
 )پژوهشي ةمقال(
 

ستم يت به عاج دندان با استفاده از سه نوع سيباند کامپوز ياستحکام برش يبررس
 يشگاهيط آزماينگ به عاج دندان در محيباند

  
  ۲فاتيشر ايرو ،١نرگس پناهنده ،*١يفرامرز زکو

 
   دهيچک
 باند ياستحکام برش يا سهيمقا يبررسن پژوهش يااز انجام  هدف :نه و هدفيزم

ط ينگ در محيستم بانديت به عاج دندان انسان با استفاده از سه نوع سيکامپوز
  .است يشگاهيآزما

ط يدندان مولرسوم تا اکسپوز شدن عاج در مح ۶۶سطح تاج  :يبررسروش 
 ۴۰۰ و ۶۰۰د يکون کاربايليده شد و با کاغذ سمباده سييمر سايمرطوب با تر

م شدند يتقس ييتا ۲۲گروه  ۳ها به  نمونه .پرداخت شد ،ان آبير جريت در زيگر
نگ سطح يستم بانديهر نوع س ةسازند ةو سپس با توجه به دستورالعمل کارخان

 Mساخت شرکت Single Bondگروه اول (شد  يسازها آماده دندان
ESPE۳،  گروه دومBC Plus ساخت شرکتDentkist   و گروه سوم

CharmBond  ساخت شرکتVericom .(يرو يتيکامپوز يرادها ،سپس 
 يريگتوسط دستگاه اندازه ياستحکام باند برش. ها چسبانده شد سطح دندان

  .شد يابيارز LMT100استحکام باند 
ز يآنال. شدند يابيارز TUKEYو  ANOVAز يها توسط آنال افتهي :هاافتهي
گر يکديها با ن استحکام باند گروهيانگيد که مدانشان  ،>۰۵/۰P انس بايوار

  .دارد يمعنادارتفاوت 
با  ۱ اول ن گروهيکه ب نشان داد TUKEYز يها توسط آنالگروه ييتاچند ةسيمقا
 دوم و سومن گروه يب اما ،وجود دارد يمعناداراختالف  دوم و سوم يهاگروه

  .وجود ندارد يمعناداراختالف 
 Singleستم يمربوط به س ،به عاج يباند برشن استحکام يشتريب :يريگجهينت

Bond ستم يس يعني ،گرينگ ديستم باندين خاطر نسبت به دو سيبود و به اBC 
Plus  وCharm Bond ت دارديارجح.   

  ۴۹۴ - ۴٨٧ ):۵(١٠ ؛١٣٩٠م ع پ 
  

 BC Plus، Charm Bond،Single برشي باند، استحكام :واژگان كليد
Bond.  
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  شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي
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 مقدمه 

د يک اسـ يتکن ۱۹۹۵در سال  ،نکه بونوکوريبعد از ا
 يهـا قيـ تحق ،کـرد  يمعرفـ  ينا را در دندانپزشکينگ مياچ
انجـام   ،به عاج ينيباند مواد رز يبرا يابيجهت دست ياديز

نگ آنهـا  ياثر باند ،يامروز يعاج يهانگياکثر باند. گرفت
ر اسـت و  يـ ر الير در اسـم ييـ ا تغيـ حل، برداشت  يبر مبنا

آنهـا در   يکينينگ از نظر کاربرد کليباند يهاستميتفاوت س
نـا و عـاج،   ياچ کـردن م  :ا سه مرحله است کـه شـامل  يدو 

پس از اچ کـردن  . باشدينگ ميمر و عوامل بانديکاربرد پرا
 ينـا دارا يد از سـطح دنـدان، سـطح م   ياس يا و شستشونيم

زه ينراليگردد و سطح عاج دميم يکروسکوپيخلل و فرج م
 يدوکسـ يت هيـ کـالژن کـه حما   ةک شبکيصورت شده به
 ،کالژن ةن شبکيا. ديآ يت خود را از دست داده، در ميآپات
 ۲۰تــا ۱۵ حــدود يياســت و فضــا يســطح يانــرژ يدارا

ن فضا توسط يا. شود يجاد ميکالژن ا يبرهاين فاينانومتر ب
 ةليوسـ بـه  باند ةن آب در هنگام پروسيآب اشغال شده و ا

  ).۱-۲( شودين ميگزيمر جايپرا
نـا  ي، پس از اچ کردن ميامرحلهچند يهاستميدر س

نگ يمر و سپس عوامل بانديآنها، از پرا يو عاج و شستشو
-چنـد  يهـا نگيد بانـد يـ پـس از تول . )۳( شـود ياستفاده م

  جهــت ســاده کــردن و  يمختلفــ يهــاهکارخانــ يامرحلــه
 ياديـ ز يهـا ، پـژوهش يقـو  يها نگيدست آوردن باندهب

 ،نگيمر بـا عوامـل بانـد   يب پراينکه از ترکيانجام دادند تا ا
با توجـه بـه    ).۳( د کردنديرا تول one bottle يهاستميس

داشـتن   ،رنگ دندانهم يهاميت در ترميموفق ةالزم ،نکهيا
 ،سـازنده  يهـا شـرکت  ،)۴-۵(اسـت نگ مناسب يمواد باند

آنها  ةنگ را وارد بازار کردند و هميانواع مختلف مواد باند
-نگيخود را در حد  بانـد  يهانگيباند ،هم استحکام باند

ــه  ).۶-۱۲( کننــديمــ مشــهورمعــروف  يهــا ــا توجــه ب ب
مخصوصاً در مـورد   ،رانيموجود در بازار ا يهاتيمحدود
کـا و از  ياز آنها ساخت آمر يمعروف که بعض يهانگيباند

 ، دهسـتن د يـ جد يهـا نگيتر از باندرانگار يبس ،نهينظر هز
ـ  يبتواند ادعـا  هاهن گونه مطالعيکه ا يدر صورت -هکارخان

از تـوان  يمـ  ،د کندييد را تأيجد يهانگيباند ةسازند يها
 .مـت اسـتفاده کـرد   يگران ق يهانگيباند يجابه ن مواد يا

دو نـوع   ياستحکام باند برشـ  ةسيمقا ،ن مطالعهيهدف از ا
 يجنــوبةکر کشــور د ســاختيــجد ينگ عــاجيبانــد

)BCplus( ) Tm,Charm Bond(  ينگ عـاج يبا باند 
Single bond3M  استکايآمرکشور ساخت ،.    

  
   يبررسروش 

عدد دنـدان مـولر سـوم     ۶۶، يتجرب ةن مطالعيدر ا
مـورد   ،ياز لحـاظ اسـتحکام بانـد برشـ     يانسان ةشددهيکش
ر يـ ها بر اسـاس فرمـول ز  تعداد نمونه .قرار گرفتند يبررس

  :شدند محاسبه
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   درصد ۹۵نان يبرای اطم
  درصد ۸۰برای توان 
 مقاله رفرنس
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ـ  ن دنـدان يـ ا  سـالم، فاقـد    يهـا ن دنـدان يهـا از ب
 يمــادرزاد يهـا يم و آنومــالي، تـرم ي، شکســتگيدگيپوسـ 

 درصد.  /۵ن يکلرآم يها در محلول آبنمونه. انتخاب شدند
 يايها از بقاق دندانيک هفته قبل از تحقي .شدند ينگهدار

 يز شـدند و در آب مقطـر در دمـا   يـ تم ،نرم ججرم و نسو
ک يـ در  ،شـه يهـا از قسـمت ر  دندان .شدند ياتاق نگهدار
ــوک آکر    .)۱شــکل ( نصــب شــدند) ۱۵*۱۵*۱۲( يکــيبل

م يتقسـ  ييتـا  ۲۲گـروه   ۳بـه   يتصادف ترصوها به نمونه
ـ    يتوسط ترها تاج دندان. شدند ن يمر تـا اکسـپوز شـدن اول

ده ييسـا  يصـورت عرضـ  ط مرطوب و بهيعاج در مح ةيال
ب با کاغـذ  يبه ترت ،هادندان ةدست آمدهسپس سطح ب. شد

ر يــت در زيــگر ۴۰۰و  ۶۰۰د يــکون کــار بايليســ ةســمباد
ر ياسـم  ةيـ صـاف و ال  يدست آمدن سطحان آب تا بهيجر
طبـق   ،بعـد  ةدر مرحلـ ). ۳شـکل  ( کنواخت پرداخت شدي

نگ، يسـتم بانـد  يهـر نـوع س   ةسـازند  ةدستورالعمل کارخان
شفاف  يها وبيکه توسط ت Z1003Mت يکامپوز يرادها

 ،ه شده بوديمتر تهيليم ۵متر و طول يليم ۸/۱ يبا قطر داخل
  ).۴لشک(ها چسبانده شد به سطح اکلوزال دندان
ــروه او ــد از ، (Single Bond) لدر گــ   بعــ

سـطح اکسـپوز    ،به روش ذکـر شـده  دندان  ۲۲ يسازآماده
 درصـد  ۳۷ک يد فسفريتوسط ژل اس ،عاج ةين الياول ةشد

 ۱۰مدت به، اچ شده ةيسپس ناح. اچ شد ،هيثان ۱۵به مدت 
خشـک   يه به آرامـ يثان ۵مدت ه شستشو داده شده و بهيثان
ن يـ پـس از ا . دور شـود  يکه رطوبت اضـاف  يطوربه .شد

 Single Bondة يال کيکروبرس يم ، با استفاده ازمرحله
دوم قرار  ةيسطح اچ شده قرار گرفت و بالفاصله ال يروبر

توسـط هـوا نـازک     يه بـه آرامـ  يـ ثان ۵داده شد و به مدت 
ور يــکتيــه توســط دســتگاه اليــثان ۱۰مــدت د و بــهيــگرد

Coltolux 50 )نور داده شد) ۵شکل .  
 ۲۲مشـابه گـروه اول     ،(BC plus)در گروه دوم 

 يسـاز آمـاده  درصـد  ۳۷ک يد فسـفر يتوسط ژل اسنمونه، 
 ةيـ ک الي ،کروبرسيم ، با استفاده ازن مرحلهيپس از ا. شد
قرار گرفـت و   ،سطح اچ شده يروبر BC Plusنگ يباند

 ۱۰بعد از . آن قرار داده شد يروبربالفاصله  ،دوم ةيبعد ال

مـدت  نگ بهيباند ةيال ،آرام يان هوايجر با استفاده ازه يثان
  . ه نور داده شديثان ۲۰مدت سپس به ،ه نازک شديثان ۵

ــوم   ــروه س ــ ۲۲ ،(Charm Bond)در گ  ةنمون
 ۳۷ک يد فسفريدندان مشابه گروه اول و دوم توسط ژل اس

 بـا اسـتفاده از   ة،ن مرحلـ يـ پس از ا. شد يسازآماده درصد
 يرو Charm Bond نگيبانــد ةيــک اليــ ،کروبــرسيم

 ۵مـدت  ه بـه يـ ثان ۲۰از  پسسطح اچ شده قرار داده شد و 
مدت نگ نازک شد و بهيباند ةيال ،آرام يان هوايه با جريثان
  .ه نور داده شديثان ۲۰

ــروه،  ســپس ــر ســه گ ــت در ه ــاوبي ــاو يه  يح
داده قرار  يصورت عمودسطح دندان به يروبر ،تيکامپوز
و از هـر  ) سـتال يال و ديـ اکلوزال، مز( و از سه  جهت شد

نور داده  ،وريکتيتوسط دستگاه ال ،هيثان ۴۰مدت جهت به
تـا انجـام مرحلـه تسـت      ،باند شـده  يهاسپس نمونه. شد

  .شدند يدر آب مقطر نگهدار ،استحکام باند
 يبـرا  ،سه گروه ةباند شد يهابعد نمونه ةدر مرحل

ساخت  LMT100به دستگاه  ياستحکام باند برش يبررس
اتصـال   ةنحـو . ) ۹و  ۱۰ شکل(متصل شدند  ،ايتالياکشور 
بـه   يبرشـ  يرويـ بود که قبل از اعمال ن يصورتها بهنمونه
. شـد يوارد نمـ  آنهـا بـه   ياضـاف  يرويگونه نچيه ،هانمونه

قـه  يمتـر در دق يليک ميـ  LMT100سرعت دستگاه تست 
رو را يـ دستگاه ن .شديوارد م يصورت عمودرو بهيبود و ن
در  ،وتنيـ بـر حسـب ن   يتيجدا شـدن رادکـامپوز   ةدر لحظ
 م بر سطحيدست آمده با تقسهعدد ب .کرد يوتر ثبت ميکامپ

 2Rπ ، ۱۴/۳=πکه طبـق فرمـول   ( يتيمقطع راد کامپوز
  .ل شديپاسکال تبدبه مگا  )بود  دست آمدههب

 يهـا نمونه ياستحکام باند برش يريگپس از اندازه
  يآمـــار يزهـــايهـــا توســـط آنالهـــر ســـه گـــروه، داده

ONE WAY ANOVA  وTUKEY، ه و يمورد تجز
  .ل قرار گرفتيتحل

  
  ها   افتهـي

هـا  ن نمونـه يـ ا يق استحکام باند برشـ ين تحقيدر ا
  .)۱جدول ( قرار گرفت يريگمورد اندازه
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در هـر   ين استحکام بانـد برشـ  يانگيسه ميمقا يبرا
در سطح  (ANOVA)انس يز وارياز آزمون آنال ،گروهسه 

  .استفاده شد درصد ۵ يمعنادار
دهـد کـه در   ينشـان مـ   >۰۵/۰p ز بايجه آناليکه نت

 يمعنـادار اخـتالف   ،هـا گروه ين استحکام باند برشيانگيم

 TUKEY (post hocوجود دارد و با استفاده از آزمون 

Tukey)  ـ     شمشخص ن يد کـه اخـتالف اسـتحکام بانـد ب
و گـروه  ) =p ۰۱۱/۰( دومبا گروه ) =p ۰۰۰/۰( اولگروه 
ـ  يول. معنادار بود ۰۵/۰در سطح ) =p ۰۱۱/۰(با  سوم ن يب

  .دار نبودااختالف معن سومو  دومگروه 
  

  مختلف  يهااستحکام باند در گروه يآمار يهاشاخص :۱جدول 
  ها گروه  هانمونه تعداد  نيانگيم  اريمع انحراف  حداقل  حداکثر
۰۲/۲۱  ۷۱/۱۲  ۸۵/۱  ۲۵/۱۵  ۲۲  Single Bond 

۷۷/۱۱  ۲۴/۴  ۱۱/۲  ۸۴/۶  ۲۲  BC plus 

۰۲/۲۱  ۲۴/۵  ۷۹/۱  ۵۹/۸  ۲۲  CharmBond 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مختلف يهان استحکام باند در گروهيانگيم: ١نمودار 
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  بحث
 ياستحکام باند برش يحاضر با هدف بررسمطالعه 
. نگ به عاج دندان صورت گرفتيستم بانديسه نوع س

در گروه اول  -۱ :دارديان مين مطالعه بيج حاصل از اينتا
و  بود Single Bond نگ مورد استفادهيستم بانديکه س

  Bis-GMA:اين سيستم شامل ةدهند تركيبات تشكيل
)Bisphenol glycidyle methacrylate( و 

HEMA2 )2 Hydroxyethyl Methacrylate(  و
آب  ،مر، آغاز کنندهيد کوپليد اسيآلکنوئيالت پليمتاآکريدا

اتصاالت  يهان گروه نوع شکستيدر ا .)۱(ود و اتانول ب
، adhesiveاز نوع يهمگ ،يکمک چسبندگجاد شده بهيا
دو ر از يغبه . داخل چسب بود يوستگيشکست در پ يعني

شکست در  يعني ،cohesiveمورد که شکست از نوع 
 ،ن گروهيدر ا .و چسب بود يمورد چسبندگ ةفاصل مادحد
مگاپاسکال و  ۷۱/۱۲ ،استحکام باند يرويزان نين ميکمتر
ن يانگيم. مگاپاسکال بود ۰۲/۲۱ ،رويزان نين ميشتريب

ار يمعمگاپاسکال و انحراف ۲۵/۱۵ ،ياستحکام باند برش
   .دست آمدهب ۸۵/۱

 و بود BC Plusنگ مورد استفاده يباند ،در گروه دوم
 )4META( نگ شامليستم باندين سيا ةدهند ليمواد تشک

)4Methacryloxyethyl trimellitate anhydride (، 
ن گروه هم يدر ا. و اتانول بود HEMAالت، يمتاآکريدا

از  يهمگ ،يجاد شده در چسبندگيشکست در اتصاالت ا
استحکام باند  يرويزان نين ميکمتر .بود  adhesiveنوع
 يرويزان نين ميشتريمگاپاسکال و ب ۲۴/۴ ،ن گروهيدر ا

ن يانگيم. ن شدييمگاپاسکال تع ۷۷/۱۱ ،استحکام باند
پاسکال و مگا ۸۴/۶ ،ستمين سيدر ا ياستحکام باند برش

  .دست آمدهب ۱۱/۲ار يانحراف مع
 Charmنگ مـورد اسـتفاده   يبانـد  ،در گروه سوم

Bond نگ هـم شـامل  ين بانديا ةدهندليبود و مواد تشک :
Bis- GMA ،MOP4  وHEMA ،در . استون بـود سيب

 ،يجاد شده در چسـبندگ ين گروه هم شکست اتصاالت ايا
زان ين مين گروه کمتريدر ا .بود adhesiveاز نوع  يهمگ
زان يـ ن ميشـتر يپاسـکال و ب مگا ۲۴/۵ ،استحکام باند يروين

ن يانگيـ ن و مييمگاپاسکال تع ۰۲/۲۱ ،استحکام باند يروين
ار يـ پاسـکال و انحـراف مع  مگا  ۹۵/۸ ،ياستحکام باند برش

  .دست آمدهب ۷۹/۱
 يبـ يچسـبنده، ترک  يهـا سـتم يمر موجود در سيپرا

 يسـاز دارد تا قـادر بـه مرطـوب    (HEMA)نام به يديکل
بـا   نگيبانـد  يهـا ستمين سيزان حالل ايم). ۱۳( عاج باشد

اسـاس   حـالل بـر   يهـا ستميو انتخاب س. تفاوت داردهم 
 ريتأثرا تحت  يکنندگت مرطوبيکفا ،استون، اتانول و آب

ــ ــرار م ــد ).۱۳( دهــديق ــن دليب ــه ي ــادر ب   ل کــه حــالل ق
مرطـوب کـالژن    ةعاج و شـبک  يجا کردن آب از روبهجا

 يرا بــه درون فضــاها ينــيرز يانتشــار مونومرهــا اســت،
 يسـاز مرطوب .بخشدياف کالژن ارتقاء مين اليب ينانومتر

 ةا عوامـل دوبـار  يـ خشـک بـا آب    ةمجدد سطوح اچ شـد 
ونـد و ارتقـاء مجـدد    يحـافظ اسـتحکام پ   يساز آبمرطوب
ن حضور يبنابرا ).۱۳،۲( استهم افتاده  يکالژن رو ةشبک
 Single نگ يبانـد  مثل ،و آب يم و همزمان حالل آلأتو

Bond انتشار کامل مـواد چسـبنده   يبرا ياساس ،توانديم، 
مطلـب فـوق    ).۱۳( شده باشـد  ييزدايبه داخل عاج معدن

 Single يونـد بـاال  يل اسـتحکام پ يـ از دال يکيتواند يم

Bond نــه و در ين زميــدر ا ياريبســ يهــاهمطالعــ. باشــد
کـدام   نگ صورت گرفتـه کـه هـر   يباند يهاستميس ةسيمقا
  ).۲۲،۱۴( اندرا گزارش کرده يجينتا

و  Cavalcant ةمطالعـ  يجانتـ ن مطالعه با يج ايانت
و همکـارانش در   Perdigaoو  ۲۰۰۶همکارانش در سال 

 daو ۲۰۰۷و همکارانش در سـال   Yazieiو  ۲۰۰۶سال 

costacc  مشابه بود ۲۰۰۸و همکارانش در سال.  
Cavalcant   ــد کــه و همکــارانش گــزارش کردن

سـتم  يعنـوان س بـه  Single Bond ياستحکام بانـد برشـ  
  clearfil liner bond 2Vسـتم  يشـتر از س يتوتـال اچ ب 

و  Perdigao .)۱۵( باشـد يسـتم سـلف اچ مـ   يعنوان سبه
ن استحکام باند به يشتريز گزارش کردند که بيهمکارانش ن
استحکام ن يو کمتر Single Bondمربوط به  ،نايعاج و م
ــو ــه  طمرب ــود I Bondو  GBondب و  Yaziei ).۱۷( ب
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نـا را  ياسـتحکام بانـد بـه م    يروين نيشتريب ،زيهمکارانش ن
Single Bond از نظر استحکام بانـد   يگزارش کردند ول

 و clearfil S3 Bondو   Single Bondبه عاج يبرش
Tyrean SPE ةدر مطالع ).۱۸( داشتند يکسانيت يوضع 

dacostacc از نظر  ياتفاوت قابل مالحظه ،و همکارانش
ـ  ياستحکام باند برش و  AdheSEو  Single Bondن يب

Prompt-lp ۱۹( گزارش نشد.(   
Sensi  اعـالم کردنـد    ۲۰۰۵در سال و همكارانش

و  SE ond اچسـلف  يهانگيباند يکه استحکام باند برش
AdheSE، اچ نگ توتاليمشابه باندSingle Bond  بـود 

ــال  ).۱۴( ــارانش گــزارش   Moura ،۲۰۰۶در س و همک
نا را يبه م ياستحکام باند برشن ين و کمتريشتريکردند که ب

عنــوان بــه( Scotchbond multipurpose :بيــترتبــه
ــاليس ــه( Clearfil S3 Bondو ) اچســتم توت ــوان ب عن
   ).۱۶( داشتند) اچستم سلفيس

گزارش دادنـد   ۱۳۸۰در سال و همکارانش  ينياسي
ن اسـتحکام بانـد   يشـتر يب ،که از نظر استحکام باند به عـاج 

نا ياز نظر استحکام باند به م. است Syntacعاج مربوط به 

ــ و  Scotchbondو  Single Bond يهــاســتمين سيب
Etch prime  وExcite  ،Syntac  وMargin 

Bond ۲۰( وجود نداشت يداراتفاوت معن.(   
ز نشـان داد، کـه اگرچـه هـر سـه      يحاضر ن ةمطالع

مـواد   ي، ولبودندنسل پنجم از  ،کار رفتههب نگيستم بانديس
ـ  ها بـه نگين بانديا ةدهندليتشک س آنهـا کـه   يخصـوص ب

اسـتحکام بانـد    يا اتانول آبـدار باشـد، رو  ياتانول، استون 
ن مطالعـه  يـ طـور کـه در ا  دارد و همـان  ريتـأث عـاج   يبرش

ـ  يمعنـادار تفـاوت   مشاهده شـد،  بـا    Single Bondنيب
Charm Bond  وBC Plus وجود دارد.  

  
   يريگجهينت

  ،شيهـا تيبا در نظر گرفتن محـدود  حاضر ةطالعم
 ينگ عـاج ينشان داد که استحکام باند برشي دو نـوع بانـد  

 BC plus , Charm)(يجنـوب  ةکرکشور د ساخت يجد

Bond) ــ ــادارهب ــور معن ــر از  يط ــد کمت ــاجيبان  ينگ ع
(Single Bond 3M) است.   
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Abstract 

Comparative Study of Shear Bond Strength of Composite Resin to 
Human Dentin Surface Bonded with Three Dentin Bonding Systems in 

Vitro 
 

Zakavi F¹*, Panahandeh N¹, Sharifat R² 
 

 
 

Background and Objective: The aim of this study was to 
measure the shear bond strength of composite resin to 
human dentin surface bonded with three different bonding 
systems. 
Subjects and Methods: The crown surface of 66 extracted 
human third molar teeth were abraded with trimer in a wet 
environment until the dentin surface was exposed, and they were 
polished with silicon carbide paper 400 and 600 grit. Then, all 
the smooth smear layer samples were randomly classified into 
three equal groups. We used bonding according to the instruction 
of the manufacturer (the first group Single Bond, the second 
group BC Plus and third group Charm Bond).  
Then, the composite resin was bonded to the tooth surface by 
plastic tube (diameter: 1.8 mm, height: 5mm) .Finally, shear 
bond strength was determined by universal testing machine 
(LMT 100).  
Results: The variance analysis (ANOVA) P value= 0/000 
revealed the mean of shear bond strength is different between 
three groups. The mean shear bond for first, second and third 
groups are 15.25 MP, 6.84 MP, 8.59 MP, respectively. The 
multiple comparison with THKEY test showed that there is 
different significance between group one and the other two 
groups which did not differ significantly. 
Conclusion: All in all, we found out that greatest shear bond 
strength to dentin is the American Single Bond, which is better 
than Korean product (BC Plus and charm Bond).   
Sci Med J 2011;10(5):487-94 
 
Keywords: Shear bond strength, Single Bond, BC Plus, Charm 
Bond.  
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