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Κατανόηση

Το πρώτο στάδιο είναι η τροποποίηση του υποστρώµατος. Στόχος είναι αφενός ο καθαρισµός της επιφάνειας από ξένα σώµατα και αφετέρου και
βασικότερα η αδροποίηση της επιφάνειας, έτσι ώστε να αυξηθεί δραστικά το εµβαδό της επιφάνειας συγκόλλησης. Η συγκόλληση στηρίζεται κατά
κύριο λόγο στη µηχανική συγκράτηση της «κόλλας» στο υπόστρωµα και η αύξηση της επιφάνειας αλληλεπίδρασης τους παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης µεταξύ τους.

Το δεύτερο στάδιο είναι η ενεργοποίηση του υποστρώµατος. Στόχος είναι να γίνει το υπόστρωµα πιο ενεργό, ώστε να µπορέσει στη συνέχεια να
εισχωρήσει ευκολότερα η κόλλα σε αυτό. Χαρακτηριστικό πρόβληµα παρουσιάζει η οδοντίνη, η οποία περιέχει νερό, το οποίο εµποδίζει την
διείσδυση της συγκολλητικής ρητίνης, η οποία είναι υδρόφοβη και απωθείται από το νερό. Αµφίφιλοι ενεργοποιητές εισχωρούν στην
τροποποιηµένη οδοντίνη, επιτρέποντας την είσοδο στο επόµενο στάδιο της κόλλας στην ενεργοποιηµένη οδοντίνη.

Το τρίτο στάδιο είναι η εφαρµογή της κόλλας στο τροποποιηµένο κι ενεργοποιηµένο υπόστρωµα. Η κόλλα διεισδύει σε όλες τις µικροεσοχές που
έχουν δηµιουργηθεί από την τροποποίηση του υποστρώµατος, υποβοηθούµενη από τη χηµική συγγένεια που παρουσιάζει µε τον ενεργοποιητή.
Η κόλλα έχει επίσης συγγένεια µε τα υλικά που θα έρθουν να κολλήσουν εύκολα πάνω στη λεία ελεύθερη επιφάνειά της και τα οποία θα είχαν
δυσκολία να διεισδύσουν στις µικροεσοχές του τροποποιηµένου υποστρώµατος.
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Κατανόηση

Για να κατανοήσουµε ευκολότερα τη συγκόλληση, ίσως είναι χρήσιµος ο παραλληλισµός µε τα στάδια του βαψίµατος. Το γυαλόχαρτο χρησιµεύει για
τον καθαρισµό και την αδροποίηση σε µικροσκοπικό επίπεδο του υποστρώµατος (τροποποίηση). Το αστάρι χρησιµεύει για την ενεργοποίηση του
υποστρώµατος, ώστε να διεισδύσει στη συνέχεια καλύτερα το χρώµα στην επιφάνεια βαφής. Τέλος η µπογιά έρχεται να κολλήσει στο τροποποιηµένο
κι ενεργοποιηµένο υπόστρωµα.

Στην οδοντιατρική πράξη, αποτελεσµατική λύση στην προβληµατική συγκόλληση στην οδοντίνη ήρθαν να δώσουν αρχικά οι συγκολλητικοί
παράγοντες 4ης γενιάς, οι οποίοι χρησιµοποιούν ορθοφωσφορικό οξύ για την τροποποίηση της οδοντίνης, στη συνέχεια primer για την
ενεργοποίηση αυτής και τέλος adhesive (bonding resin) που εισχωρεί στην τροποποιηµένη κι ενεργοποιηµένη οδοντίνη.
Μετά τον πολυµερισµό της συγκολλητικής ρητίνης επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συγκόλληση µε την ρητίνη που θα ακολουθήσει.

Οι γενιές των συγκολλητικών παραγόντων διαχωρίζονται από πολλές παραµέτρους. Αυτοί της 4ης και 5ης γενιάς χρησιµοποιούν ορθοφωσφορικό
οξύ (αν και απουσιάζει από τις παραπάνω φωτογραφίες) για την τροποποίηση του υποστρώµατος ενώ της 6ης και 7ης γενιάς χρησιµοποιούν
ασθενέστερα οξέα (self-etching primers). Ένας άλλος διαχωρισµός στηρίζεται στα απαιτούµενα ξεχωριστά στάδια, καθώς της 4ης γενιάς απαιτούν
3 στάδια, της 5ης και 6ης γενιάς 2 στάδια ενώ της 7ης γενιάς µόνο ένα στάδιο εφαρµογής.
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Οδοντική µικροβιακή πλάκα και οργανικά υπολείµµατα στο βάθος
µασητικού βοθρίου, που καθιστούν αδύνατη την επαφή του
ορθοφωσφορικού οξέος µε την αδαµαντίνη, καθιστώντας ανέφικτη
την αδροποίηση και τη συγκόλληση στη συγκεκριµένη περιοχή.

Μασητική αύλακα, η οποία έχει καθαριστεί µε κόκκους Al2O3 50µm &
Microetcher IIA. Έχει γίνει πλήρης αφαίρεση µικροβιακής πλάκας και
οργανικών υπολειµµάτων, καθιστώντας την περιοχή προσβάσιµη σε
αδροποίηση και ιδανική για συγκόλληση.

Κλινική εικόνα µικροσυντηρητικής κοιλότητας σε πρώτο γοµφίο της κάτω
γνάθου. Τα περιστροφικά εργαλεία δεν µπορούν να επεκταθούν σε όλες
τις δευτερογενείς µασητικές αύλακες, προκειµένου να αφαιρέσουν
πιθανά οργανικά υπολείµµατα.

Οι µασητικές αύλακες καθαρίζονται µε κόκκους Al2O3 50µm &
Microetcher IIA, προκειµένου να επιβεβαιωθεί σε µικροσκοπικό επίπεδο
η αφαίρεση οδοντικής µικροβιακής πλάκας και οργανικών
υπολειµµάτων, που εµποδίζουν την αδροποίηση της αδαµαντίνης.

Η αποµόνωση µε τη χρήση ελαστικού αποµονωτήρα δεν είναι
απαραίτητη, αλλά καθιστά ευκολότερο τον έλεγχο του χειρουργικού
πεδίου. Είναι εµφανείς οι κόκκοι Al2O3 50µm, οι οποίοι θα ξεπλυθούν
πριν την εφαρµογή ορθοφωσφορικού οξέος

Μετά την αδροποίηση µε ορθοφωσφορικό οξύ και ελαφρό στέγνωµα
της κοιλότητας είναι εµφανής η επαρκής αδροποίηση της αδαµαντίνης
στα όρια της κοιλότητας, η οποία θα δεχθεί στη συνέχεια preventive
resin restoration.

Kαθαρές
επιφάνειες
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Αυχενική βλάβη µη τερηδονικής αιτιολογίας στον πρώτο προγόµφιο της
κάτω γνάθου. Η αεροαποτριβή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
επεξεργασία της σκληρωτικής οδοντίνης που συχνά συναντάται
στην περιοχή του αυχένα.

Αφού έγινε απώθηση των ούλων µε µετάξινο ράµµα 00, ακολούθησε
τροποποίση των οδοντικών ιστών µε αµµοβολή µε κόκκους
Al2O3 50µm & Microetcher IIA και στη συνέχεια έγινε αδροποίηση
µε ορθοφωσφορικό οξύ.

Μετά την αφαίρεση παλαιών εµφράξεων αµαλγάµατος, είναι πιθανό να
υπάρχουν υπολείµµατα ευγενολούχων υλικών προστασίας πολφού, που
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την συγκόλληση ρητινωδών υλικών µε
την οδοντίνη.

Ο καθαρισµός του εσωτερικού της κοιλότητας µε κόκκους Al2O3 50µm &
Microetcher IIA επιβεβαιώνει την πλήρη αποµάκρυνση οποιουδήποτε
υλικού, το οποίο µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση µε τους
σκληρούς οδοντικούς ιστούς.

Ασθενής παρουσιάστηκε µε κάταγµα στο άνω αριστερό κεντρικό τοµέα.
Υπάρχουν υπολείµµατα της παλιάς έµφραξης, αλλά η υπάρχουσα
οδοντίνη είναι σκληρωτική και είναι δύσκολο να επιτευχθεί
αποτελεσµατική συγκόλληση σε αυτή.

Μετά τον καθαρισµό σε µακροσκοπικό επίπεδο, έγινε καθαρισµός της
οδοντίνης της µύλης µε κόκκους Al2O3 50µm & Microetcher IIA σε
µικροσκοπικό επίπεδο, προκειµένου να γίνει απόλυτος καθαρισµός της
επιφάνειας και να επιτευχθεί ιδανική συγκόλληση.

Kαθαρές
επιφάνειες
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Έλεγχος
Χειρ. Πεδίου

Ο ελαστικός αποµονωτήρας είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αιµορραγία, εξαιτίας φλεγµονής στις µεσοδόντιες περιοχές, όπως
φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στην εγγύς επιφάνεια αυτού του πρώτου γοµφίου της κάτω γνάθου. Αίµα, σάλια ή ακόµα και υγρό της ουλοδοντικής
σχισµής, αν έρθουν σε επαφή µε τους οδοντικούς ιστούς, δρουν αρνητικά στη συγκόλληση µε αυτούς, καθώς εµποδίζουν την αλληλεπίδραση των
υλικών των συγκολλητικών συστηµάτων µε την προς συγκόλληση επιφάνεια.

Ο ελαστικός αποµονωτήρας είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε οπίσθια δόντια της κάτω γνάθου, προκειµένου να ελεγχθεί το χειρουργικό πεδίο. Αποµακρύνει
τη γλώσσα και την παρεία και συγχρόνως εµποδίζει τα σάλια του ασθενή να µολύνουν την επιφάνεια συγκόλλησης. Προκειµένου να επιτευχθεί
απόλυτος έλεγχος της υγρασίας χρησιµοποιούνται περιδέσεις στην περιοχή του αυχένα (αριστερά) ή φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη
µε µαλακή-ελαστική υφή, προκειµένου να κλείσουν απόλυτα τα κενά (δεξιά).

Ο ελαστικός αποµονωτήρας είναι επίσης χρήσιµος σε δόντια της άνω γνάθου, αν και εκεί, σε γενικές γραµµές, είναι εφικτός ο έλεγχος της υγρασίας µε
τη χρήση τολυπίων βάµβακος. Το βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης του ελαστικού αποµονωτήρα είναι πως απωθεί τα ούλα στην περιοχή του αυχένα
και ιδιαίτερα στη µεσοδόντια περιοχή, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παραπάνω περιστατικό, καθιστώντας ευκολότερα όλα τα κλινικά στάδια της
αποκατάστασης και κυρίως αυτό της τελείωσης και λείανσης των αυχενικών ορίων.
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Έλεγχος
Χειρ. Πεδίου

Στην άνω γνάθο είναι συνήθως ευκολότερος ο έλεγχος του χειρουργικού πεδίου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει καλή στοµατική υγιεινή και απουσία
φλεγµονής των ούλων είναι εφικτή η διεκπεραίωση αποκαταστάσεων χωρίς τη χρήση ελαστικού αποµονωτήρα, ιδιαίτερα σε µικρές κοιλότητας Ιης και
ΙΙης οµάδας, όπου λόγω του µικρού µεγέθους δεν απαιτείται διαστρωµάτωση σε πολλαπλά στρώµατα και η διαδικασία εφαρµογής συγκολλητικών
συστηµάτων και πλήρωσης της κοιλότητας ολοκληρώνεται σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα.

Σε µεγαλύτερες κοιλότητες, όταν επιλεχθεί η µη χρήση του ελαστικού αποµονωτήρα, είναι σηµαντικό ο επεµβαίνοντας να παρακολουθεί προσεκτικά
την πιθανή εκδήλωση αιµορραγίας στην ευαίσθητη µεσοδόντια περιοχή. Όσο η αιµορραγία εκδηλώνεται χωρίς να εισέρχεται εντός του µεταλλικού
τοιχώµατος δεν επηρεάζει τη συγκόλληση. Όταν όµως περάσει εντός του µεταλλικού τοιχώµατος (βέλος στη δεξιά φωτογραφία), τότε πρέπει ο
επεµβαίνων να επέµβει ανάλογα, ώστε να υπάρχει έλεγχος του χειρουργικού πεδίου.

Η συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων είναι µία ιδιαίτερα ευαίσθητη κλινική διαδικασία, στην οποία απαιτείται απόλυτος έλεγχος του χειρουργικού
πεδίου. Όταν υπάρχει κλινική µύλη όπου µπορεί να στερεωθεί η αρπάγη (αριστερά), τότε η χρήση του ελαστικού αποµονωτήρα θεωρείται η λύση
επιλογής. Σε περιστατικά όπου δεν υπάρχει κλινική µύλη για τη στερέωση της αρπάγης (δεξιά) είναι χρήσιµη η εφαρµογή υλικών µε στηπτική δράση
(Expasyl) για αποφυγή αιµορραγίας στην ευαίσθητη µεσοδόντια περιοχή.

Συγκόλληση
Αδαµαντίνη
Υποχρεωτικά
30sec εφαρµογή
15sec ξέπλυµα
Στέγνωµα
Επιβεβαίωση
Πιθανή επανάληψη

4

Τροποποίηση
Ορθοφωσ. Οξύ

Ορθοφωσφορικό οξύ
30-38%

Η αποτελεσµατικότητα της αδροποίησης της αδαµαντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ 30-40% είναι εξαιρετικά τεκµηριωµένη. Αν και υπάρχουν
διάφορες απόψεις ως προς την ισχύ του ορθοφωσφορικού οξέος και το χρόνο εφαρµογής, τα 30 δευτερόλεπτα είναι ο συνήθης χρόνος εφαρµογής.
Στη συνέχεια ακολουθεί ξέπλυµα 15 δευτερολέπτων µε νερό και καλό στέγνωµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η χαρακτηριστική κιµωλιώδης όψη
της αδροποιηµένης αδαµαντίνης. Αν όχι, επαναλαµβάνονται τα παραπάνω στάδια.

∆όντια µε λευκές κηλίδες παρουσιάζουν περιοχές υπενασβεστιωµένης αδαµαντίνης, η οποία κάποιες φορές είναι προτιµότερο να µην αφαιρεθεί στο
σύνολό της, για λόγους οικονοµίας στην αποκοπή σκληρών οδοντικών ιστών. Μετά την αδροποίηση, τα σηµεία της υπενασβεστιωµένης αδαµαντίνης
παρουσιάζουν µία «ακόµα πιο λευκή» όψη. Είναι προτιµότερο οι περιοχές αυτές να µη βρίσκονται στα όρια της κοιλότητας, προκειµένου να
αποφευχθεί πιθανός αποχρωµατισµός των ορίων, καθώς η συγκόλληση εκεί είναι υποδεέστερη.

Η αδροποίηση της αδαµαντίνης µπορεί να γίνει επιλεκτικά, χωρίς να γίνει επέκταση στην οδοντίνη, η οποία µπορεί να τροποποιηθεί µε ασθενέστερα
οξέα που περιέχονται στα self-etching primer. Στην περίπτωση αυτή είναι σηµαντική η ιδιότητα του χρησιµοποιούµενου gel ορθοφωσφορικού
οξέος να µένει σταθερό στη θέση που τοποθετείται και να µη ρέει προς την υποκείµενη οδοντίνη. Η όλη διαδικασία ακολουθεί το σύνηθες
πρωτόκολλο. Σηµαντική είναι πάντα η πιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της αδροποίησης.

Συγκόλληση
Οδοντίνη
Σκληρωτική
5-10sec εφαρµογή
15sec ξέπλυµα
Ελαφρό στέγνωµα
(αναρρόφηση)

4

Τροποποίηση
Ορθοφωσ. Οξύ

Ορθοφωσφορικό οξύ
30-38%

Η αποτελεσµατικότητα της αδροποίησης της οδοντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ είναι αρκετά αµφιλεγόµενη, καθώς η οδοντίνη είναι πολύ πιο
«µαλακή» από την αδαµαντίνη. Η αδροποίηση είναι σύντοµη για 5-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ξεπλένεται για 15 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει να γίνει ελαφρό στέγνωµα της οδοντίνης, προκειµένου να αποφευχθεί η ξήρανση της, η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
µετέπειτα συγκόλληση. Η σκληρωτική οδοντίνη ενδείκνυται να αδροποιείται µε ορθοφωσφορικό οξύ.

Στην κλινική πράξη, η εφαρµογή του ορθοφωσφορικού οξέος αρχίζει στην αδαµαντίνη (αριστερά) και µετά από 20 δευτερόλεπτα γίνεται εφαρµογή και
στην οδοντίνη (δεξιά) για σύντοµο χρονικό διάστηµα (έως 10 δευτερόλεπτα). Ακολουθώντας το πρωτόκολλο αυτό, η συνολική αδροποίηση της
αδαµαντίνης είναι 30 δευτερόλεπτα, ενώ της οδοντίνης 10 δευτερόλεπτα. Είναι σηµαντικό να διαφοροποιείται ο χρόνος εφαρµογής του οξέος στην
οδοντίνη και στην αδαµαντίνη, καθώς είναι δύο εντελώς διαφορετικές ουσίες.

Μετά το ξέπλυµα του ορθοφωσφορικού οξέος για 15 δευτερόλεπτα, υπάρχει έντονος προβληµατισµός για το στέγνωµα της κοιλότητας (αριστερά).
Καθώς πρέπει να αποφευχθεί η ξήρανση της οδοντίνης, γίνεται χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης και στη συνέχεια στεγνώνεται προσεκτικά η
αδαµαντίνη, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητα της αδροποίησης της από τη χαρακτηριστική κιµωλιώδη όψη αυτής. Το ζητούµενο
είναι σε κάθε περίπτωση να επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση (δεξιά).

Συγκόλληση
Αδαµαντίνη
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Τροποποίηση
Self-etching

Aυχενικό κιβ. <1mm
Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Εξαίρεση στην αδροποίηση της αδαµαντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ είναι το αυχενικό όριο σε όµορα κιβωτίδια, όπου το πάχος της αδαµαντίνης
είναι µικρότερο από 1 χιλιοστό (βέλος). Στην περίπτωση αυτή είναι πιο αποτελεσµατική η τροποποίηση µε self-etching primer, το οποίο τρίβεται µε τη
βοήθεια µικροεντριπτήρα για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια µε αναρρόφηση µε τη χειρουργική αναρρόφηση ή µε
ελαφρό φύσηµα. Τα self-etching primer δεν ξεπλένονται µε νερό όπως το ορθοφωσφορικό οξύ.

Σε αυτή την ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε self-etching primer. Βρέθηκε πως επιτυγχάνεται
συγκόλληση περίπου 20-22 MPa σε όλες τις περιοχές (περιοχή φύµατος ή περιφέρεια της µύλης) ανεξάρτητα από τη φορά των δυνάµεων (οριζόντιες,
επιµήκης ή λοξές), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της τροποποίησης της αδαµαντίνης µε self-etching primer, ακόµα και σε περιοχές που δεν
είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης.

Στην ίδια ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε ορθοφωσφορικό οξύ. Βρέθηκε πως
επιτυγχάνεται συγκόλληση άνω των 25 MPa σε περιοχές που είναι κλινικά αντίστοιχες µε περιοχές που γίνεται λοξοτόµηση της αδαµαντίνης, ενώ η
συγκόλληση σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης (και η συγκόλληση γίνεται παράλληλα ή κάθετα στα πρίσµατα της
αδαµαντίνης) η συγκόλληση είναι κάτω των 15 MPa και συνεπώς µη αποτελεσµατική.

Συγκόλληση
Oδοντίνη
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Τροποποίηση
Self-etching

Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Εξαίρεση στην αδροποίηση της αδαµαντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ είναι το αυχενικό όριο σε όµορα κιβωτίδια, όπου το πάχος της αδαµαντίνης
είναι µικρότερο από 1 χιλιοστό (βέλος). Στην περίπτωση αυτή είναι πιο αποτελεσµατική η τροποποίηση µε self-etching primer, το οποίο τρίβεται µε
τη βοήθεια µικροεντριπτήρα για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια µε αναρρόφηση µε τη χειρουργική αναρρόφηση ή µε
ελαφρό φύσηµα. Τα self-etching primer δεν ξεπλένονται µε νερό όπως το ορθοφωσφορικό οξύ.

Σε αυτή την ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε self-etching primer. Βρέθηκε πως επιτυγχάνεται
συγκόλληση περίπου 20-22 MPa σε όλες τις περιοχές (περιοχή φύµατος ή περιφέρεια της µύλης) ανεξάρτητα από τη φορά των δυνάµεων (οριζόντιες,
επιµήκης ή λοξές), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της τροποποίησης της αδαµαντίνης µε self-etching primer, ακόµα και σε περιοχές που δεν
είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης.

Στην ίδια ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε ορθοφωσφορικό οξύ. Βρέθηκε πως
επιτυγχάνεται συγκόλληση άνω των 25 MPa σε περιοχές που είναι κλινικά αντίστοιχες µε περιοχές που γίνεται λοξοτόµηση της αδαµαντίνης, ενώ η
συγκόλληση σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης (και η συγκόλληση γίνεται παράλληλα ή κάθετα στα πρίσµατα της
αδαµαντίνης) η συγκόλληση είναι κάτω των 15 MPa και συνεπώς µη αποτελεσµατική.

Συγκόλληση
Αδαµαντίνη
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Ενεργοποίηση

Η αδροποιηµένη µε ορθοφωσφορικό οξύ αδαµαντίνη δεν έχει ανάγκη από ενεργοποίηση, καθώς η επιφανειακή της ενέργεια βοηθάει την
υδρόφοβη συγκολλητική ρητίνη να διεισδύσει εύκολα σε αυτή. Αν κατά το στέγνωµα της αδαµαντίνης βρεθούν υπολείµµατα ορθοφωσφορικού
οξέος (µαύρα βέλη) πρέπει να επαναληφθεί το ξέπλυµα και στέγνωµα της αδαµαντίνης. Αν έχει χρησιµοποιηθεί self-etching primer για
τροποποίηση της αδαµαντίνης, τότε έχει γίνει συγχρόνως ενεργοποίηση της, αν και αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη.

Η χρήση primer στην αδροποιηµένη αδαµαντίνη έχει νόηµα σε κλινικές περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να επιτευχθεί απόλυτος έλεγχος του χειρουργικού
πεδίου και υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης της αδροποιηµένης αδαµαντίνης µε σάλιο. Το γεγονός αυτό θα εµποδίσει την υδρόφοβη συγκολλητική ρητίνη
να διεισδύσει στην αδροποιηµένη αδαµαντίνη, εξαιτίας της υγρασίας που υπάρχει σε αυτή. Η αµφίφιλη δράση του primer το βοηθάει να διεισδύσει στην
αδροποιηµένη αδαµαντίνη, ακόµα και στις περιοχές που υπάρχει λίγη υγρασία.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εφαρµογή συγκολλητικής ρητίνης, η οποία επίσης έχει αµφίφιλα στοιχεία, τα οποία βοηθούν τη συγκολλητική ρητίνη
να διεισδύσει εκεί που έχει προηγουµένως διεισδύσει το primer. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ολοκληρωθούν επιτυχώς αποκαταστάσεις σε περιοχές
που είναι δύσκολος ο απόλυτος έλεγχος της υγρασίας, όπως συχνά συµβαίνει σε δεύτερους γοµφίους της κάτω γνάθου, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί
η ανατολή τους και ούλα καλύπτουν το άπω τµήµα της κλινικής µύλης.

Συγκόλληση
Oδοντίνη
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Ενεργοποίηση

Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Στην οδοντίνη είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση µε κάποιο primer, το οποίο περιέχει αµφίφιλα στοιχεία, προκειµένου να επιτραπεί η διείσδυση του
στην οδοντίνη που περιέχει νερό. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ορθοφωσφορικό οξύ για την τροποποίηση της οδοντίνης, η εφαρµογή του
primer γίνεται σε ξεχωριστό στάδιο. Αν χρησιµοποιηθεί self-etching primer, ταυτόχρονα µε την τροποποίηση γίνεται και η ενεργοποίηση της
οδοντίνης, αφού µαζί µε τα ασθενή οξέα περιέχει και αµφίφιλα στοιχεία, για να διεισδύσει στην οδοντίνη.

Η εφαρµογή του primer στην οδοντίνη γίνεται µε µικροεντριπτήρες και ενεργό τρίψιµο, προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδος του στην οδοντίνη.
Προσοχή δίνεται ώστε να γίνεται εφαρµογή του primer σε όλα τα εσωτερικά τοιχώµατα της κοιλότητας. Αν επιλεχθεί η εφαρµογή self-etching primer,
ανανεώνεται το υλικό παραπάνω από µία φορά, προκειµένου να ανανεώνεται η τροποποιητική δράση των ασθενών οξέων που περιέχονται στα self
etching primer, γεγονός που δεν είναι απαραίτητο στα απλά primer χωρίς όξινα στοιχεία.

Η αφαίρεση της περίσσειας του primer γίνεται µε τη χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης (αριστερά) ή προσεκτικά µε ελαφρό φύσηµα µε την
υδροσύριγγα, προκειµένου να αποφευχθεί η ξήρανση της οδοντίνης, γεγονός που θα δράσει αρνητικά στη µετέπειτα διείσδυση της συγκολλητικής
ρητίνης και γενικά στη συγκόλληση. Η εφαρµογή του primer στην αδαµαντίνη γίνεται χωρίς τρίψιµο. Στο τέλος αυτού του κλινικού σταδίου,
ζητούµενο είναι η οδοντίνη να γυαλίζει, πιστοποιώντας πως έχει γίνει εφαρµογή primer σε όλη την επιφάνεια της.

Συγκόλληση
Oδοντίνη
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Συγκολλητική
Ρητίνη

Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα (7η γεν.)
Η συγκολλητική ρητίνη (adhesive ή bonding resin) είναι κατά βάση υδρόφοβη. Για το λόγο αυτό, στους συγκολλητικούς παράγοντες οδοντίνης είναι
αναµεµιγµένη µε αµφίφιλα στοιχεία, παρόµοια µε αυτά που περιέχονται στο primer. Τα αµφίφιλα αυτά στοιχεία βοηθούν την συγκολλητική ρητίνη
να εισχωρήσει στην τροποποιηµένη και ενεργοποιηµένη οδοντίνη. Έτσι δηµιουργείται η υβριδική ζώνη, η περιοχή δηλαδή που απαρτίζεται από
την µερικώς τροποποιηµένη οδοντίνη, στην οποία έχει εισχωρήσει η συγκολλητική ρητίνη.

Η εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης στην οδοντίνη γίνεται µε µικροεντριπτήρες και ενεργό τρίψιµο. Προσοχή δίνεται ώστε να γίνεται εφαρµογή της
συγκολλητικής ρητίνης σε όλα τα εσωτερικά τοιχώµατα της κοιλότητας. Υπάρχει διχογνωµία σχετικά µε το αν τα τεχνητά τοιχώµατα θα είναι τοποθετηµένα
στη θέση τους κατά την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης ή αν αυτά θα µπαίνουν µετά τον πολυµερισµό της. Υπάρχουν σωστά επιχειρήµατα κι από
τις δύο πλευρές και είναι µάλλον θέµα επιλογής του επεµβαίνοντα.

Η αφαίρεση της περίσσειας της συγκολλητικής ρητίνης γίνεται µε τη χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης (αριστερά) ή προσεκτικά µε ελαφρό
φύσηµα µε την υδροσύριγγα. Συνήθως η αφαίρεση των περισσειών γίνεται µετά την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης και στην αδαµαντίνη.
Κάποιοι συγκολλητικοί παράγοντες 7ης γενιάς απαιτούν έντονα φύσηµα αέρα. Στο τέλος αυτού του κλινικού σταδίου, ζητούµενο είναι η οδοντίνη να
γυαλίζει, πιστοποιώντας πως έχει γίνει εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης σε όλη την επιφάνεια της.

Συγκόλληση
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Συγκολλητική
Ρητίνη

Όχι τρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Σε περίπτωση που όλα τα τοιχώµατα της κοιλότητας βρίσκονται σε αδαµαντίνη και υπάρχει απόλυτος έλεγχος του χειρουργικού πεδίου µπορεί να
χρησιµοποιηθεί υδρόφοβη συγκολλητική ρητίνη απευθείας πάνω στην αδροποιηµένη και καλά στεγνωµένη αδαµαντίνη χωρίς την προηγούµενη
εφαρµογή primer. Η απουσία υδρόφιλων στοιχείων καθιστά τη συγκολλητική ρητίνη λιγότερο επιρρεπή στην υδρόλυση, γεγονός που βοηθάει την
οριακή προσαρµογή της αποκατάστασης να έχει καλύτερη συµπεριφορά σε βάθος χρόνου.

Η εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης στην αδαµαντίνη γίνεται µε µικροεντριπτήρες ή πινελάκια, χωρίς πίεση ή ενεργό τρίψιµο. Η εφαρµογή γίνεται για
30 δευτερόλεπτα, συνήθως µαζί µε την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης στην οδοντίνη. Η συγκόλληση στην αδαµαντίνη είναι, σε γενικές γραµµές,
περισσότερο προβλέψιµη, γεγονός που εφησυχάζει τους οδοντιάτρους σε αβαθείς κοιλότητες αποκλειστικά σε αδαµαντίνη και δεν περιµένουν τα 30
δευτερόλεπτα που απαιτούνται, δηµιουργώντας προβλήµατα στη συγκόλληση.

Η αφαίρεση της περίσσειας της συγκολλητικής ρητίνης γίνεται µε τη χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης (αριστερά) ή προσεκτικά µε ελαφρό
φύσηµα µε την υδροσύριγγα. Συνήθως η αφαίρεση των περισσειών γίνεται µετά την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης και στην οδοντίνη.
Κάποιοι συγκολλητικοί παράγοντες 7ης γενιάς απαιτούν έντονα φύσηµα αέρα. Στο τέλος αυτού του κλινικού σταδίου, ζητούµενο είναι η αδαµαντίνη
να γυαλίζει, πιστοποιώντας πως έχει γίνει εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης σε όλη την επιφάνεια.

Συγκόλληση

8

Πολυµερισµός

LED
Αλογόνου
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την επιλογή συσκευής πολυµερισµού που θα επιλέξει ο κάθε οδοντίατρος.
Ανεξάρτητα αν θα επιλεγεί συσκευή αλογόνου ή LED, είναι προτιµότερο να έχει δυνατή ισχύ (>800mW/cm2), προκειµένου να είναι σε θέση
να πολυµερίζει αποτελεσµατικά και έµµεσες αποκαταστάσεις. Συνήθως χρησιµοποιούνται προγράµµατα αυξανόµενης έντασης ή αρχίζει
ο πολυµερισµός από απόσταση και στη συνέχεια γίνεται πολυµερισµός εξ’ επαφής σε πλήρη ισχύ.

Oδοντίνη
Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ
ο προ-πολυµερισµός
30sec
400mW/cm2
Στην οδοντίνη είναι απαραίτητος ο πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης πριν την εφαρµογή της σύνθετης ρητίνης. Το πρόβληµα οφείλεται στο
γεγονός ότι ο πολυµερισµός της σύνθετης ρητίνης συνοδεύεται από συστολή πολυµερισµού, η οποία δηµιουργεί δυνάµεις που τείνουν να
αποκολλήσουν τη συγκολλητική ρητίνη από την οδοντίνη, προκαλώντας µετεµφρακτική ευαισθησία. Για να αποφευχθεί αυτό συνιστάται
ο προ-πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης για µεγαλύτερο χρόνο απ’ όσο συνιστούν οι εταιρείες.

Aδαµαντίνη
∆εν είναι απαραίτητος
ο προ-πολυµεριµός
30sec
400mW/cm2
Ο προ-πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης στην αδαµαντίνη δεν είναι απαραίτητος, γεγονός που επιβεβαιώνεται κατά τη συγκόλληση όψεων
ή άλλων έµµεσων αποκαταστάσεων. Παρόλα αυτά στις άµεσες αποκαταστάσεις είναι αναπόφευκτος και γίνεται ταυτόχρονα µε τον πολυµερισµό
της συγκολλητικής ρητίνης που έχει εφαρµοστεί στην οδοντίνη. Και εδώ συνιστάται η πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης για µεγαλύτερο
χρόνο από αυτόν που συνήθως συνιστούν οι εταιρείες.

Συγκόλληση
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Ενίσχυση

Όχι τρίψιµο
συγλ. ρητίνης
Flowable
(σύνθετη ρητίνη χαµηλού ιξώδους)
Η ενίσχυση της συγκολλητικής ρητίνης, µε µία εφαρµογή υδρόφοβης συγκολλητικής ρητίνης, προτείνεται κυρίως όταν χρησιµοποιούνται
συγκολλητικοί παράγοντες 5ης και 7ης γενιάς, που συνήθως δηµιουργούν λεπτό στρώµα συγκολλητικής ρητίνης. Το υδρόφοβο αυτό στρώµα
σταθεροποιεί τη συγκολλητική ρητίνη και µειώνοντας την απορρόφηση υγρασίας, σταθεροποιεί την υβριδική ζώνη σε βάθος χρόνου, συµβάλλοντας
κατ’ αυτό τον τρόπο στη καλή και µακροχρόνια πρόγνωση των αποκαταστάσεων.

Η ενίσχυση της συγκολλητικής ρητίνης µπορεί να γίνει και µε ένα λεπτό στρώµα σύνθετης ρητίνης χαµηλού ιξώδους (flowabe). Όπως προαναφέρθηκε,
είναι σηµαντικό να έχει προηγηθεί πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης, κατά προτίµηση για 30 δευτερόλεπτα. Η εφαρµογή της flowable ρητίνης
γίνεται µε µικρορύγχη 18-20G, ανάλογα µε τη µορφολογία της κοιλότητας και την απαιτούµενη ποσότητα. Η εφαρµογή της ρητίνης γίνεται συνεχόµενα,
προκειµένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισµός φυσαλίδων αέρα µέσα σε αυτή.

Το προσδοκώµενο είναι η flowable σύνθετη ρητίνη να δηµιουργήσει ένα λεπτό στρώµα, το οποίο θα καλύψει τη συγκολλητική ρητίνη που
συγκολλάται την οδοντίνη, αλλά δεν πρέπει να επεκταθεί στην αδαµαντίνη. Χρησιµοποιούνται λεπτά εργαλεία σύνθετης ρητίνης για να «στρώσουν»
τη flowable σύνθετη ρητίνη σε οµοιόµορφο πάχος και ταυτόχρονα δίνεται µέριµνα ώστε να αποµακρυνθούν µικρές φυσαλίδες αέρος (αριστερά µαύρο βέλος), οι οποίες πιθανώς έχουν παγιδευτεί στη µάζα της flowable σύνθετης ρητίνης.

Συγκόλληση
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Γενικές
Συµβουλές

Για την εφαρµογή των διαφόρων υλικών των συγκολλητικών συστηµάτων χρησιµοποιούνται πινελάκια και µικροεντριπτήρες. Τα πινελάκια
προτιµώνται σε στενές περιοχές, ενώ οι µικροεντριπτήρες σε περιπτώσεις που το ζητούµενο είναι να ασκηθεί πίεση κατά το τρίψιµο του υλικού στην
επιφάνεια. Οι µικροεντριπτήρες υπάρχουν σε αρκετά χρώµατα, ώστε να χρησιµοποιείται διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε το υλικό και σε διαφορετικά
µεγέθη και σχήµατα, ανάλογα µε το µέγεθος και το σχήµα της περιοχής όπου εφαρµόζονται.

Aνάµιξη
πριν τη
χρήση
Κάποια από τα φιαλίδια των συγκολλητικών παραγόντων απαιτούν ανάµιξη πριν τη χρήση τους, προκειµένου να αναµιχθούν τα υλικά τα οποία
περιέχονται µέσα σε αυτά. Αν και ακούγεται σχετικά απλοϊκή σαν συµβουλή, είναι εξαιρετικά σηµαντική και δεν θα πρέπει να αγνοείται
από τον οδοντίατρο ή το βοηθό που δίνει στον οδοντίατρο τους µικροεντριπτήρες ή τα πινελάκια, αφού έχει βάλει το primer ή τη συγκολλητική
ρητίνη σε αυτά.

Επιλογή
Συσκευασίας
Κάποια από τα συστατικά των συγκολλητικών παραγόντων, σε µεγαλύτερο βαθµό τα primer αλλά και οι συγκολλητικές ρητίνες 5ης και 7ης γενιάς,
περιέχουν διαλύτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία τους. Aν εξατµιστούν, όταν µένει άσκοπα ανοικτό το φιαλίδιο, τότε επηρεάζεται
αρνητικά και σε απρόβλεπτο βαθµό η συγκόλληση. Λύση στο παραπάνω πρόβληµα δίνουν συγκολλητικοί παράγοντες σε µονή δόση, όπου το
αυξηµένο τους ανά χρήση κόστος αντισταθµίζεται από το εξαιρετικό και προβλέψιµο αποτέλεσµα.

O τέλειος συνδιασµός για
έµµεσες αποκαταστάσεις
OptiBond XTR
6ης γενιάς

ñ Εξαιρετική αντοχή δεσµού µε την οδοντίνη και την

αδαµαντίνη.
ñ Εκπληκτική απόδοση για αποκαταστάσεις µε µεγάλη διάρκεια

ζωής, βελτιωµένη ακεραιότητα των ορίων και µειωµένη
µικροδιείσδυση.
ñ Αυτοαδροποιούµενος συγκολλητικός παράγοντας.
Ελαχιστοποιεί τη µετεµφρακτική ευαισθησία.
ñ Για άµεσες και έµµεσες αποκαταστάσεις. Ένας πραγµατικός
συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.
ñ Επιστηµονικά τεκµηριωµένη τεχνολογία OptiBond.
Αξιόπιστη κλινική απόδοση και τεκµηρίωση.

NX3

Nexus Third Generation
Συγκολλητική Ρητινώδης Κονία ∆ιπλού πολυµερισµού
για ΟΛΕΣ τις κλινικές εφαρµογές.
Ένα από τα πιο αξιόπιστα υλικά, τώρα διαθέσιµο
και σενέα εύχρηστη συσκευασία.
ñ Εύκολο σύστηµα µεταφοράς.

Αυτόµατη σύριγγα ανάµειξης που περιορίζει
την δηµιουργία φυσαλίδων που γίνεται κατά
την ανάµειξη µε το χέρι.
ñ Εφαρµογή µε φωτοπολυµερισµό.
Συγκόλληση κεραµικών όψεων και άλλων
εφαρµογών που απαιτούν µεγάλο χρόνο εργασίας.
ñ Συγκόλληση µε όλα τα υποστρώµατα.

Εξαιρετική συγκόλληση µε την αδαµαντίνη,
την οδοντίνη, τηνπορσελάνη, CAD/CAM ζιρκονίας και
αλουµίνας, καθώς σύνθετη ρητίνη και µεταλλικά
υποστρώµατα.
ñ Αυτο-αδροποίηση ή ολική αδροποίηση.

Συµβατότητα µε όλα τα πρωτόκολλα συγκόλλησης.
∆εν απαιτείται ενεργοποιητής για µετατροπή σε κονία
διπλού πολυµερισµού.
ñ Εξαιρετική σταθερότητα χρώµατος.
Μακροχρόνια αισθητικά αποτελέσµατα µε όλες
τις τεχνικές πολυµερισµού
ñ Ευκολία χειρισµού.
Εξαιρετικά εύκολη αφαίρεση των περισσειών

Συγκολλητικοί Παράγοντες
OptiBond FL

4ης γενιάς
Προσφορά
3+1
Δώρο

ñΠ
 ολλαπλών χρήσεων. Συγκολλητικό και primer σε δύο φιαλίδια

για όλες τις άμεσες και τις έμμεσες αποκαταστάσεις.
ñΜ
 οναδική ισχύς του συγκολλητικού παράγοντα. Περιλαμβάνει

ενισχυτικές ουσίες σε ποσοστό 48% με αποτέλεσμα την πολύ
υψηλότερη αντοχή δεσμού.
ñΦ
 ιλικό προς τον ασθενή. Εξάλειψη της μετεμφρακτικής
ευαισθησίας.
ñΑ
 ποδεδειγμένη μακροπρόθεσμη απόδοση. Η χρυσή σταθερά
σε οδοντιατρικούς συγκολλητικούς παράγοντες με περισσότερα
από 15 χρόνια στην κλινική πράξη.

OptiBond S
5ης γενιάς

ñΚ
 λινικά αποδεδειγμένο. Διεθνώς αναγνωρισμένος, συγκολλητικός

παράγοντας με την χρήση ολικής αδροποίησης.
ñ Ισχυρός και ανθεκτικός χημικός δεσμός. Διεισδύει στα οδοντινοσωληνάρια
και ενισχύει την συγκολλητική ζώνη δημιουργώντας δεσμούς με μεγάλη
διάρκεια ζωής.
ñ Συσκευασία. Φιαλίδιο 5ml ή Μονοδόσεις. (Unidose)

Προσφορά
3+1
Δώρο

OptiBond XTR
6ης γενιάς

ñΕ
 ξαιρετική αντοχή δεσμού με την οδοντίνη και την 		

αδαμαντίνη.
ñΕ
 κπληκτική απόδοση για αποκαταστάσεις με μεγάλη διάρκεια

ζωής, βελτιωμένη ακεραιότητα των ορίων και μειωμένη
μικροδιείσδυση.
ñΑ
 υτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας.
Ελαχιστοποιεί τη μετεμφρακτική ευαισθησία.
ñΓ
 ια άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις. Ένας πραγματικός
συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.
ñΕ
 πιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνολογία OptiBond.
Αξιόπιστη κλινική απόδοση και τεκμηρίωση.

OptiBond All-In-One
7ης γενιάς

ñ Απλοποιημένη διαδικασία. Η αδροποίηση, η χρήση primer

και η συγκόλληση πραγματοποιούνται σε ένα στάδιο.
ñ Εξαιρετική αντοχή χημικού δεσμού. Η μοναδική διαδικασία

νανοαδροποίησης παρέχει την υψηλότερη αντοχή του δεσμού
με την οδοντίνη και την αδαμαντίνη.
ñ Τριπλό σύστημα διαλύτη. Οι τρεις διαλύτες παρέχουν μεγαλύτερη
σταθερότητα του υλικού κατά την αποθήκευση και αποτελεσματική
αδροποίηση της αδαμαντίνης και οδοντίνης για μακροπρόθεσμη
απόδοση της συγκόλλησης.

Προσφορά
3+1
Δώρο

