شبکه و کلپس کردن آن می

تالشند تا با استفاده از پرایمرهای آبدوست و یا  های عاجی درکند؛ باندینگپروسه باند را دچار اختالل می

مشکل را برطرف کنند. وجود مایع در باندینگ باعث شارژ الکلی هستند، این  پرایمرهایی که حاوی مواد

 .کندشبکه کالژنی شده و نواحی گیر را برای باندینگ فراهم می مجدد
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