
Product Informatie

GLUMA® Desensitizer & GLUMA® Desensitizer PowerGel
Meer effect, minder pijn.

Giving a hand to oral health.



Meer effect, minder pijn.

Overgevoeligheid van het gebit kan voor uw patiënten een grote impact op hun dagelijks leven hebben. Zoete of zure 
gerechten, warme of koude dranken – de acute pijn is onaangenaam en moet dan ook, het liefst zo snel mogelijk, 
gestopt worden. 

Al meer dan 20 jaar is één druppel GLUMA genoeg om overgevoeligheid te stoppen en te voorkomen. Snel en effectief 
resultaat, zonder mengen, zonder uitharden en in slechts één stap. Uw patiënten voelen direct resultaat.

Nu is er GLUMA Desensitizer PowerGel. Een product dat gebaseerd is op de bekende GLUMA Desensitizer  
vloeistof. Door de gelconsistentie heeft het materiaal een verbeterde handling en is het zeer nauwkeurig aan te brengen.  
De unieke groene kleur vereenvoudigt een visuele controle op applicatie en wegspoelen.

GLUMA Desensitizer – Twee producten, één oplossing tegen overgevoeligheid.
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GLUMA® Desensitizer / GLUMA® Desensitizer PowerGel 
Het succes gaat verder.



Eerste  
desensitizer  
op de markt
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PowerGel ++++ 
Preferred 
Product 2014

2001, 2002, 
2003, 2005, 
2006, 2009, 
2011, 2012, 
GLUMA
Desensitizer
PowerGel  
5 Stars 2014

2003, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008,
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013

2009
Top Effective  
Product for Class II
2011
Best products of 
2011

2011
5 diamond 
rating in 2012  
voor GLUMA 
Desensitizer 
PowerGel

Eigenschap Voordeel GLUMA Desensitizer GLUMA Desensitizer 
PowerGel

1-staps  
applicatie

Eenvoudig en snel in gebruik; 
mengen en lichtuitharden zijn 
overbodig

Universeel  
compatibel

Te gebruiken met alle 
bondings en restauratieve 
materialen

Economisch Eén druppel is voldoende voor 
meerdere applicaties

Gelconsistentie Gecontroleerd en nauwkeurig 
aanbrengen

Non-dripping Loopt niet weg, minimaliseert 
het risico op contact met 
zacht weefsel

Groene kleur Visuele controle bij het  
aanbrengen en wegspoelen

Langdurig effect Tevreden patiënten

GLUMA  – Van introductie naar onderscheiden(d)

GLUMA – Uw voordelen
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Zo werkt het.

 ■ Desensibiliseren:  
GLUMA is de enige desensitizer waarvan is aangetoond dat het tot wel 200 μm in de blootliggende dentinetubuli door-
dringt. De verschillende lagen van eiwitsepta die hier gevormd worden, stoppen de bewegingen van de intertubulaire 
vloeistof bij osmotische veranderingen; de oorzaak van de pijn. 

 ■ Remt bacteriën:  
GLUMA zorgt voor een hermetische afsluiting, die dienst doet als microbiële barrière ter voorkoming van bacteriegroei.  

 ■ Rewetting:  
GLUMA herstelt ingezakte collageenvezels en verbetert zo de hechtsterkte van veel adhesieven.

Mondhygiënist – Precies desensibiliseren
De goede hanteerbaarheid van een gel en de betrouw-
baarheid van GLUMA. Uw patiënten zullen de snelle, 
effectieve en langdurige resultaten weten te waarderen.

 ■ Cervicale erosie.
 ■ Blootliggend dentineoppervlak.
 ■ Overgevoeligheid door gingivarecessie.

SEM-vergroting van door Gluma 
gevormde septa in de tubuli.

SEM-vergroting van een enkele 
door GLUMA gevormd septum in 
een dentinetubulus.

Schematische weergave van  
het effect.

Een uitstekend product voor tandarts én mondhygiënist:

Tandarts/tandartsassistent – Onder iedere restauratie
Pas GLUMA toe onder iedere restauratie – direct en 
indirect – om uw patiënten het comfort te bieden dat ze 
verdienen.

 ■ Kronen.
 ■ Bruggen.
 ■ Inlays en onlays.
 ■ Veneers en langdurige tijdelijke voorzieningen.
 ■ Randen van noodkronen.
 ■ Onder alle directe restauraties.

Indicaties:
Effectief reduceren of elimineren van pijn veroorzaakt door overgevoeligheid blootliggende tandhalzen. 
Voorkomen van postoperatieve pijn onder directe en indirecte restauraties.

Dentine

Verzegeling door GLUMA 
Desensitizer

Dentinetubuli
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GLUMA® Desensitizer
Gemakkelijk aan te brengen – breed toepasbaar.



GLUMA – Compatibel met adhesiefsystemen.

GLUMA®  
Optimale compatibiliteit.

GLUMA – Bewezen effectief 
in het afsluiten van dentine- 
tubuli

Eenvoudig aan te brengen.

Goed zichtbaar, loopt niet weg.

Bekijk meer klinische  
studies op onze website
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1 Gelijke letters staan voor statistisch niet-significante verschillen. Bron: Schweppe J, Hoffmann M, Kastrati A, Utterodt A, Riedel N, Schaub M: Effect of
GLUMA Desensitizer on Bond Strength of Etch & Rinse Adhesives. J Dent Res 90 (Spec Issue A): 3172, 2011. 
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GLUMA zekert de goede hechtwaarden van adhesieven aan dentine

■ Geen desensitiser ■ GLUMA Desensitizer ■ GLUMA Desensitizer PowerGel
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Beginsituatie Direct na het 
appliceren

6 maanden

■ BisBlock ■ Placebo ■ GLUMA Desensitizer PowerGel

Gelijke kleine letters staan voor statistisch niet significante verschillen van de scores naar tijd. 
Gelijke hoofdletters staan voor statistisch niet significante verschillen van de gemiddelde scores 
naar getest materiaal. Bron: Vora J, Mehta D, Meena N, Sushma G, Finger WJ, Kanehira M: 
Effects of two topical desensitizing agents and placebo on dentin hypersensitivity. American 
Journal of Dentistry, 25 (5), 2012: 293–8.

Significante reducering van overgevoeligheid door GLUMA Desensitizer PowerGel
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GLUMA Desensitizer PowerGel

GLUMA Desensitizer PowerGel
Syringe Kit
4 spuitjes à 1 g
Artikelnr. 66043451

Brush canulas
60 stuks 
Artikelnr. 66044334

Werkkaart GLUMA® Desensitizer PowerGel. 

6

GLUMA® Desensitizer PowerGel
Werkkaart en assortiment.



GLUMA® Desensitizer 
Werkkaart en assortiment.

GLUMA Desensitizer 

GLUMA Desensitizer
1 flacon à 5 ml
Artikelnr. 65872354

GLUMA Desensitizer Single Dose
40 single doses à 0,075 ml
Artikelnr. 66001854

GLUMA Desensitizer Value Pack
3 flacons à 5 ml
Artikelnr. 66018221

Applicatietips
2x 25 applicatietips groen (slim)
2x 25 applicatietips rood (regular) 
Artikelnr. 66064661

Werkkaart GLUMA Desensitizer.

7

A

54321

C

54321

B

54321

30 – 60 s

30 – 60 s

30 – 60 s



iBOND® Universal – All-purpose convenience.

Our definition of universal bonding is convenience:

 ■ Unique moisture control and instant bonding success: Due to the unique moisture control 
system and optimised monomer blend, iBOND Universal offers excellent dentine 
penetration and reliable bond strength.

 ■ The all-rounder for bonding matters: iBOND Universal enables bonding of composite, 
precious metal, non-precious metal, zirconia or glass ceramic, and is compatible with 
light-cure, dual-cure and self-cure materials.

 ■ Easy and precise application: Self-etch, total-etch or selective etch – the choice is yours. 
In addition, our specially designed drop control delivers just the amount of bonding 
agent you need.

OptiBond™ Solo Plus is a trademark of Kerr Corporation • XP Bond™ is a trademark of Dentsply DeTrey GmbH • Adper™ Scotchbond™ 1XT is a trademark of 3M Company

kulzer.com

iBOND® Universal – Hecht. Eenvoudig. Alles.

Dit is hoe wij een échte universele bonding definiëren!

 ■ Unieke ‘moisture control’ en direct bonding succes: Door het gebruik van aceton en 
een geoptimaliseerde monomeer mix biedt iBOND Universal uitstekende dentine-
penetratie en een betrouwbare hechtsterkte.

 ■ Dé bonding all-rounder: iBOND Universal maakt het mogelijk om te bonden 
met composiet, legeringen (edel en niet edel), zirkonium of glaskeramiek en is 
compatibel met licht-, duaal- en zelfuithardende materialen.

 ■ Eenvoudige en nauwkeurige applicatie: Self-etch, total-etch of selective etch – 
de keuze is aan u. Bovendien levert onze revolutionaire dispenser u de exacte 
hoeveelheid adhesief die u nodig heeft.

© 2017 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com


